
Voto s/ item II

AP 470 / MG 

DIRCEU com o assunto referente ao BANCO MERCANTIL  
quando o mesmo voltou a afirmar que estava estudando o caso.  
(fls. 4.370) (Grifamos)

11) Destarte, é público e notório de tal sorte que até prescindiria de 
provas (art. 334 do CPC) que, mesmo quando exerceu o cargo de Ministro 
da Casa Civil do Governo, o 1º réu nunca se afastou por completo do 
partido  e,  a  fortiori,  deixou  de  influenciar  as  deliberações  políticas  e 
financeiras da agremiação, o que resta sobejamente comprovado.

Nesse sentido,  o interrogatório de Pedro Corrêa,  ex-Presidente do 
Partido  Progressista  -  PP,  que  afirmou  que  as  negociações  políticas 
envolvendo o PP e o PT eram feitas, além de José Genoíno, Sílvio Pereira e 
Marcelo Sereno, com o próprio Ministro Chefe da Casa Civil José Dirceu, 
in verbis:

que  as  negociações políticas do PP com  o  PT ocorreram 
principalmente entre o depoente e o Dep. PEDRO HENRY pelo  
PP e JOSÉ GENOJNO, JOSÉ DIRCEU, SÍLVIO PEREIRA e 
MARCELO SERENO pelo  PT;  que  as  reuniões  ocorriam no  
Palácio  do  Planalto;  que  nunca ocorreu nenhuma reunião na  
sede do PP ou na sede do PT. (fls. 14.519)

A assertiva acima retira a força da tese do 1º réu de que, enquanto 
Chefe da Casa Civil, afastou-se, completamente, do partido e de que não 
participava  de  negociações  envolvendo  a  agremiação.  Ao  revés,  os 
elementos probatórios tornam certo que o 1º réu continuou, mesmo após 
integrar o governo, no comando de fato do partido a que pertencia.

A aproximação da quadrilha comandada pelo 1º réu com instituições 
financeiras tinha como meta angariar recursos para projetos políticos e 
pessoais e, em contrapartida, os bancos “parceiros” se viam na posição de 
aliado do Governo Federal e em posições favoráveis para a obtenção de 
vantagens  indevidas,  tal  como  na  hipótese  da  liquidação  do  Banco 
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Mercantil  de  Pernambuco,  ou  mesmo  na  realização  de  empréstimos 
consignados. Quanto ao caso específico da liquidação do Banco Mercantil 
de  Pernambuco,  o  Banco  Central  do  Brasil  informou  que  o  ganho 
pretendido pelo Banco Rural na referida liquidação extrajudicial poderia 
ultrapassar 1 bilhão de reais (fl. 9.033).

A prova dos autos é contundente no sentido de que o Banco Rural 
tinha interesses a serem satisfeitos pelo Governo Federal,  consoante se 
extrai do depoimento prestado pela ré Kátia Rabello, a saber:

QUE era do interesse do BANCO RURAL que o BANCO 
CENTRAL definisse a fórmula de calcular  o passivo  e o ativo  
da massa em liquidação; QUE o BANCO RURAL juntamente  
com  o  ex-controlador  do  BANCO  MERCANTIL,  Sr.  
ARMANDO MONTEIRO, entendiam que  o  ativo da massa  
teria  se  tomado  superior  ao  passivo  calculado;  QUE  essa  
discrepância se deu principalmente devido as desvalorizações do  
real  e  a  diminuição  do  risco  país;  QUE  encontram-se  em 
tramitação  duas  ações  judiciais  propostas  pelos  antigos  
controladores  do  BANCO  MERCANTIL  cujos  objetos  se 
referem  a  estes  cálculos;  QUE  acreditava  que  esta  questão  
envolvendo  o  BANCO  MERCANTIL  possuía  soluções  que  
envolviam vontades políticas; QUE  o  núcleo de  discussões  a  
respeito  do  BANCO MERCANTIL estava  principalmente  no  
BANCO CENTRAL.» (fls. 4.368)

No mesmo sentido, Kátia Rabello afirma que:

QUE MARCOS VALÉRIO realmente foi  um facilitador  
da  interlocução  das  empresas  do  GRUPO  RURAL junto  ao  
Governo  Federal;  (...)  QUE  acreditava  que  esta  questão  
envolvendo  o  BANCO  MERCANTIL  possuía  soluções  que  
envolviam vontades políticas;  (...)  QUE MARCOS VALÉRIO 
intermediou  02  encontros entre a declarante  e o  Ministro da  
casa  Civil  JOSÉ  DIRCEU;  QUE  não  houve  qualquer  
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oportunidade  para  encontros  com  o  presidente  do  BANCO 
CENTRAL; QUE MARCOS VALÉRIO afirmava que poderia  
conseguir um encontro com a Casa Civil, na pessoa do Ministro  
JOSÉ DIRCEU;  ( ... )  QUE acreditava que  o  Ministro JOSÉ 
DIRCEU poderia  entender  e  auxiliar  os  pleitos  do  BANCO 
RURAL; QUE possuía tal entendimento pois achava que JOSÉ  
DIRCEU  poderia  influenciar  o  BANCO  CENTRAL,  já  que  
existiam  divergências  técnicas  dentro  daquele  órgão;  QUE  
acreditava que JOSÉ DIRCEU tinha um poder de influência no  
Governo Federal; QUE tinha consciência de que a Casa Civil é 
um cargo  de  influência no Governo Federal.  (depoimento de 
fls. 4.367/4.368).

E a ré Kátia Rabello prossegue ao afirmar que:

foi MARCOS VALERIO que se ofereceu para intermediar  
um encontro entre a declarante e JOSÉ AUGUSTO DUMONT  
com o Ministro Chefe da Casa Civil,  JOSÉ DIRCEU, com o  
objetivo  de  tratar  de  assuntos  relacionados  ao  BANCO  
MERCANTIL DE PERNAMBUCO;  QUE desde  o  primeiro  
encontro intermediado por MARCOS VALÉRIO entre seu pai e  
o Ministro JOSÉ DIRCEU a declarante já tinha conhecimento  
de  que  MARCOS  VALÉRIO  possuía  contatos  no  Governo  
Federal;  QUE MARCOS VALÉRIO afirmou que  conseguiria  
uma  agenda  com  JOSÉ  DIRCEU  tendo  questionado  a  
declarante  se  este  encontro  seria  do  interesse  do  BANCO  
RURAL; QUE realmente era interessante conversar com JOSÉ  
DIRCEU  para  tratar  da  solução  do  assunto  do  BANCO  
MERCANTIL; a QUE desta forma foi  agendado encontro na  
Casa Civil  em 06 de  agosto de  2003; QUE referido encontro  
durou aproximadamente meia hora quando expôs ao Ministro  
JOSÉ  DIRCEU  exclusivamente  a  questão  do  BANCO  
MERCANTIL  DE  PERNAMBUCO;  QUE  também  
conversaram um pouco a respeito do pai da declarante; QUE o  
Ministro JOSÉ DIRCEU não fez qualquer pedido a declarante  
(fls. 4.369)
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Em  depoimento  prestado  na  CPMI  dos  Correios,  Kátia  Rabello 
reconheceu a participação do 1º réu em tema relacionado ao Banco Rural, 
bem como o papel de intermediação conduzido por Marcos Valério,  in  
verbis:

O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PSDB  -  PR)  - O 
Banco  Rural  tem  uma  participação  no  Banco  Mercantil  de 
Pernambuco  em  processo  de  liquidação  extrajudicial,  sendo  
22% de  propriedade  do  Banco  Rural.  O  Sr.  Marcos  Valério  
intermediou ou intermediava interesses  do  Banco Rural junto  
ao  Governo  Federal,  particularmente  acerca  do  processo  de 
liquidação extrajudicial do Banco Mercantil de Pernambuco?

A Sra KÁTIA RABELO - A primeira pergunta a resposta  
é sim, o Banco Rural possui cerca de 22% das ações do Banco  
que está ainda sob intervenção, da parte do Banco Mercantil de  
Pernambuco que ainda  se  encontra sob intervenção  do  Banco  
Central. Qual foi a outra pergunta?

O  SR.  PRESIDENTE  (Gustavo  Fruet.  PSDB  -  PR)  – 
Com  relação  à  intermediação  de  interesses  por  parte  do  Sr.  
Marcos Valério.

A Sra. KÁTIA RABELO - Sim. O Sr. Marcos Valério foi  
um  facilitador  para  a  interlocução  do  Banco  Rural  junto  a 
várias pessoas no tratamento dessa questão.

O SR. PRESIDENTE (Gustavo Fruet. PSDB  -  PR)  -  A 
senhora poderia nominar quais essas pessoas do Governo?

A  Sra.  KÁTIA  RABELO  -  Perfeitamente.  Uma  das  
pessoas  com a qual nós tratamos desse assunto foi  o Ministro  
José Dirceu." - negrito no original (depoimento prestado na 
CPMI dos Correios, Volume 63).

Cumpre  ressaltar  que  Marcos  Valério  compareceu  a,  pelo  menos, 
oito reuniões no BACEN para tratar da liquidação do Banco Mercantil de 
Pernambuco, tema de interesse direto do Banco Rural. As reuniões foram 
feitas  com  a  Diretoria  de  Liquidações  e  Desestatização  -  Dilid  nas 
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seguintes  datas:  11/11/2003,  25/11/2003,  17/12/2003,  13/01/2004, 
17/02/2004, 04/05/2004, 22/02/2005 e 10/05/2005. Em razão das reuniões, o 
Banco Central do Brasil informou o seguinte:

O  Diretor  da  Dilid,  acompanhado  de  seus  consultores,  
recebeu o Sr. Marcos Valério nos dias 11.11.2003, 13.01.2004 e 
17.02.2004, em Brasília, e tratou da liquidação extrajudicial do  
Banco Mercantil de Pernambuco e do interesse do Banco Rural  
em  encontrar  solução  que  permitisse  o  levantamento  da  
liquidação,  mediante  pagamento  aos  credores  existentes  e 
liberação das garantias. (fls. 8.599, documento subscrito pelo 
Diretor de Liquidações e Desestatização Antonio Gustavo 
Matos do Vale).

Sem  ter  solicitado  audiência  prévia  com  o  Diretor  da  
Dilid,  o  Sr. Marcos Valério compareceu no banco Central,  em 
Brasília  e,  tendo em vista impossibilidade de ser atendido pelo  
diretor,  foi  recebido  pelos  signatários,  em  conjunto  ou  
separadamente,  em  25.11.2003,  17.12.2003,  04.05.2004,  
22.02.2005 e 10.05.2005.

Em todas elas o assunto foi o interesse do Banco Rural no  
levantamento da liquidação extrajudicial do Banco Mercantil de  
Pernambuco.  (fls.  8.602,  documento  subscrito  pelos 
consultores da Diretoria de Liquidações e Desestatização 
Cláudio Jaloretto e Marco Antônio Belém da Silva). 

O fato de não ter contato permanente com Marcos Valério não afasta 
a  responsabilidade  penal  do  1º  réu,  uma  vez  que,  para  os  fins  de 
habitualidade e permanência do crime de quadrilha, o contato pode ser 
feito por intermédio de interpostas pessoas, in casu e em especial, através 
de Delúbio Soares, amigo íntimo de Marcos Valério. O elo entre o 1º réu e 
a quadrilha era Delúbio Soares, pessoa com quem aquele, o 1º réu, tinha 
contato  e  que era  pessoa muito  próxima de Marcos Valério.  Ademais, 
para  encobrir  a  realidade,  o  Ministro  Chefe  da  Casa Civil  não atuava 
diretamente  na  realização  de  contatos  com  todos  os  integrantes  da 
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17.02.2004, em Brasília, e tratou da liquidação extrajudicial do  
Banco Mercantil de Pernambuco e do interesse do Banco Rural  
em  encontrar  solução  que  permitisse  o  levantamento  da  
liquidação,  mediante  pagamento  aos  credores  existentes  e 
liberação das garantias. (fls. 8.599, documento subscrito pelo 
Diretor de Liquidações e Desestatização Antonio Gustavo 
Matos do Vale).

Sem  ter  solicitado  audiência  prévia  com  o  Diretor  da  
Dilid,  o  Sr. Marcos Valério compareceu no banco Central,  em 
Brasília  e,  tendo em vista impossibilidade de ser atendido pelo  
diretor,  foi  recebido  pelos  signatários,  em  conjunto  ou  
separadamente,  em  25.11.2003,  17.12.2003,  04.05.2004,  
22.02.2005 e 10.05.2005.

Em todas elas o assunto foi o interesse do Banco Rural no  
levantamento da liquidação extrajudicial do Banco Mercantil de  
Pernambuco.  (fls.  8.602,  documento  subscrito  pelos 
consultores da Diretoria de Liquidações e Desestatização 
Cláudio Jaloretto e Marco Antônio Belém da Silva). 

O fato de não ter contato permanente com Marcos Valério não afasta 
a  responsabilidade  penal  do  1º  réu,  uma  vez  que,  para  os  fins  de 
habitualidade e permanência do crime de quadrilha, o contato pode ser 
feito por intermédio de interpostas pessoas, in casu e em especial, através 
de Delúbio Soares, amigo íntimo de Marcos Valério. O elo entre o 1º réu e 
a quadrilha era Delúbio Soares, pessoa com quem aquele, o 1º réu, tinha 
contato  e  que era  pessoa muito  próxima de Marcos Valério.  Ademais, 
para  encobrir  a  realidade,  o  Ministro  Chefe  da  Casa Civil  não atuava 
diretamente  na  realização  de  contatos  com  todos  os  integrantes  da 
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quadrilha,  até  porque  seu  mister  mais  relevante  conforme  o  conjunto 
probatório foi a orientação, instrução e coordenação, sendo certo que seus 
comandos, consoante a prova colhida, eram repassados para a quadrilha 
por meio de Delúbio Soares.

Assim,  configurada  a  prática  do  crime  de  quadrilha,  voto  pela 
procedência do pedido de condenação do 1º denunciado (José Dirceu de 
Oliveira e Silva) pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal.

Do réu José Genoíno Neto (2º denunciado)

Quadrilha

O  2º  réu  (José  Genoíno  Neto)  responde  a  esta  ação  penal  pelos 
ilícitos de quadrilha (art. 288 do CP) e corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal). O referido denunciado teria, na condição de Presidente do Partido 
dos  Trabalhadores  durante  o  período  referente  ao  escândalo  do 
mensalão4, participado de uma quadrilha abrangendo os núcleos político, 
publicitário  e  financeiro,  compostos  pelos  integrantes  nominados  na 
denúncia, com o propósito de obter recursos ilicitamente e destinados à 
prática de corrupção de parlamentares com o escopo de obter político 
necessário  à  governabilidade  do  país.  Destarte,  os  atos  da  quadrilha 
também  teriam  o  objetivo  de  desviar  recursos  públicos  para  o 
financiamento  de  campanhas  e  de  dívidas  de  diretórios  regionais  da 
agremiação partidária que lograra êxito nas eleições presidenciais.

O 2º réu na sua defesa articula a negativa de sua participação em 
todos  os  fatos  que  lhes  são  imputados.  Nesse  contexto,  os  principais 
argumentos da sua defesa podem ser assim sintetizados: i) a inexistência 

4  José  Genoíno  Neto  foi  presidente  do  Partido  dos 
Trabalhadores  entre  dezembro  de  2002  e  julho  de  2005  (fls.  2  das 
Alegações Finais da defesa do 2º réu).
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de  provas  no  sentido  de  que  o  2º  réu  participava  das  negociações 
financeiras do PT; ii) a responsabilidade pelo apoio financeiro do PT era 
de Delúbio Soares, Secretário de Finanças do partido à época dos fatos, e 
não do 2º réu.

O Ministério Público instruiu os autos com provas que revelam a 
participação do 2º réu como responsável por integrar a quadrilha voltada 
para  a  prática  de  ilícitos  contra  a  Administração Pública.  A defesa  no 
sentido  de  que  os  elevados  valores  liberados  por  Marcos  Valério 
representavam Caixa Dois para viabilizar, tão-somente, o pagamento de 
despesas de campanha é algo que, mercê de caracterizar conduta ilícita e 
reprovável sob o prisma do princípio da moralidade, esbarra em versão 
diversa da que emerge da prova dos autos.  Ad argumentandum tantum, 
ainda que tenha ocorrido Caixa 2,  isto  é,  a  utilização de recursos  não 
escriturados  perante  a  Justiça  Eleitoral  para  favorecer  parlamentares 
federais, tal procedimento configura conduta criminosa. Em relação a este 
aspecto  específico,  cumpre  destacar  que  a  parte  ré  não  comprovou  a 
razão específica do recebimento do aludido dinheiro, de maneira que os 
valores pudessem ser considerados Caixa 2, e, também, não demonstrou 
quais  despesas  de  campanha  específicas  teriam  sido  pagas  com  os 
referidos recursos, o que impede a prova do álibi  suscitado. Por outro 
lado,  o  Ministério  Público  comprovou inequivocamente  o  recebimento 
dos recursos de maneira contrária ao que permitido por lei.

O voto do relator no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados 
da  representação  do  Deputado  José  Dirceu,  Deputado  Júlio  Delgado 
muito bem sintetizou a dinâmica dos ilícitos praticados pelo 1º réu da 
seguinte maneira:

Depois  que  o  Sr.  Tolentino  comprou  às  pressas  o  
apartamento de Sra. Ângela Saragoça, logo em seguida, o Banco  
Rural - outra instituição financeira que emprestara dinheiro ao  
PT por interveniência do Sr. Marcos Valério - emprestou a ex-
mulher  do  Sr.  Dirceu  R$  42  mil  para  ela  comprar  outro  

108 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3664841.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

de  provas  no  sentido  de  que  o  2º  réu  participava  das  negociações 
financeiras do PT; ii) a responsabilidade pelo apoio financeiro do PT era 
de Delúbio Soares, Secretário de Finanças do partido à época dos fatos, e 
não do 2º réu.

O Ministério Público instruiu os autos com provas que revelam a 
participação do 2º réu como responsável por integrar a quadrilha voltada 
para  a  prática  de  ilícitos  contra  a  Administração Pública.  A defesa  no 
sentido  de  que  os  elevados  valores  liberados  por  Marcos  Valério 
representavam Caixa Dois para viabilizar, tão-somente, o pagamento de 
despesas de campanha é algo que, mercê de caracterizar conduta ilícita e 
reprovável sob o prisma do princípio da moralidade, esbarra em versão 
diversa da que emerge da prova dos autos.  Ad argumentandum tantum, 
ainda que tenha ocorrido Caixa 2,  isto  é,  a  utilização de recursos  não 
escriturados  perante  a  Justiça  Eleitoral  para  favorecer  parlamentares 
federais, tal procedimento configura conduta criminosa. Em relação a este 
aspecto  específico,  cumpre  destacar  que  a  parte  ré  não  comprovou  a 
razão específica do recebimento do aludido dinheiro, de maneira que os 
valores pudessem ser considerados Caixa 2, e, também, não demonstrou 
quais  despesas  de  campanha  específicas  teriam  sido  pagas  com  os 
referidos recursos, o que impede a prova do álibi  suscitado. Por outro 
lado,  o  Ministério  Público  comprovou inequivocamente  o  recebimento 
dos recursos de maneira contrária ao que permitido por lei.

O voto do relator no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados 
da  representação  do  Deputado  José  Dirceu,  Deputado  Júlio  Delgado 
muito bem sintetizou a dinâmica dos ilícitos praticados pelo 1º réu da 
seguinte maneira:

Depois  que  o  Sr.  Tolentino  comprou  às  pressas  o  
apartamento de Sra. Ângela Saragoça, logo em seguida, o Banco  
Rural - outra instituição financeira que emprestara dinheiro ao  
PT por interveniência do Sr. Marcos Valério - emprestou a ex-
mulher  do  Sr.  Dirceu  R$  42  mil  para  ela  comprar  outro  

108 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3664841.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6007 de 8405 STF-fl. 57622



Voto s/ item II

AP 470 / MG 

apartamento.  (...)  O  Sr.  Marcos  Valério  ressaltou,  já  em  
depoimento  à  Procuradoria-Geral  da  República,  que  os  
empréstimos para o PT feitos pelos bancos Rural e BMG foram  
avalizados  pelo  então  Ministro  José  Dirceu:  "O  Sr.  Delúbio  
esclareceu que o então Ministro José Dirceu e o Secretário Silvio  
Pereira  eram sabedores  dessa  operação  de  empréstimo  para  o  
partido e, em alguma eventualidade, garantiriam o pagamento  
junto as empresas do declarante". (...)

É importante esclarecer aqui que, conforme noticiado na  
imprensa nacional, os bancos Rural e BMG tiveram pontuais  
benefícios  no  Governo  Lula.  O  BMG,  por  exemplo,  lidera  o  
mercado de credito consignado (empréstimo descontado em folha  
de  pagamento)  para  aposentados  no País.  E o  histórico  dessa  
operação deixa algumas dúvidas  quanto a  lisura do processo.  
Como é de conhecimento,  o BMG concede empréstimos.  Dias  
depois, a diretoria do banco é recebida pelo ex-Ministro na Casa  
Civil.  Alguns  meses  depois,  em 18/09/03,  o  Governo  edita  a  
medida provisória que permite instituições financeiras diferentes  
daquela  onde  o  cliente  tem  conta  operarem  com  crédito  
consignado,  “evidentemente  para  aumentar  a  concorrência”,  
como  explicou  o  Deputado  José  Dirceu  no  dia  02/08/05  ao  
Conselho  de  Ética.  (...)  No  caso  do  nicho  voltado  aos  
aposentados, o BMG foi o primeiro privado a fechar o acordo,  
com  uma  vantagem  de  cinco  meses  sobre  os  interessados.  
Segundo  o  Representado,  tal  fato  é  explicado,  pura  e  
simplesmente porque o banco tinha know-how nessa área, e que  
já atuava em Minas Gerais. Mas, é preciso lembrar que, depois  
de entrar nesse setor, o BMG cresceu 233% e passou a figurar  
entre  as  50  maiores  instituições  financeiras  do  País.  (...)  O  
Banco  Rural  viu  os  investimentos  dos  fundos  de  pensão  de  
empresas  estatais  crescerem  em  sua  carteira,  conforme  
informado pelo Deputado Carlos Sampaio durante depoimento  
da Sra. Kátia Rabello. No caso da PETROS, o fundo de pensão  
da  PETROBRAS, não havia  qualquer  investimento no banco  
durante  o  Governo  passado.  No  início  do  Governo  Lula,  foi  
aplicada a  quantia  de R$ 5 milhões,  aproximadamente.  Já no  
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segundo  semestre  de  2003,  a  PETROS  aumentou  esse  
investimento em cerca de 371%, já com o investimento de R$24  
milhões. (fls. 10511, 10513 e 10514, volume 49)

A aproximação  da  quadrilha  integrada  pelo  2º  denunciado  com 
instituições financeiras tinha como meta angariar recursos para projetos 
políticos e pessoais e, em contrapartida, os bancos “parceiros” se viam na 
posição de aliado do Governo Federal e em posições favoráveis para a 
obtenção de vantagens indevidas, tal como na hipótese da liquidação do 
Banco  Mercantil  de  Pernambuco,  ou  mesmo  na  realização  de 
empréstimos consignados.  Quanto ao caso específico  da liquidação do 
Banco Mercantil de Pernambuco, o Banco Central do Brasil informa que o 
ganho pretendido pelo Banco Rural na referida liquidação extrajudicial 
poderia ultrapassar 1 bilhão de reais (fls. 9.033). 

A quadrilha atuava no  repasse  de  recursos  obtidos  ilicitamente  a 
parlamentares  federais,  tendo como contrapartida o  apoio ao Governo 
Federal, como v.g., na aprovação de leis. Ademais, mais de R$70 milhões 
de reais foram entregues pelo Banco Rural e BMG por meio de supostos 
empréstimos, valores esses entregues à administração do grupo liderado 
por Marcos Valério e à própria agremiação partidária a que pertence o 1º 
réu, restando aplicados no esquema ilícito.

A assertiva de  que não  há  provas  contra  o  2º  réu,  mercê  de  não 
infirmar a autoria, mas apenas aduzir ao acervo probatório, é afirmação 
que não está  em harmonia com o teor  dos documentos  acostados aos 
autos. É que são várias as provas capazes de conduzir à conclusão de que 
se  revela juridicamente injustificada a irresponsabilidade criminal  pelo 
crime de quadrilha.

A intenção  de  Marcos  Valério  e  de  sua  equipe  de  viabilizar,  no 
âmbito do governo federal,  as  fraudes que já  ocorriam no governo de 
Minas  Gerais  harmonizou-se  com  os  ideais  do  2º  réu  e  do  grupo  de 
comando do PT de obter recursos para os projetos de manutenção no 
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poder por  meio da compra de  apoio político  e  de financiamento com 
recursos públicos obtidos ilicitamente das campanhas eleitorais pretéritas 
e futuras.

A defesa do 2º réu envidou expressivo esforço para afastar todas as 
suposições sugeridas pelo MPF. Entretanto, revela-se inviável supor que 
tudo o que ocorreu nos anos de 2003 a 2005, referente ao que apurado 
nestes autos não era de conhecimento do ora denunciado, Presidente da 
agremiação partidária que ocupava o poder no governo federal e estava 
envolvida no escândalo.  Das duas uma:  ou tudo o que se  narrou não 
aconteceu,  isto  é,  os  ilícitos  gravitantes  em  torno  do  mensalão  não 
ocorreram, ou, então, os fatos eram de conhecimento dos integrantes da 
cúpula  do  Partido.  O  quadro  histórico  retratado  sem  retoques  nos 
presentes autos implica concluir que afirmar a inocorrência de qualquer 
ilícito praticado em razão das condutas narradas é assertiva em completo 
descompasso com a vida real,  bem como com o que consta dos autos; 
enfim com o caráter exauriente do que foi apurado ao longo dos mais de 
234 volumes de documentos.

É que,  nas  palavras  do membro do  Parquet,  o  2º  réu tinha pleno 
conhecimento  do  que  ocorria  no  Congresso  Nacional,  bem  como  do 
envolvimento com os demais responsáveis pelo evento que maculou a 
história  política  recente  do  Brasil.  Pelo  que  se  extrai  dos  autos,  na 
condição de integrante da cúpula de sua agremiação partidária, o 2º réu 
passou a ter como atribuições a obtenção de recursos para as despesas de 
campanha  e  a  atribuição  de  negociar  acordos  políticos  com  outros 
partidos  para  a  formação da  base  de  sustentação política  do  Governo 
Federal dentro do Congresso Nacional. É inconteste que o 2º réu exercia – 
e ainda exerce – relevante influência sobre os membros da sua origem 
partidária e, por conseguinte, sobre diversos setores do governo.

 O depoimento, em juízo, de Delúbio Soares revela o elevado grau de 
amizade que ele, José Dirceu e o 2º réu mantinham afastando a tese de 
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que cada um tomava conta de um setor específico dos acordos políticos 
da agremiação partidária a que pertenciam. 

Depoimento em juízo de     DELÚBIO SOARES DE   
CASTRO -     fls. 16591-16632 (volume 77)  

JUÍZA:  Qual  era  a  sua  relação  com José  Genoíno, 
Silvio Pereira e José Dirceu?

DEPOENTE:  A  relação  com  o  presidente  José  
Genoíno  e  com  o  Silvio  Pereira  e  todos  os  demais  
membros da executiva era uma relação saudável ao qual  
nós  participávamos  de  reunião,  tomávamos  as  deliberações  e  
encaminhava  o  que  foi  deliberado  pela  executiva  do  PT,  pelo  
Diretório  Nacional  do  PT  dentro  da  linha  geral  do  partido,  
nossa relação  era uma relação fraterna, de amizade ... Eu  
conheço o Genoíno há anos, o Silvio também eu conheço há anos  
e nós éramos dirigentes do PT.  Quanto ao José Dirceu, ex-
Deputado  José  Dirceu,  também  ele  foi  presidente  do  
partido, eu conheço o José Dirceu de longa data, em 95,  
quando ele assumiu a presidência do partido eu assumi a  
executiva junto com ele, eu ocupava outro cargo e vim a  
ser  tesoureiro,  Secretário  de  Finanças  e  Planejamento,  
algumas pessoas chamam de tesoureiro, no ano 2000,  o  
José Dirceu era presidente do partido, o José Dirceu foi  
presidente do partido em 1995 a 2002, dezembro de 2002  
onde  ele  passou  a  presidência  ao  Genoíno,  foi  para  o  
Governo, a relação com José Dirceu era de amizade e uma  
relação muito fraterna quando foi  dirigente  do Partido  
dos Trabalhadores. (fl. 16.597) (Grifamos)

O 1º réu confirmou em juízo, por seu turno, a proximidade com os 
dirigentes  de  sua  agremiação  partidária  envolvidos  no  mensalão,  in  
verbis:

Depoimento  em  juízo  de     JOSÉ  DIRCEU  DE   
OLIVEIRA E SILVA-     fls. 16634-16670 (volume 77)  

JUÍZA: Qual era o seu relacionamento com o senhor 
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Marcos Valério,  com o Sr.  José Genoíno,  com o Delúbio 
Soares e com o Silvio Pereira?

INTERROGANDO: Com o  senhor  Marcos  Valério  não  
tive, não tenho nenhum relacionamento. Com os senhores José  
Genoíno,  Delúbio  Soares  e  Silvio  Pereira  tive  tenho  
relacionamento  no  passado como  dirigentes  do  PT que  
fomos  juntos,  também  no  caso  do  José  Genoíno  
parlamentares fomos juntos. E no presente como amigos e  
ex-dirigentes do PT. No meu caso ex-parlamentar. (fl. 16.636)

A fraterna  amizade  acima  descrita  era  capaz  de  romper  todo  e 
qualquer obstáculo e permitia que as informações circulassem livremente 
entre os três,  o que comprova pleno conhecimento do 2º  réu sobre os 
ilícitos praticados por sua agremiação partidária.

Em  seu  depoimento,  o  réu  Pedro  Correa  teve  a  preocupação  de 
afirmar que, nos acordos políticos celebrados com a participação do 2º 
réu, não eram tratadas questões financeiras, in verbis:

que as negociações políticas do PP com o PT ocorreram  
principalmente entre o depoente e o Dep. PEDRO HENRY pelo  
PP e JOSÉ GENOÍNO, JOSÉ DIRCEU, SÍLVIO PEREIRA e  
MARCELO SERENO pelo  PT;  que  as  reuniões  ocorriam no  
Palácio  do  Planalto;  que  nunca ocorreu nenhuma reunião na  
sede  do  PP  ou  na  sede  do  PT;  que  as  negociações  eram  
exclusivamente  políticas,  jamais  financeiras; 
(Depoimento em juízo de PEDRO DA SILVA CORRÊA DE 
OLIVEIRA ANDRADE NETO – fls. 14.516-14.522. Trecho 
extraído de fls. 14.519)

Diante do que acima está transcrito,  poder-se-ia cogitar,  de forma 
precipitada  e  equivocada,  que  o  2º  réu  desconhecia  os  aspectos 
financeiros das negociações do seu partido. Entretanto essa conclusão cai 
por  terra  quando  se  põe  a  seguinte  indagação:  É  possível  dissociar 
completamente o apoio político do financeiro, de maneira que a pessoa 
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responsável  pela  negociação  do  apoio  político  desconheça, 
completamente, o que ficou acertado financeiramente? A resposta há de 
ser  negativa.  São  questões  indissociáveis.  Verdadeiros  vasos 
comunicantes.  As  partes  conheciam  o  que  estava  em  negociação.  É 
impossível que uma das partes envolvidas na negociação ocorrida, fato 
que,  aliás,  é  incontroverso,  desconhecesse  o  teor  integral  do  acordo. 
Ainda que aspectos financeiros tivessem sido tratados mais diretamente 
por Delúbio Soares, é inegável que o 2º réu tinha pleno conhecimento das 
condições da negociação, o que impõe a sua responsabilização criminal. 
Sob outro enfoque, como dar credibilidade à afirmação do réu Pedro de 
que  os  acordos  travados  eram  exclusivamente  políticos  diante  dos 
expressivos  saques  bancários  de  recursos  ilícitos  efetuados  por 
parlamentares dos partidos que celebraram o ajuste? Como crer que o 
acordo  não  teve  reflexos  financeiros  diante  do  volume  milionário  de 
saques no Banco Rural?

O  acervo  probatório,  analisado  de  forma  sistemática,  atesta  o 
enquadramento  do  2º  réu  como  um  dos  principais  integrantes  da 
quadrilha  criada  para  articular  o  apoio  parlamentar  imprescindível  às 
ações do governo. O 2º réu associou-se aos dirigentes do seu partido e aos 
agentes  dos  núcleos  publicitário  e  financeiro  para  corromper 
parlamentares. Vamos às provas.

Em primeiro lugar, o contundente depoimento de Roberto Jefferson 
em  juízo  ratifica  o  que  foi  dito  no  emblemático  testemunho  prestado 
perante a CPMI dos Correios, no sentido de que o escândalo do mensalão 
realmente ocorreu e de que o 2º demandado, mercê de ter pleno e efetivo 
conhecimento  das  ilicitudes  narradas  nestes  autos,  delas  participava 
diretamente, a saber: 

Depoimento  em juízo  de  ROBERTO JEFFERSON - 
fls. 15.909-15.932 (volume 74)

JF  MARCELLO  GRANADO:  Então,  o  Senhor,  na 
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Comissão de Ética da Câmara dos Deputados e na CPMI 
dos Correios, não afirmou que o esquema era dirigido e 
operacionalizado,  entre  outros,  pelo  Ministro-Chefe  da 
Casa Civil, José Dirceu?

ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON: 
Excelência,  reitero,  confirmo,  ratifico  todas  as 
informações  que  dei  no  passado.  Mas  entendo  que  o 
momento  era  outro:  era  político.  Agora,  nós  temos  a 
'tribunalização' dessas questões e a minha presença aqui 
não  é  de  testemunha  política,  é  de  acusado.  E,  como 
acusado, falarei sobre os fatos contra mim imputados, não 
mais quanto a terceiros (Fls. 15912) 

(...)
JF  MARCELLO  GRANADO:  Quem  pagava  esse 

"mensalão"?
ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Eram 

recursos que vinham do PT. (fls. 15.917-15.918)

ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Eu  não 
quero fingir  uma coisa  que não é  verdadeira.  Eu podia 
chegar para o Senhor aqui:  'Não recebi".  Não é verdade 
isso. Não vou fazer. Recebi do PT quatro milhões para as 
eleições de 2004. Inclusive, Excelência, em uma relação de 
confiança  que  o  PT  defraudou,  porque  esperava  que  o 
dinheiro fosse legalizado.  E começou o nosso conflito aí, 
eu  cobrando  do  Genoíno:  "Genoíno,  vamos  legalizar 
isso.  É  muito  dinheiro para  ficar  pelo  "caixa  2".  Pelo 
menos vamos estabelecer o que é o caixa real." Isso nunca 
aconteceu, Excelência. (fl. 15.919)

DOUTOR  PROCURADOR  DA  REPUBLICA:  O 
Senhor reuniu na Casa Civil ou no                Palácio do 
Planalto com o Genoíno, Delúbio Soares ou Sílvio Pereira?

ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Várias 
vezes 

DOUTOR  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA:  O 
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Comissão de Ética da Câmara dos Deputados e na CPMI 
dos Correios, não afirmou que o esquema era dirigido e 
operacionalizado,  entre  outros,  pelo  Ministro-Chefe  da 
Casa Civil, José Dirceu?

ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON: 
Excelência,  reitero,  confirmo,  ratifico  todas  as 
informações  que  dei  no  passado.  Mas  entendo  que  o 
momento  era  outro:  era  político.  Agora,  nós  temos  a 
'tribunalização' dessas questões e a minha presença aqui 
não  é  de  testemunha  política,  é  de  acusado.  E,  como 
acusado, falarei sobre os fatos contra mim imputados, não 
mais quanto a terceiros (Fls. 15912) 

(...)
JF  MARCELLO  GRANADO:  Quem  pagava  esse 

"mensalão"?
ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Eram 

recursos que vinham do PT. (fls. 15.917-15.918)

ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Eu  não 
quero fingir  uma coisa  que não é  verdadeira.  Eu podia 
chegar para o Senhor aqui:  'Não recebi".  Não é verdade 
isso. Não vou fazer. Recebi do PT quatro milhões para as 
eleições de 2004. Inclusive, Excelência, em uma relação de 
confiança  que  o  PT  defraudou,  porque  esperava  que  o 
dinheiro fosse legalizado.  E começou o nosso conflito aí, 
eu  cobrando  do  Genoíno:  "Genoíno,  vamos  legalizar 
isso.  É  muito  dinheiro para  ficar  pelo  "caixa  2".  Pelo 
menos vamos estabelecer o que é o caixa real." Isso nunca 
aconteceu, Excelência. (fl. 15.919)

DOUTOR  PROCURADOR  DA  REPUBLICA:  O 
Senhor reuniu na Casa Civil ou no                Palácio do 
Planalto com o Genoíno, Delúbio Soares ou Sílvio Pereira?

ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Várias 
vezes 

DOUTOR  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA:  O 
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Ministro José Dirceu já esteve presente a algumas delas?
ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Várias 

vezes.  DOUTOR  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA:  O 
Senhor poderia declinar o nome das pessoas de quem o 
Senhor cobrou os recibos no valor de quatro milhões?

ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Delúbio 
Soares e José Genoíno.

DOUTOR  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA:  O 
Senhor chegou a pedir a Emerson Palmieri que também 
cobrasse esses recibos?

ACUSADO DR. ROBERTO JEFFERSON: Sim, pedi.
(fl. 15926) (Grifamos)

Ainda que o 2º réu não tivesse um contato frequente e íntimo com 
Marcos Valério, este aproximou-se do campo majoritário do PT do qual o 
2º  réu  fazia  parte,  o  que  é  confirmado  no  depoimento  de  Virgílio 
Guimarães,  pessoa  que  apresentou  Marcos  Valério  ao  1º  réu  e  que 
atestou, de maneira irretorquível, que Marcos Valério tinha trânsito com a 
cúpula do PT, a saber:

QUE entre  o  primeiro  e o  segundo turno da campanha  
presidencial  de  2002  foi  procurado  por  MARCOS VALÉRIO  
com o pedido de que o auxiliasse a se aproximar dos dirigentes  
do Partido dos Trabalhadores e dos futuros integrantes do novo  
Governo Federal; QUE MARCOS VALÉRIO então relatou ao  
declarante que possuía contratos com o BANCO DO BRASIL,  
CAIXA ECONÔNICA FEDERAL  e  alguns  Ministérios  dos 
quais não se recorda; QUE ficou surpreso com a revelação de 
tão  importantes  contratos  das  empresas  de  MARCOS  
VALÉRIO; QUE o pedido de MARCOS VALÉRIO era bastante  
singelo,  dizendo  o  mesmo  que  apenas  gostaria  de  se  fazer  
conhecido no novo Governo Federal e demonstrar o trabalho de  
suas empresas, o qual gostaria de dar continuidade; QUE achou  
natural  o  pedido  de  MARCOS  VALÉRIO,  tendo  aceitado  
apresentar  o  mesmo  primeiramente  para  vários  Deputados  
Federais da bancada do PT e para dirigentes do Partido; QUE 
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Ministro José Dirceu já esteve presente a algumas delas?
ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Várias 

vezes.  DOUTOR  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA:  O 
Senhor poderia declinar o nome das pessoas de quem o 
Senhor cobrou os recibos no valor de quatro milhões?

ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Delúbio 
Soares e José Genoíno.

DOUTOR  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA:  O 
Senhor chegou a pedir a Emerson Palmieri que também 
cobrasse esses recibos?

ACUSADO DR. ROBERTO JEFFERSON: Sim, pedi.
(fl. 15926) (Grifamos)

Ainda que o 2º réu não tivesse um contato frequente e íntimo com 
Marcos Valério, este aproximou-se do campo majoritário do PT do qual o 
2º  réu  fazia  parte,  o  que  é  confirmado  no  depoimento  de  Virgílio 
Guimarães,  pessoa  que  apresentou  Marcos  Valério  ao  1º  réu  e  que 
atestou, de maneira irretorquível, que Marcos Valério tinha trânsito com a 
cúpula do PT, a saber:

QUE entre  o  primeiro  e o  segundo turno da campanha  
presidencial  de  2002  foi  procurado  por  MARCOS VALÉRIO  
com o pedido de que o auxiliasse a se aproximar dos dirigentes  
do Partido dos Trabalhadores e dos futuros integrantes do novo  
Governo Federal; QUE MARCOS VALÉRIO então relatou ao  
declarante que possuía contratos com o BANCO DO BRASIL,  
CAIXA ECONÔNICA FEDERAL  e  alguns  Ministérios  dos 
quais não se recorda; QUE ficou surpreso com a revelação de 
tão  importantes  contratos  das  empresas  de  MARCOS  
VALÉRIO; QUE o pedido de MARCOS VALÉRIO era bastante  
singelo,  dizendo  o  mesmo  que  apenas  gostaria  de  se  fazer  
conhecido no novo Governo Federal e demonstrar o trabalho de  
suas empresas, o qual gostaria de dar continuidade; QUE achou  
natural  o  pedido  de  MARCOS  VALÉRIO,  tendo  aceitado  
apresentar  o  mesmo  primeiramente  para  vários  Deputados  
Federais da bancada do PT e para dirigentes do Partido; QUE 
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em  Brasília  apresentou  MARCOS  VALÉRIO  ao  Deputado  
Federal JOÃO PAULO CUNHA, líder da bancada e candidato  
a  Presidente  da  Câmara  dos  Deputados,  e  diversos  outros  
parlamentares,  tais  como JOSÉ DIRCEU,  PAULO ROCHA,  
Prof.  LUIZINHO  e  LUIZ SÉRGIO;  QUE  os  Deputados  do 
PT/MG  já  conheciam  MARCOS  VALÉRIO  do  mundo  
publicitário de Minas Gerais; QUE levou MARCOS VALÉRIO  
para conhecer a Sede Nacional do PT em São Paulo, ocasião em 
que o apresentou para o então Tesoureiro DELÚBIO SOARES e 
todos  os  demais  dirigentes  que  lá  se  encontravam;  QUE 
apresentava MARCOS VALÉRIO como sendo um publicitário  
amigo  do  declarante;  QUE  MARCOS  VALÉRIO  era  uma  
pessoa  bastante  envolvente  e  carismática,  sendo  que  
rapidamente  se  relacionou com  os  integrantes do Partido  dos 
Trabalhadores;  QUE  MARCOS  VALÉRIO  apresentava  seus 
trabalhos publicitários em cada novo contato que estabelecia no  
PT,  tendo já  em  2002 participado  da  programação visual  da  
propaganda  campanha  do  Deputado  Federal  JOÃO  PAULO  
CUNHA  à  presidência  da  Câmara  dos  Deputados;  QUE 
MARCOS VALÉRIO passou a ter seus próprios contatos no PT  
independentes  do  declarante;  QUE MARCOS VALÉRIO    se   
aproximou  da  corrente  do  PT  denominada  'Campo  
Majoritário', oposta    à    corrente partidária do declarante;   
QUE    o    Campo Majoritário  tinha como    suas    principais   
figuras  JOSÉ  DIRCEU,  JOSÉ  GENOÍNO,  DELÚBIO  
SOARES   e   SÍLVIO     PEREIRA  . (fls. 8.588/8.593, confirmado 
nas fls. 20.085/20.097). (Grifamos)

Não é crível, portanto, a tese de que o 2º réu desconhecia os graves 
fatos que estavam ocorrendo no âmbito do PT após ter assumido o cargo 
de Presidente da referida agremiação. Sob esse ângulo, notório é o fato de 
que o 2º denunciado era - e é - pessoa de expressão em sua agremiação, 
tendo sido um dos seus fundadores e filiado desde 1980. (Depoimento do 
próprio 2º réu, fls. 4.210).

O 2º denunciado, aliás, reconheceu, em depoimento, que conhecia 
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em  Brasília  apresentou  MARCOS  VALÉRIO  ao  Deputado  
Federal JOÃO PAULO CUNHA, líder da bancada e candidato  
a  Presidente  da  Câmara  dos  Deputados,  e  diversos  outros  
parlamentares,  tais  como JOSÉ DIRCEU,  PAULO ROCHA,  
Prof.  LUIZINHO  e  LUIZ SÉRGIO;  QUE  os  Deputados  do 
PT/MG  já  conheciam  MARCOS  VALÉRIO  do  mundo  
publicitário de Minas Gerais; QUE levou MARCOS VALÉRIO  
para conhecer a Sede Nacional do PT em São Paulo, ocasião em 
que o apresentou para o então Tesoureiro DELÚBIO SOARES e 
todos  os  demais  dirigentes  que  lá  se  encontravam;  QUE 
apresentava MARCOS VALÉRIO como sendo um publicitário  
amigo  do  declarante;  QUE  MARCOS  VALÉRIO  era  uma  
pessoa  bastante  envolvente  e  carismática,  sendo  que  
rapidamente  se  relacionou com  os  integrantes do Partido  dos 
Trabalhadores;  QUE  MARCOS  VALÉRIO  apresentava  seus 
trabalhos publicitários em cada novo contato que estabelecia no  
PT,  tendo já  em  2002 participado  da  programação visual  da  
propaganda  campanha  do  Deputado  Federal  JOÃO  PAULO  
CUNHA  à  presidência  da  Câmara  dos  Deputados;  QUE 
MARCOS VALÉRIO passou a ter seus próprios contatos no PT  
independentes  do  declarante;  QUE MARCOS VALÉRIO    se   
aproximou  da  corrente  do  PT  denominada  'Campo  
Majoritário', oposta    à    corrente partidária do declarante;   
QUE    o    Campo Majoritário  tinha como    suas    principais   
figuras  JOSÉ  DIRCEU,  JOSÉ  GENOÍNO,  DELÚBIO  
SOARES   e   SÍLVIO     PEREIRA  . (fls. 8.588/8.593, confirmado 
nas fls. 20.085/20.097). (Grifamos)

Não é crível, portanto, a tese de que o 2º réu desconhecia os graves 
fatos que estavam ocorrendo no âmbito do PT após ter assumido o cargo 
de Presidente da referida agremiação. Sob esse ângulo, notório é o fato de 
que o 2º denunciado era - e é - pessoa de expressão em sua agremiação, 
tendo sido um dos seus fundadores e filiado desde 1980. (Depoimento do 
próprio 2º réu, fls. 4.210).

O 2º denunciado, aliás, reconheceu, em depoimento, que conhecia 
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Marcos Valério e que a ele foi apresentado por Delúbio Soares, a saber:

em  julho  de  2003  foi  apresentado  ao  senhor  
MARCOS  VALÉRIO  FERNANDES  DE  SOUSA  por  
DELÚBIO  SOARES,  durante  uma  solenidade  pública  no  
município mineiro de Ipatinga;  Que desde então os encontros  
com  MARCOS  VALÉRIO  eram  sempre  acompanhados  de  
DELÚBIO SOARES e eram ocasionais; QUE nunca tratou de  
nenhum assunto especifico  com MARCOS VALÉRIO, já  que  
não tinha nenhuma "agenda" com o mesmo; QUE se recorda de  
alguns encontros ocasionais com MARCOS VALÉRIO, sempre  
acompanhado de DELÚBIO SOARES, na sede do Partido dos  
Trabalhadores;  QUE  melhor  dizendo,  apenas  encontrava  este  
indivíduo nas dependências do PT, mas não tratava de nenhum  
tema com o mesmo; QUE todo o relacionamento entre o Partido  
dos Trabalhadores e MARCOS VALÉRIO era intermediado por  
DELÚBIO SOARES; QUE não tinha conhecimento de que  
MARCOS  VALÉRIO  estava  emprestando  dinheiro  ao  
Partido dos Trabalhadores;  QUE igualmente desconhecia  
por completo o fato dos recursos financeiros emprestados  
por  MARCOS  VALÉRIO  estarem  saindo  das  empresas  
SMP&B e  DNA;  QUE sequer  conhecia  a  existência  de  tais  
empresas;  QUE  nega  que  tenha  efetuado  qualquer  ligação  
telefônica  para  MARCOS  VALÉRIO  ou  mesmo  para  as  
empresas ligadas a este; (Fls. 4212) (Grifamos)

Do depoimento acima, é valioso destacar que o 2º réu afirmou que 
desconhecia que Marcos Valério estava emprestando dinheiro para o PT. 
Impõe-se  aqui  nova  indagação:  Como  o  partido  estava  recebendo 
dinheiro e o 2º réu,  na condição de presidente,  não sabia a origem de 
vultosas quantias? Isto é impossível de imaginar máxime à luz da prova 
dos autos. Não é nem um pouco razoável supor que o 2º réu, ex-dirigente 
máximo do PT virasse totalmente as costas para o que estava acontecendo 
em  sua  agremiação  partidária  e  que  apenas  cuidasse  de  temas 
exclusivamente  políticos,  não  tomando  conhecimento  de  qualquer 
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Marcos Valério e que a ele foi apresentado por Delúbio Soares, a saber:

em  julho  de  2003  foi  apresentado  ao  senhor  
MARCOS  VALÉRIO  FERNANDES  DE  SOUSA  por  
DELÚBIO  SOARES,  durante  uma  solenidade  pública  no  
município mineiro de Ipatinga;  Que desde então os encontros  
com  MARCOS  VALÉRIO  eram  sempre  acompanhados  de  
DELÚBIO SOARES e eram ocasionais; QUE nunca tratou de  
nenhum assunto especifico  com MARCOS VALÉRIO, já  que  
não tinha nenhuma "agenda" com o mesmo; QUE se recorda de  
alguns encontros ocasionais com MARCOS VALÉRIO, sempre  
acompanhado de DELÚBIO SOARES, na sede do Partido dos  
Trabalhadores;  QUE  melhor  dizendo,  apenas  encontrava  este  
indivíduo nas dependências do PT, mas não tratava de nenhum  
tema com o mesmo; QUE todo o relacionamento entre o Partido  
dos Trabalhadores e MARCOS VALÉRIO era intermediado por  
DELÚBIO SOARES; QUE não tinha conhecimento de que  
MARCOS  VALÉRIO  estava  emprestando  dinheiro  ao  
Partido dos Trabalhadores;  QUE igualmente desconhecia  
por completo o fato dos recursos financeiros emprestados  
por  MARCOS  VALÉRIO  estarem  saindo  das  empresas  
SMP&B e  DNA;  QUE sequer  conhecia  a  existência  de  tais  
empresas;  QUE  nega  que  tenha  efetuado  qualquer  ligação  
telefônica  para  MARCOS  VALÉRIO  ou  mesmo  para  as  
empresas ligadas a este; (Fls. 4212) (Grifamos)

Do depoimento acima, é valioso destacar que o 2º réu afirmou que 
desconhecia que Marcos Valério estava emprestando dinheiro para o PT. 
Impõe-se  aqui  nova  indagação:  Como  o  partido  estava  recebendo 
dinheiro e o 2º réu,  na condição de presidente,  não sabia a origem de 
vultosas quantias? Isto é impossível de imaginar máxime à luz da prova 
dos autos. Não é nem um pouco razoável supor que o 2º réu, ex-dirigente 
máximo do PT virasse totalmente as costas para o que estava acontecendo 
em  sua  agremiação  partidária  e  que  apenas  cuidasse  de  temas 
exclusivamente  políticos,  não  tomando  conhecimento  de  qualquer 
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aspecto  financeiro  referente  às  negociações.  A  realidade  derrui  essa 
fantasiosa versão.

O 2º réu também afirmou o seguinte em seu depoimento:

DELÚBIO  SOARES  dizia  ao  DECLARANTE  que  
MARCOS VALÉRIO era seu "amigo" e também "amigo" do  
PT;  QUE  desconhece  o  relacionamento  entre  estes  dois  
indivíduos fora do ambiente do Partido dos Trabalhadores: QUE  
indagado a respeito da ocorrência de reuniões entre as cúpulas  
do PT, PP e PL, para alianças políticas,  esclarece o seguinte:  
QUE  confirma  que  participou  de  reuniões  com  os  
presidentes  destes  partidos;  QUE  em  tais  reuniões  
discutia-se alianças políticas, sendo que 110 municípios em  
que  o  PT se  aliasse  a  algum partido,  também iria  contribuir  
financeiramente  em  tais  campanhas;  QUE  nega  que  tenha  
tratado nestas reuniões de assuntos financeiros, tais como  
distribuição de recursos do PT para partidos e parlamentares da  
base  aliada;  QUE  nas  reuniões  apenas  eram  discutidas  
eventuais contribuições financeiras em seu sentido amplo,  
ficando a cargo dos diretórios municipais e regionais sua  
execução;  QUE  desconhecia  a  distribuição  de  recursos  
financeiros  a  partidos  e  parlamentares  da  base  aliada  
através de MARCOS VALÉRIO por ordem de DELÚBIO  
SOARES;  QUE não tinha conhecimento da distribuição  
de dinheiro vivo na agência do Banco Rural do Brasília  
Shopping; Que todo o controle das despesas e das receitas do  
Partido  dos  Trabalhadores  ficava  a  cargo  de  DELÚBIO  
SOARES; QUE não tinha conhecimento de que o Partido  
dos Trabalhadores não registrava em sua escrita contábil  
sua movimentação financeira na totalidade; (fls. 4213)

Corroborando  a  versão  de  que  o  2º  denunciado  efetivamente 
integrava  a  quadrilha  do  mensalão  e  que  participou  efetivamente  do 
escândalo, merece transcrição o trecho abaixo do depoimento de Roberto 
Jefferson, in verbis:
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responde que realmente representou o PTB em tratativas  
junto  à  Direção  Nacional  do  PT  em  abril  e  maio  de  2004,  
relativas  às  campanhas  municipais  daquele  ano;  QUE  nessas  
tratativas participaram pelo PTB o declarante, como presidente  
da legenda, o líder da bancada na Câmara dos Deputados JOSÉ  
MUCIO MONTEIRO, e o primeiro secretário nacional do PTB  
Dr. EMERSON PALMIERY; QUE pelo PT participaram JOSÉ  
GENOÍNO,  o  Tesoureiro  Nacional  DELÚBIO  SOARES,  o  
secretário MARCELO SERENO e o então Ministro José Dirceu  
homologava  todos  os  acordos  daquele  partido;  QUE  JOSÉ 
GENOÍNO não possuía autonomia para "bater o martelo" nos  
acordos,  que  deveriam  ser  ratificados  na  Casa  Civil  pelo  
Ministro JOSÉ DIRCEU; QUE nesse acordo o PTB apoiaria o  
PT em São Paulo/SP, Ribeirão Preto/SP, Rio Branco/AC, Rio de  
Janeiro/RJ,  Curitiba/PR,  Belo  Horizonte/MG,  Goiânia/GO,  
Salvador/BA,  dentre  outras  que  não  se  recorda  no  momento;  
QUE por sua vez o PTB receberia apoio financeiro do PT para o  
financiamento  nacional  das  candidaturas  a  Prefeitos  e  
Vereadores em todo o país; QUE o acordo tratado e aprovado foi  
de R$ 20 milhões, divididos em cinco parcelas de R$ 4 milhões;  
(...) ficou convencionado que o recurso seria transferido da conta  
contribuição do PT para  a  conta contribuição do PTB;  QUE  
inicialmente, foi liberada a quantia de R$ 4 milhões, em duas  
parcelas em espécie, isto na sede nacional do PTB, na 303 Norte;  
Brasília/DF; QUE a primeira parcela compreendeu a quantia de  
R$ 2,2 milhões e a Segunda de R$ 1,8 mil, sendo que a primeira  
aconteceu  de  meados  ao  final  de  junho de  2004 e  a  segunda  
alguns  dias  após;  QUE  nas  duas  oportunidades  relatadas  o  
próprio MARCOS VALÉRIO foi quem entregou o dinheiro ao  
declarante; QUE as cédulas de reais entregues ao declarante por  
MARCOS  VALÉRIO  estavam  envoltas  com  fitas  que  
descreviam o nome do Banco Rural  e  Banco do Brasil;  QUE  
apesar do Sr. DELÚBIO SOARES, Sr. MARCOS VALÉRIO e o  
Sr.  GENOÍNO  negarem  haver  entregue  recursos  ao  PTB  o  
declarante confirma ser verdade o repasse de tais recursos; (...)  
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QUE entretanto afirma ter discutido tal apoio financeiro com os  
ministros  PALOCCI,  GUSHIKEN,  JOSÉ  DIRCEU  e  
WALFRIDO  MARES  GUIAS;  (...)  QUE  discutiu  com 
DELÚBIO  SOARES  e  JOSÉ  GENOÍNO  a  respeito  dos  
termos legais da contribuição (Depoimento de ROBERTO 
JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO ocorrido na DPF 
em 31/01/2006 de fls. 4219-4227. Trecho extraído de fls. Fls. 
4.220-4.222) (Grifamos)

A participação  do  2º  réu  no  escândalo  do  mensalão  é  a  única 
conclusão que se extrai de outro trecho do depoimento do réu Roberto 
Jefferson, cujo trecho é a seguir transcrito:

aceitou se reunir com MARCOS VALERIO na sede 
do PTB, de cujo encontro também participou EMERSON 
PALMIERI;  QUE  neste  encontro  MARCOS  VALÉRIO 
propôs  que  O  DECLARANTE  interferisse  junto  ao 
presidente do IRB para tirar  os recursos que o instituto 
mantinha em um banco no exterior e transferisse para o 
banco  Espírito  Santo  em  Portugal;  QUE  esses  recursos 
seriam no montante  de  600 milhões  de  dólares;  QUE a 
aplicação desses recursos no banco Espírito Santo renderia 
uma comissão para MARCOS VALÉRIO de 2% ao mês; 
QUE  MARCOS  VALÉRIO  afirmou  que  parte  dessa 
comissão seria  repassada  para o  PT e PTB;  QUE  achou 
estranho  todo  aquele  recurso  que  seria  disponibilizado 
por MARCOS VALÉRIO ou,  seja,  "muito” dinheiro com 
muita facilidade"; QUE então ligou para JOSÉ GENOÍNO 
afirmando que achava que MARCOS VALÉRIO era "um 
visionário  maluco";  QUE  JOSÉ  GENOINO  respondeu 
que o DECLARANTE poderia acreditar, pois MARCOS 
VALÉRIO era "firme"; (fls. 4224-4225) (Grifamos)

O  depoimento  prestado  por  Edilene  Evangelista  da  Cruz, 
empregada  do  PT  subordinada  a  Delúbio  Soares  e  responsável  pela 
contabilidade  da  referida  agremiação,  torna  clara  a  integração  do  2º 
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denunciado no esquema criminoso in verbis:

a  depoente  disse  ter  trabalhado  na  sede  do  Partido  dos  
Trabalhadores, na cidade de São Paulo, do ano de 1996 até o dia  
23/08/2005, quando pediu demissão; (...) QUE como Assessora  
da  Secretaria  de  Finanças  do  PT,  diretamente  subordinada  a  
DELÚBIO SOARES, tinha como atribuição principal repassar  
os recursos recebidos pelo PT do fundo partidário aos Diretórios  
Regionais  distribuídos  por  todo  o  Brasil;  QUE efetivamente,  
controlava  a  contabilidade  inerente  a  essa  distribuição  de  
recursos financeiros repassados; QUE além disso, também tinha  
como  obrigação  o  agendamento  de  audiências  em  favor  de  
DELÚBIO  SOARES,  com  políticos,  filiados  ao  partido,  
empresários,  entre  outros;  QUE  em  consequência  disso,  a  
depoente afirma ter conhecido pessoalmente, na sede do PT, após  
o  ano  de  2002,  o  empresário  MARCOS  VALÉRIO  
FERNANDES;  QUE  nesta  primeira  oportunidade  em  que  
manteve contato com MARCOS VALÉRIO, este se reuniu com  
DELÚBIO  SOARES;  QUE  posteriormente,  MARCOS  
VALÉRIO esteve em outras diversas oportunidades na sede do  
PT,  se  reunindo  com  DELÚBIO  SOARES,  por  vezes  
acompanhado  de  seu  sócio  ROGÉRIO  TOLENTINO  (...)  
somente  manuseou  cheques  do  próprio  Partido  dos  
Trabalhadores, que vinham já preenchidos pelo setor de contas a  
pagar  e  receber  do PT,  esperando a  assinatura de  DELÚBIO  
SOARES;  QUE  de  posse  de  tais  cheques,  a  depoente  
afirma  que  verificava  se  havia  autorização  prévia  do  
Presidente JOSÉ GENOÍNO para a emissão dos cheques  
e, após isso, os encaminhava a DELÚBIO SOARES para a  
devida assinatura. (fls. 6.011-6.013) (Grifamos)

Portanto, a autorização do 2º réu era condição para a emissão dos 
cheques do PT, o que reforça a tese de que o mesmo tinha conhecimento 
do que estava acontecendo em relação às despesas e receitas do partido 
que presidia.
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Também  merece  ser  transcrito  o  seguinte  trecho  do  depoimento 
prestado pelo Deputado Federal Vadão Gomes em que se reconheceu a 
participação efetiva do 2º réu nas negociações com o PP, a saber:

Que nunca chegou a tratar nenhum tipo de assunto com  
Delúbio  Soares,  esclarecendo  que presenciou uma conversa  
havida    em    Brasília  entre  o  tesoureiro  do  Partido  dos   
Trabalhadores    e  o    presidente  do  mesmo  partido,  JOSÉ   
GENUÍNO  (sic),  com  os  Deputados  PEDRO  HENRY    e   
PEDRO CORREIA, ambos do Partido Progressista; Que  
nessa  conversa  com  os  políticos  dos  dois  partidos  
tentavam acertar  detalhes  de  uma  possível  aliança    em   
âmbito  nacional;   Que  no  decorrer  do  referido  diálogo,   
escutou que os interlocutores mencionaram a necessidade  
de apoio financeiro do Partido dos Trabalhadores para   o   
Partido  Progressista    em    algumas  regiões  do  País  .  (fls. 
1.718/1.722, confirmado às fls. 42.970/42.975) (Grifamos)

Outro  depoimento,  desta  vez  do  Deputado  José  Múcio  Monteiro 
Filho, confirma a ciência e participação do 2º réu nas reuniões ocorridas 
para acertar o apoio financeiro do PT a outros partidos políticos, a saber:

QUE foi eleito Deputado Federal pelo Partido da Social  
Democracia  Brasileira  -PSDB  de  Pernambuco,  tendo  se  
transferido para o Partido Trabalhista Brasileiro - PTB em maio  
de  2003;  (...)  QUE  em  junho  de  2004  participou  de  um  
encontro  formal  entre  o  presidente  do  PT  JOSE  
GENOÍNO  e  o  presidente  do  PTB  ROBERTO  
JEFFERSON  ,  ocorri  do  na  Sede  Nacional  do  PT  em  
Brasília/DF;  QUE este encontro foi realizado durante um  
almoço  organizado  pelo  PT,  quando  seria  discutido  a  
política  de  alianças  entre  o  PTB  e  PT  nas  eleições  
municipais  de  2004;  QUE  neste  encontro  ficou  
estabelecido que o PTB receberia do PT o apoio financeiro  
necessário  para  custear  despesas  eleitorais  das  
campanhas  municipais  do  Brasil  inteiro;  QUE  o  valor  
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acordado entre os dois partidos foi estimado em R$ 20 milhões, a  
ser repassado pelo PT no decorrer das eleições; QUE em nenhum  
momento qualquer representante do PT mencionou qual seria a  
fonte de tais recursos; QUE neste almoço participou pelo PTB o  
depoente, o então Deputado Federal ROBERTO JEFFERSON e  
o 1" Secretário do partido EMERSON PALMIERY; QUE pelo  
PT  estavam  presentes  JOSÉ  GENOÍNO,  Presidente  da  
legenda,  o  Tesoureiro  Nacional  DELÚBIO  SOARES,  o  
Secretário MARCELO SERENO e o também secretário SILVIO  
PEREIRA; (...)“  QUE somente em um jantar ocorrido em   
março  de  2005  na  residência  do  Deputado  ROBERTO  
JEFFERSON,  na  presença  de  JOSÉ  GENOÍNO  e  
DELÚBIO SOARES, bem como do 1" Secretário do PTB  
EMERSON  PALMIERY,  deduziu  de  que  o  PT  teria  
transferido R$ 4  milhões para ROBERTO JEFFERSON;  
QUE  fez  tal  dedução  pelo  fato  do  Deputado  ROBERTO  
JEFFERSON ter mencionado no final do jantar que "com mais  
quatro  milhões  eu  resolvo  os  problemas  do  PTB";  QUE  
realmente  alguns  candidatos  a  prefeitos  do  PTB estavam em  
dificuldades  financeiras  acarretadas  pelo  não  pagamento  dos  
valores  prometidos  pelo  PT;  QUE havia  uma grande  pressão  
sobre a executiva do PTB por parte dos candidatos a prefeitos;  
QUE não tomou conhecimento dos detalhes do recebimento dos  
R$ 4 milhões por parte do Deputado ROBERTO JEFFERSON;  
(Depoimento  de  JOSÉ  MUCIO  MONTEIRO  FILHO 
ocorrido na DPF em 05/07/2006 de fls. 8540-8542, Trechos 
extraídos de fls. Fls. 8.540-8.541) (Grifamos)

Destaque-se que o 2º réu reconheceu em juízo o conhecimento dos 
empréstimos feitos pelo PT junto ao Banco Rural e BMG, in verbis:

assumiu a Presidência do Partido dos Trabalhadores  
- PT – em dezembro de 2002 e permaneceu até junho de  
2005;  (...)  QUE não teve  qualquer  ingerência  na escolha  dos  
bancos que iriam emprestar recursos para o PT; QUE de acordo  
com a  executiva,  ficaria  a  cargo  do  Secretário  de  Finanças  e  
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Planejamento do PT, Sr. DELÚBIO SOARES, a incumbência  
de  conseguir  os  empréstimos;  QUE tem conhecimento  dos  
empréstimos feitos pelo PT junto aos bancos RURAL e  
BMG; QUE, de acordo com o estatuto do PT, o Presidente  
assina  os  contratos  com  um  avalista  e  que  ficou  
devidamente registrado na contabilidade do partido nos  
exercícios de 2004, 2005, 2006 e 2007;  QUE assinou como  
avalista porque era o Presidente do PT (...) não lembra se  
antes  da  crise  de  2005,  os  bancos  RURAL  e  BMG  
cobraram  os  empréstimos,  mas  sabe  que  pagavam  
mensalmente os encargos do empréstimo (Depoimento em 
juízo de JOSE GENOÍNO NETO – fls. 14324-14332, Trechos  
extraídos de fls. 14.325 e 14.329)

Diante do que acima foi dito, será que o 2º réu, presidente do partido 
mutuário, não sabia dos detalhes e condições do empréstimo? Não sabia 
a razão de os dois referidos bancos terem sido escolhidos? Além disso, a 
afirmação acima transcrita de que o 2º réu não tinha certeza se os bancos 
Rural e BMG chegaram a cobrar pelo empréstimo antes da crise de 2005 
revela, na realidade, que os mútuos eram simulados, por isso que, acaso 
autênticos, e inadimplidos, não há dúvidas de que o 2º réu, ex-presidente 
da  agremiação,  teria  certeza  quanto  à  resposta  referente  à  cobrança. 
Ninguém, nem mesmo um banco, deixa de cobrar uma dívida milionária 
do devedor... Por seu turno, o mutuário não se esquece, se houve ou não 
cobrança. Os bancos não cobraram, porque a dívida não seria exigida. Era 
uma simulação de empréstimo que só originou cobrança em razão da 
divulgação do esquema escandaloso.

O  depoimento  do  réu  Pedro  Correa  em  juízo  também  reforça  o 
envolvimento do 2º réu na vida financeira do seu partido, a saber:

em janeiro/2003, JOSÉ GENOÍNO procurou o depoente  
para  acertar  que  o  PP  compusesse  a  base  de  sustentação  do  
governo LULA; que o depoente era o segundo vice-presidente do  
PP; (...) que as negociações políticas do PP com o PT ocorreram  
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principalmente entre o depoente e o Dep. PEDRO HENRY pelo  
PP e JOSÉ GENOÍNO, JOSÉ DIRCEU, SÍLVIO PEREIRA e  
MARCELO SERENO pelo  PT;  que  as  reuniões  ocorriam no  
Palácio  do  Planalto;  que  nunca ocorreu nenhuma reunião na  
sede  do  PP  ou  na  sede  do  PT;  que  as  negociações  eram  
exclusivamente políticas, jamais financeiras; (Depoimento em 
juízo  de  PEDRO  DA  SILVA  CORRÊA  DE  OLIVEIRA 
ANDRADE NETO – fls. 14.516-14.522)

O  réu  Delúbio  Soares  confirmou  que  tanto  ele  quanto  o  2º  réu 
afiançaram  os  empréstimos  contratados  e,  portanto,  tinham  pleno 
conhecimento dos ilícitos praticados, in verbis:

DEFENSOR (por Delúbio): O Deputado Genoíno foi 
avalista dos empréstimos bancários?

DEPOENTE:  O presidente  do  PT e  o  tesoureiro  assim  
pelo  partido  e  os  bancos  solicitaram  para  que  tivesse  mais  
compromisso real do PT junto aos dois era um aval enquanto  
pessoas representando a bancos que o presidente, e o tesoureiro  
avalizasse, esse crescimento do PT. Estava ciente, vamos chamar  
instituição e não como pessoas, porque meu patrimônio, também  
suponho que o do Genoíno também não é um patrimônio para  
avalizar  2  milhões,  3  milhões,  então,  foram  feitos,  nós  
avalizamos esses  dois  projetos com essa característica.  
Somos  avalistas  desses  dois  projetos.  Desses  dois  
empréstimos. (fl. 16.630)

O falecido réu José Janene esclareceu que o 2º denunciado também 
participava das reuniões para tratar dos acordos políticos entre o PT e 
outras agremiações, a saber:

Acusado:  Houve  uma  reunião  entre  o  Presidente  do  
Partido Progressista, Pedro Corrêa,  e o  nosso líder, na época,  
Deputado Pedro Henry e o Deputado José Genuíno (sic), que  
era presidente do PT para  se  fazer um acordo não financeiro,  
mas um acordo político de apoio ao governo e isso incluía uma  
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aliança política e nunca uma aliança financeira. O que ocorreu  
na época é que essa aliança política era uma aliança que deveria  
ter desdobramento para  as  eleições municipais  e o  Partido dos  
Trabalhadores,  que  movia  um  monte  de  ações  contra  dois  
deputados  nossos,  um dos  quais  tinha  perdido  o  mandato,  o 
segundo também perdeu  o  mandato,  o  PT era responsável por  
essas ações  e  ficou de fazer uma ajuda financeira para pagar  o 
advogado dos deputados, deputado Paulo Goiás, que confirmou,  
que  recebeu,  com  recibo,  enfim,  tudo  licitamente.  
(interrogatório  do  réu  José  Janene,  fls.  16.089/16.090) 
(Grifamos)

Sem  embargo  de  o  falecido  réu  ter  dito  que  as  reuniões  eram 
exclusivamente políticas e não financeiras, ele se contradisse ao afirmar 
que  o  PT  se  comprometeu  a  fazer  “uma  ajuda  financeira  para  pagar  o 
advogado dos deputados”. Ora, isso é um acordo político com reconhecidos 
reflexos financeiros. O mesmo réu chegou a afirmar, em outra ocasião, 
que o PT fez um acordo de cooperação financeira com o PP, consoante se 
extrai do trecho abaixo de seu depoimento, in verbis:

QUE no início do atual Governo Federal    o    Partido   
Progressista  realizou com    o    Partido dos Trabalhadores   
um acordo de cooperação financeira;  (...) QUE o acordo de  
cooperação financeira entre o PT e o PP foi discutido e decidido  
pelas  respectivas  cúpulas  partidárias;  QUE  não  sabe  
especificar  quais    os    membros  dos  partidos  que   
participaram  de  tais  negociações,  mas  com  certeza    os   
presidentes     tiveram  participação  decisiva  ;  QUE  salvo  
engano,  o  Partido  Progressista  foi  representado  por  seu  
presidente  PEDRO  CORREA  e  pelo  líder  na  Câmara  dos  
Deputados à época, o Deputado Federal PEDRO HENRI; Que 
o    Partido  dos  Trabalhadores  foi  representado  pelo   
Presidente  JOSÉ  GENOÍNO,  não  tendo  informações  da  
participação de DELÚBIO SOARES ou qualquer outro membro  
da Executiva do PT."  (Depoimento do réu José Janene, fls. 
1.703) (Grifamos)
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Com efeito, a despeito de o 2º réu ter demonstrado a intenção de não 
se ocupar das finanças partidárias quando passou a ocupar o cargo de 
presidente do PT, ao assumir o referido cargo desempenhou funções de 
natureza  financeira  e,  de  fato,  participou,  comprovadamente,  das 
negociações com este caráter.

Deveras, as palavras não alteraram aquilo que efetivamente ocorreu 
na vida fenomênica.

Por essa razão, o 2º réu deverá responder pelos ilícitos praticados 
que lhe foram imputados na denúncia.

Last but not least, a assinatura do réu in casu, nos contratos, conjura a 
tentativa do 2º réu de atribuir a Delúbio Soares, Secretário de Finanças do 
PT  na  época  dos  fatos,  toda  a  responsabilidade  pelas  transações 
financeiras da agremiação política. Ademais, a assinatura do 2º réu nos 
contratos  de  empréstimo  não  era  um  ato,  como  pretende  a  defesa, 
meramente formal. Isso fazia parte das responsabilidades do dirigente do 
PT. Aliás, o próprio Estatuto do PT que acompanha as Alegações Finais 
do  2º  réu  aponta  que  o  dirigente  máximo  do  partido  tem  como 
competência cuidar da contabilidade do partido e da movimentação dos 
seus recursos, a saber:

Estatuto do Partido dos Trabalhadores

CAPÍTULO VI
DA CONTABILIDADE DO PARTIDO
(...)

Art.  195.  A movimentação dos recursos  do Partido 
deverá ser efetuada através de contas correntes bancárias 
em nome do Partido dos Trabalhadores.

§  1:  A  abertura  e  a  movimentação  de  contas 
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bancárias e demais transações financeiras em nome do 
Partido  dos  Trabalhadores  deverão  ser  feitas, 
conjuntamente,  pelo  presidente  e  pelo  secretário  de 
Finanças (ou  tesoureiro)  da  respectiva  Comissão 
Executiva.  (fl.  151 das  Alegações  Finais  da defesa do 2º 
reú)

Como Marcos Valério desempenharia o seu papel de providenciar os 
recursos  financeiros  exigidos  para  quitar  dívidas  da  agremiação  do 
partido do governo, da base aliada, e para satisfazer interesses pessoais, 
sem o consentimento do 2º réu? A resposta conduz à inexorável conclusão 
de que o 2º réu era um dos principais atores do esquema ilícito.

Como  se  não  bastasse  o  depoimento  contundente  de  Roberto 
Jefferson, Emerson Palmieri confirmou em depoimento prestado na CPI 
dos Correios o envolvimento do 2º réu na proposta de doação da Portugal 
Telecom para viabilizar a entrega de dinheiro ao PT e ao PTB através de 
Marcos Valério, in verbis:

"O SR. EMERSON PALMIERI - O Roberto Jefferson me 
avisou, no início de janeiro, que tinha tido uma conversa com o 
Ministro  José  Dirceu  e  que  provavelmente  eu  teria  que  ir  a 
Portugal, ir à Portugal Telecom. [...]

O SR. RELATOR (Ibrahim Abi-Ackel. PP - MG) - V. Sa. 
disse "fomos", no plural,  porque foi  junto com  o  Sr. Marcos  
Valério?

O SR. EMERSON PALMIERI - O Marcos Valério e o Sr.  
Rogério Tolentino  -  sempre  o  advogado junto. Fomos nós três.  
[...]. Eu fiquei muito irritado, porque saí daqui para participar  
de uma reunião, fui participar dessa reunião como testemunha,  
porque Roberto Jefferson já não acreditava  mas  no que estava  
acontecendo, nas promessas do PT, eu fui como testemunha para  
ver se realmente aconteceria essa reunião e não consegui entrar  
na reunião porque  o  Sr. Marcos Valério não permitiu que eu  
entrasse. Eu perguntei por quê. Ele falou: "porque o senhor não  
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o conhece, e ele ia ficar constrangido".
[...]
O SR. EMERSON PALMIERI - Foi combinado que o PT 

passaria uma ajuda de vinte milhões em cinco parcelas de quatro  
milhões. Aí nesse momento o Roberto Jefferson perguntou: - De 
que forma vai ser feito esse repasse?  O    Genoíno respondeu:   
"Vamos  fazer  através  de  partido    a    partido  ou  ajuda   
contribuição ao fundo partidário de empresas". Foi assim  
que foi combinado. 

o  SR. PAULO BALTAZAR (PSB  -  RJ)  -  Nessa reunião  
estava o Ministro José Dirceu?

o SR. EMERSON PALMIERI - Em nenhuma reunião eu  
participei  com  o  Ministro José Dirceu, mas posso lhe afirmar  
que depois de conversado isso  o  Sr. Genoíno levantou  e disse 
que ia ligar para o Ministro José Dirceu.

[...i
O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA) - V. Sa. saberia afirmar  

se o Deputado José Dirceu tinha conhecimento dessa prática de  
repasse  de  recursos  e  qual  era  a  origem  desses  recursos  
repassados?

O SR. EMERSON PALMIERI - Deputado, o que a gente  
sempre sentiu é que depois de todas as conversas sempre havia  
uma ligação ou do Delúbio ou do Genoíno para o Deputado José  
Dirceu.  É o  que eles diziam: "Vou ligar para  o  Ministro José  
Dirceu".

O SR.  JOSÉ ROCHA (PFL  -  BA)  -  Nessas reuniões,  o 
senhor presenciou alguma ligação desse tipo?

O  SR. EMERSON PALMIERI  -  Sim, daqui de Brasília  
mesmo, algumas para o Ministro José Dirceu.

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA) - E qual seria o retorno  
dessa ligação, o senhor sabe qual era?

O SR. EMERSON PALMIERI -  "Está tudo ok, Roberto.  
Está tudo ok".  Era a  resposta que vinha ou do Genoíno ou do  
Delúbio.  "Está  tudo  ok.  Fique  tranqüilo".  (fls.  46-47  das 
Alegações Finais do MPF)
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Em  interrogatório,  Pedro  Corrêa,  ex-Presidente  do  Partido 
Progressista - PP, afirmou que as negociações políticas envolvendo o PP e 
o PT eram feitas com José Genoíno, Sílvio Pereira, Marcelo Sereno e com o 
próprio Ministro Chefe da Casa Civil José Dirceu, in verbis:

que,  em janeiro/2003,  JOSÉ GENOÍNO procurou    o   
depoente  para  acertar  que    o    PP  compusesse  a  base  de   
sustentação  do  governo  LULA;  (...)  que  as  negociações  
políticas do PP com   o   PT ocorreram principalmente entre   
o    depoente    e  o    Dep.  PEDRO HENRY  pelo  PP    e    JOSÉ   
GEN0ÍNO, JOSÉ DIRCEU, SÍLVIO PEREIRA e MARCELO 
SERENO  pelo  PT;  que  as  reuniões  ocorriam  no  Palácio  do  
Planalto; que nunca ocorreu nenhuma reunião na sede do PP ou  
na sede do PT; (...) que GEN0ÍNO procurou   o   PP   em   janeiro   
de 2003 para compor a base aliada   e   a equipe de governo.   
(Interrogatório  do  réu  Pedro  Corrêa,  fls.  14.517/14.520)  
(Grifamos)

O fato de não ter contato permanente com Marcos Valério não afasta 
a responsabilidade penal do 2º réu, eis que a vinculação poderia ser feita 
por intermédio de outras pessoas, em especial, através de Delúbio Soares, 
este sim, amigo íntimo de Marcos Valério e do 2º réu. O elo entre o 2º réu 
e a quadrilha era Delúbio Soares, pessoa com quem o 2º denunciado tinha 
contato e que era muito próxima de Marcos Valério. É de se esperar que o 
dirigente máximo do PT não atue diretamente na realização de contatos 
com todos os integrantes da quadrilha. Sua atuação era mais voltada para 
a  aproximação  política  dos  partidos,  mas  isso  não  exclui  o  seu 
conhecimento e participação quanto aos aspectos financeiros do acordo e, 
em especial, quanto ao caráter ilícito de tudo o que foi apurado nesta ação 
penal e que se revelou como um dos maiores escândalos da vida política 
brasileira.

Assim,  configurada  a  prática  do  crime  de  quadrilha,  voto  pela 
procedência do pedido de condenação do 2º denunciado (José Genoíno 
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Neto) pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal.

Do réu Delúbio Soares de Castro (3º denunciado)

Quadrilha

O 3º réu (Delúbio Soares de Castro) responde a esta ação penal pelos 
ilícitos  de  quadrilha (art.  288  do  CP)  e  corrupção  ativa (art.  333  do 
Código Penal).  O referido denunciado teria, na condição de Tesoureiro 
durante o período referente ao escândalo do mensalão5,  participado de 
uma quadrilha abrangendo os núcleos político na configuração inicial da 
denúncia,  publicitário  e  financeiro,  com o  propósito  de  obter  recursos 
ilicitamente  e  destinado  à  corrupção  de  parlamentares  para  o  apoio 
político  necessário  à  governabilidade  do  país.  Ademais,  os  atos  da 
quadrilha também teriam o objetivo de desviar recursos públicos para o 
financiamento de campanhas e de dívidas de diretórios regionais mercê 
de servir, também ao apoio político ao governo central.

A defesa do 3º réu articula sua defesa negando a participação do réu 
em todos os fatos que lhe são imputados. Nesse contexto, os principais 
argumentos da defesa no sentido da negativa da autoria quanto ao crime 
de  quadrilha  são  os  seguintes:  i)  os  recursos  empregados  para  o 
pagamento de dívidas de campanha foram obtidos licitamente junto aos 
bancos Rural e BMG; ii) o réu não realizou qualquer pedido de vantagem 
indevida, restando claro que não ofereceu dinheiro a parlamentares em 
troca de apoio a projetos do então governo federal, não havendo a prova 
da prática de qualquer ato de ofício por parte do réu; iii) inexistência de 
qualquer relação entre os eventuais repasses e as datas em que ocorreram 

5  Delúbio Soares, que foi o principal responsável pela parte 
financeira da campanha presidencial de 2002, atuando sob o comando de 
José  Dirceu,  então  Presidente  do  PT  e  principal  coordenador  da 
campanha,  continuou  exercendo  o  mesmo  papel  após  a  posse  do 
Presidente em 2003, ainda sob o comando de José Dirceu.
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as votações mais importantes no âmbito do Congresso Nacional, sendo de 
se  ressaltar  que,  segundo  o  réu  alega,  as  aprovações  dos  temas  mais 
importantes no Congresso dependeram, na realidade, do apoio eventual 
da  oposição,  e  iv)  as  relações  travadas  com  os  integrantes  de  sua 
agremiação partidária eram lícitas e absolutamente normais.

Demonstrou-se, consoante sustentado pelo MPF, a existência de uma 
quadrilha, estável e permanente, integrada pelo 3º réu, por José Genuíno, 
José Dirceu, Sílvio Pereira, Marcos Valério, Rogério Tolentino, Cristiano 
Paz, Ramon Hollerbach, Simone Vasconcelos, Geiza Dias, José Augusto 
Dumond (falecido), Kátia Rabello, José Roberto Salgado, Ayanna, Tenório 
e  Vinícius  Samarane.  O  seu  objetivo  era  a  prática  de  crimes  contra  o 
sistema financeiro, contra a administração pública, contra a fé pública e 
lavagem de dinheiro.

As provas juntadas aos autos revelam a participação do 3º réu como 
responsável  por integrar  a  quadrilha voltada para a  prática  de ilícitos 
contra a Administração Pública. O 3º réu atuava como elo entre o núcleo 
político  e  os  núcleos  operacional,  liderado  por  Marcos  Valério,  e 
financeiro,  integrado pelos  bancos Rural  e  BMG. O 3º  demandado foi 
quem, em decorrência de sua amizade com Marcos Valério,  utilizou o 
referido réu para, a mando do 1º denunciado, estruturar o esquema de 
corrupção  no  âmbito  federal  para  a  composição  da  base  aliada  do 
governo. O réu Delúbio tinha como uma das funções precípuas indicar 
para  Marcos  Valério  os  beneficiários  dos  recursos  a  serem 
disponibilizados pelas  empresas  de Marcos Valério.  Após a celebração 
dos acordos com as agremiações políticas, incumbia ao 3º réu repassar a 
Marcos  Valério  os  valores  a  serem  redistribuídos  aos  beneficiários. 
Munido  dessa  informação,  Marcos  Valério  acionava  suas  assessoras 
Simone  Vasconcelos  e  Geiza  Dias  para  providenciar  a  obtenção  do 
dinheiro e a sua entrega ao beneficiário.

A defesa no sentido de que os elevados valores liberados por Marcos 
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Valério  representavam  caixa  dois  para  viabilizar,  tão-somente,  o 
pagamento de despesas de campanha é algo que, mercê de caracterizar 
conduta ilícita e  reprovável  sob o prisma do princípio da moralidade, 
revela-se incompatível com o que apurado nestes autos. Ainda que tenha 
ocorrido Caixa 2, isto é, a utilização de recursos não escriturados perante 
a Justiça Eleitoral para favorecer parlamentares federais, não foi só isso o 
que  aconteceu.  O  esquema  criminoso  era  muito  mais  ambicioso  e 
egoístico,  porquanto houve desvio de recursos obtidos ilicitamente em 
proveito pessoal de parlamentares.

O  acervo  probatório  atesta,  de  forma  irretorquível,  os  laços  de 
estreita amizade entre o 3º réu e Marcos Valério, este último responsável 
pelo  repasse  dos  recursos  financeiros  obtidos  ilicitamente  aos 
parlamentares federais a mando do 1º e 2º réus.

O réu José Genoíno reconheceu expressamente que conhecia Marcos 
Valério e que a ele foi apresentado por Delúbio Soares, a saber:

em  julho  de  2003  foi  apresentado  ao  senhor  
MARCOS  VALÉRIO  FERNANDES  DE  SOUSA  por  
DELÚBIO  SOARES,  durante  uma  solenidade  pública  no  
município mineiro de Ipatinga; Que desde então os encontros  
com MARCOS VALÉRIO eram sempre acompanhados de  
DELÚBIO SOARES e eram ocasionais; QUE nunca tratou de  
nenhum assunto especifico  com MARCOS VALÉRIO, já  que  
não tinha nenhuma "agenda" com o mesmo; QUE se recorda de  
alguns encontros ocasionais com MARCOS VALÉRIO, sempre  
acompanhado de DELÚBIO SOARES, na sede do Partido dos  
Trabalhadores;  QUE  melhor  dizendo,  apenas  encontrava  este  
indivíduo nas dependências do PT, mas não tratava de nenhum  
tema com o mesmo; QUE todo o relacionamento entre o Partido  
dos Trabalhadores e MARCOS VALÉRIO era intermediado por  
DELÚBIO SOARES; QUE não tinha conhecimento de que  
MARCOS  VALÉRIO  estava  emprestando  dinheiro  ao  
Partido dos Trabalhadores;  QUE igualmente desconhecia  
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revela-se incompatível com o que apurado nestes autos. Ainda que tenha 
ocorrido Caixa 2, isto é, a utilização de recursos não escriturados perante 
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que  aconteceu.  O  esquema  criminoso  era  muito  mais  ambicioso  e 
egoístico,  porquanto houve desvio de recursos obtidos ilicitamente em 
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por completo o fato dos recursos financeiros emprestados  
por  MARCOS  VALÉRIO  estarem  saindo  das  empresas  
SMP&B e  DNA;  QUE sequer  conhecia  a  existência  de  tais  
empresas;  QUE  nega  que  tenha  efetuado  qualquer  ligação  
telefônica  para  MARCOS  VALÉRIO  ou  mesmo  para  as  
empresas ligadas a este; (Fls. 4212) (Grifamos)

Do  depoimento  acima,  é  valioso  destacar  que  a  pessoa  que 
introduziu  Marcos  Valério  aos  integrantes  da  cúpula  da  agremiação 
ocupante do poder no governo federal foi o 3º réu. Diante de sua amizade 
com  Marcos  Valério,  ressoa  pouco  razoável  supor  que  o  3º  réu,  ex-
tesoureiro do partido componente do núcleo político, virasse totalmente 
as costas para o que estava acontecendo em sua agremiação partidária e 
que desconhecesse os ilícitos praticados. Isso não condiz com o mundo 
real, o que equivale dizer: não é nem diminutamente verossímil.

Em seu depoimento, Marcos Valério também confirma sua amizade 
íntima com o 3º réu, in verbis:

No início de 2003,  o  Sr. Delúbio procurou  o  declarante,  
afirmando  que  o  Partido  dos  Trabalhadores,  em  razão  das  
campanhas  realizadas,  estava  com  problemas  de  caixa  em 
diversos  diretórios,  oportunidade  em  que  propôs  que  as 
empresas do declarante tomassem empréstimos e os repassassem 
ao  Partido  dos  Trabalhadores  que  restituiria  os  valores  com 
juros e acréscimos legais. Tal proposta   se   deu   em   razão do   
seu   relacionamento com Delúbio e da perspectiva de que,   
mantendo  um  bom  relacionamento  com    o    Partido  do   
Governo,  obtivesse    serviços    para    suas    empresas,   
inclusive,    em    futuras  campanhas  eleitorais  .  Delúbio  
também tinha conhecimento da  credibilidade  das  empresas  do  
declarante junto  às instituições  bancárias,  o  que facilitaria a  
obtenção de empréstimos, como de fato aconteceu.  (...)  Naquele  
momento  o  declarante alertou  o  Sr. Delúbio sobre  o risco  da  
operação  proposta,  especialmente,  de  quem  garantiria  o 
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SMP&B e  DNA;  QUE sequer  conhecia  a  existência  de  tais  
empresas;  QUE  nega  que  tenha  efetuado  qualquer  ligação  
telefônica  para  MARCOS  VALÉRIO  ou  mesmo  para  as  
empresas ligadas a este; (Fls. 4212) (Grifamos)

Do  depoimento  acima,  é  valioso  destacar  que  a  pessoa  que 
introduziu  Marcos  Valério  aos  integrantes  da  cúpula  da  agremiação 
ocupante do poder no governo federal foi o 3º réu. Diante de sua amizade 
com  Marcos  Valério,  ressoa  pouco  razoável  supor  que  o  3º  réu,  ex-
tesoureiro do partido componente do núcleo político, virasse totalmente 
as costas para o que estava acontecendo em sua agremiação partidária e 
que desconhecesse os ilícitos praticados. Isso não condiz com o mundo 
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pagamento no caso de saída de Delúbio do Partido ou qualquer  
outro evento, visto que se tratava de uma operação baseada na  
confiança,  já  que  não  seria  e  não  foi  documentada.  O  Sr.  
Delúbio esclareceu que  o  então Ministro JOSÉ DIRCEU  e o 
Secretário SILVIO PEREIRA eram sabedores dessa operação de  
empréstimo  para  o  Partido  e  em  alguma  eventualidade  
garantiriam o pagamento junto às empresas do declarante.

(...) O declarante frequentava a sede do PT tanto em São 
Paulo como em Brasília, não tendo nunca conversado com o ex-
Presidente do PT, José Genoíno, sobre  os  empréstimos,  mas o 
ex-Secretário-Geral  Sílvio  Pereira  tinha  conhecimento  dos 
empréstimos que estavam em nome das empresas do declarante  
e  também  que  Sílvio  havia  dito  ao  declarante  que  o  então  
Ministro  José  Dirceu  tinha  conhecimento  dos  empréstimos."  
(fls. 355/358). (Grifamos)

Quanto a sua proximidade com o 3º  réu,  Marcos Valério também 
afirma o seguinte:

QUE  um  dos  seus  principais  interlocutores  em 
Brasília/DF é o seu amigo pessoal DELÚBIO SOARES; QUE  
se  encontra  com  DELÚBIO  SOARES  para  conversar  sobre  
diversos  assuntos,  tais  como  política,  imagem  do  Governo  
Federal,  assuntos  familiares  e  lazer;  (...)  QUE  costumava  
conversar ao telefone com DELÚBIO SOARES no máximo de  
duas a três vezes por semana; QUE ligava para DELÚBIO para  
conversar a respeito de assuntos ligados às administrações do  
PT,  tais  como a  imagem que  o  partido  está  tendo  perante  à  
sociedade; (...)  QUE se encontrou várias vezes com DELÚBIO  
SOARES no hall de entrada do hotel BLUE TREE em Brasília/  
DF; QUE no começo do atual Governo Federal,  os integrantes  
do  governo  ficavam  em  geral  no  hotel  BLUE  TREE,  sendo  
muito  encontrar  com  os  mesmos  naquele  hotel;  QUE  dessa  
forma, como queria se entrosar com os integrantes do governo,  
procurou também  se  hospedar no mesmo hotel.  (Depoimento 
de Marcos Valério, fls. 56/57).
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confiança,  já  que  não  seria  e  não  foi  documentada.  O  Sr.  
Delúbio esclareceu que  o  então Ministro JOSÉ DIRCEU  e o 
Secretário SILVIO PEREIRA eram sabedores dessa operação de  
empréstimo  para  o  Partido  e  em  alguma  eventualidade  
garantiriam o pagamento junto às empresas do declarante.

(...) O declarante frequentava a sede do PT tanto em São 
Paulo como em Brasília, não tendo nunca conversado com o ex-
Presidente do PT, José Genoíno, sobre  os  empréstimos,  mas o 
ex-Secretário-Geral  Sílvio  Pereira  tinha  conhecimento  dos 
empréstimos que estavam em nome das empresas do declarante  
e  também  que  Sílvio  havia  dito  ao  declarante  que  o  então  
Ministro  José  Dirceu  tinha  conhecimento  dos  empréstimos."  
(fls. 355/358). (Grifamos)

Quanto a sua proximidade com o 3º  réu,  Marcos Valério também 
afirma o seguinte:

QUE  um  dos  seus  principais  interlocutores  em 
Brasília/DF é o seu amigo pessoal DELÚBIO SOARES; QUE  
se  encontra  com  DELÚBIO  SOARES  para  conversar  sobre  
diversos  assuntos,  tais  como  política,  imagem  do  Governo  
Federal,  assuntos  familiares  e  lazer;  (...)  QUE  costumava  
conversar ao telefone com DELÚBIO SOARES no máximo de  
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No que concerne aos vínculos entre o 3º réu e Marcos Valério, a ré 
Kátia Rabello atesta que soube por este último que ambos eram amigos, a 
saber:

MARCOS  VALERIO  dizia  que  era  muito  ligado  ao  
DELÚBIO SOARES e por isso tinha facilidades em conseguir  
promover  encontros  com  o  Ministro  JOSÉ  DIRCEU;  QUE 
MARCOS  VALÉRIO  afirmou  que  era  ligado  a  DELÚBIO  
SOARES pois havia disponibilizado os recursos financeiros para  
o PT através dos empréstimos obtidos no BANCO RURAL; (fls.  
4367, trecho do depoimento de KATIA RABELLO) (Grifamos)

Por fim, o próprio 3º réu confirma que tinha contato muito próximo 
com o réu Marcos Valério, in verbis:

QUE já se encontrou com MARCOS VALÉRIO em hotéis  
nas  cidades  de  São  Paulo/SP,  Belo  Horizonte/  MG  e  
Brasília/DF; QUE em Brasília costuma ficar hospedado no hotel  
BLUE TREE, já tendo se encontrado com MARCOS VALÉRIO  
nas dependências deste; QUE não tem idéia de quantas vezes já  
se  encontrou com MARCOS VALÉRIO no BLUE TREE em  
Brasília (...)  QUE já se reuniu com MARCOS VALÉRIO em  
quartos  de  hotéis,  tanto em Brasília  quanto em São Paulo ...  
QUE falava com MARCOS VALÉRIO uma ou duas vezes por  
semana, sempre para tratar de assuntos relacionados a política e  
conversas entre amigos. (...) realmente solicitou um empréstimo  
junto ao banco BMG no valor de R$ 2,4 milhões para cobrir um  
saldo  negativo  decorrente  de  despesas  efetuadas  pelo  PT  na  
transição do Governo e. na cerimônia da posse do Presidente da  
República; QUE os dirigentes do banco BMG responsáveis pela  
concessão do empréstimo foram apresentados ao declarante pelo  
publicitário  MARCOS  VALÉRIO;  QUE  o  BMG  apresentou  
melhores condições de taxa dentre os bancos pesquisados pelo  
declarante; Que consultou vários bancos que não aceitaram a  
concessão do crédito, podendo citar o Banco Santos, Bradesco,  
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Schain,-  ABN:Real,  dentre  outros  que  não  se  lembra;  QUE  
somente o BMG aceitou conceder o empréstimo desde que fosse  
apresentado um avalista com bens para lastrear O empréstimo;  
QUE  pediu  a  MARCOS  VALERIO  para  que  aceitasse  ser  
avalista  do  empréstimo,  uma  vez  que  o  mesmo  possuía  
patrimônio necessário para dar garantia à operação; (...) também  
obteve um empréstimo no Banco Rural agência Av. Paulista) no  
valor de R$ 3 milhões; QUE esse empréstimo foi concedido em  
maio  de  2003,  sendo que  sua  atualização  em agosto  de  2005  
alcançará o montante de R$ 6 milhões; QUE esse empréstimo no  
banco  Rural  também  possui  como  avalista  o  Sr.  MARCOS  
Valério;  QUE,  entretanto  MARCOS  VALÉRIO não  assumiu  
nenhuma  responsabilidade  de  pagamento  neste  empréstimo; 
(Depoimento de Delúbio Soares, fls. 245/250).

Destaque-se,  ainda,  a  robusta  prova  dos  autos  de  que  o  3º 
denunciado era quem fazia a indicação das pessoas e parlamentares que 
receberiam os recursos no Banco Rural oriundos das empresas de Marcos 
Valério. 

Raimundo  Ferreira  da  Silva  Júnior,  servidor  concursado  da 
Assembleia Legislativa do Distrito Federal, requisitado para trabalhar no 
Gabinete do Deputado Paulo Delgado e cedido para, na época dos fatos, 
trabalhar no Escritório Nacional do PT em Brasília localizado no edifício 
Varig, informou o seguinte:

QUE certo    dia    recebeu  uma  ligação  do  tesoureiro   
nacional  do  Partido  dos  Trabalhadores,  Sr.  DELÚBIO  
SOARES, que pediu ao DECLARANTE que lhe fizesse um  
favor; QUE este favor consistia em    se    dirigir à Agência   
Brasília    do    Banco  Rural    e    receber  alguns  documentos   
para  entregar  em  seguida  ao  tesoureiro  nacional    do   
Partido   dos   Trabalhadores, DELÚBIO SOARES  ; (...) QUE 
no  dia  seguinte  recebeu  uma  ligação  da  secretária  do  Sr.  
DELÚBIO SOARES,  de  nome EDILENE, informando que  os 
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documentos estariam  disponíveis  na segunda-feira;  QUE na  
segunda-feira  se  dirigiu  à  Agência  Brasília  do  Banco Rural,  
localizada  no  Shopping  Brasília,  tendo  se  identificado  na  
portaria  do  prédio;  (...)  QUE  esperou  por  três  ou  quatro  
minutos até ser chamado para uma sala localizada no fundo da 
agência;  QUE nesta sala recebeu um envelope  e assinou  um 
documento que lhe foi  apresentado;  (...)  QUE reconhece como  
sua a assinatura aposta no canto inferior direito do documento  
de fls. 119 do Apenso 5 dos autos; (...) QUE na verdade, ao  
entrar  na  agência  bancária,  percebeu  que  lhe  seria  
entregue uma quantia em dinheiro;  (...)  QUE de posse do 
envelope lacrado, dirigiu-se ao Escritório Nacional do Partido  
dos  Trabalhadores em Brasília/ DF  e o  entregou nas mãos  de 
DELÚBIO  SOARES  no  dia  seguinte;  QUE  já  viu  o  Sr.  
MARCOS VALÉRIO várias  vezes  no  Escritório  Nacional  do 
Partido  dos  Trabalhadores  em  Brasília;  QUE  MARCOS 
VALÉRIO  sempre  ia se  reunir  com  DELÚBIO  SOARES."  
(depoimento  de  fls.  752/753,  confirmado  nas  fls.  
19.075/19.079). (Grifamos)

Por sua vez, Solange Pereira de Oliveira noticia que o 3º réu, seu ex-
chefe, ordenava os saques ilícitos, a saber:

QUE  é  formada  em  letras  e  trabalha  no  Partido  dos 
Trabalhadores  desde  1997,  exercendo  atualmente  a  função  de 
Encarregada  de  Contas  a  Pagar;  QUE    o    chefe    da    Depoente   
no Partido   dos   Trabalhadores   era o   Sr. Delúbio   Soares de   
Castro até  o mês  passado,  salvo  engano;  QUE em apertada  
síntese a  atividade  da  Depoente na função de encarregada de  
contas a pagar é verificar os extratos bancários do Partido dos 
Trabalhadores,  realizar  a  conciliação  bancária  das  contas  e  
efetuar  pagamentos  após  a  liberação  do  tesoureiro;  Que  
inclusive quem assina os cheques para pagamentos do partido  
são os representantes legais, isto é, o Presidente e o Tesoureiro;  
QUE no   mês   de março    de   2004 trabalhava normalmente   
quando  foi  chamada  pelo  Sr.  Delubio    Soares,    então   
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tesoureiro   do   PT, na sala   deste;   QUE nesta oportunidade   
Delubio lhe pediu para   sacar   uma quantia em dinheiro que   
seria  entregue  na  Agência    da    Av.  Paulista    do    Banco   
Rural;  QUE  este  pedido foi  solicitado como um favor  e  não  
como uma ordem decorrente  de  uma relação  de  trabalho;  (...) 
QUE naquela ocasião Delúbio ainda falou o valor que deveria  
ser sacado, isto é,  R$l00.000,  00  (cem mil  reais);  QUE não  
ficou surpresa com o pedido nem com o alto valor do saque que  
iria realizar, pois Delúbio tinha muitas atividades; (...) QUE em 
seguida  o  funcionário  retomou  com  o  dinheiro,  a  Depoente  
contou o numerário, colocou dentro de uma pasta, assinou um 
documento parecendo um recibo, saindo em seguida de taxi até a 
sede  do  PT;  QUE  no  PT  dirigiu-se  para  sala  de  Delúbio  
Soares,  entregando em suas mãos os  R$100.000,00 (cem mil  
reais)  sacado  no  Banco  Rural;  QUE  Delúbio  conferiu    o   
dinheiro na presença   da   Depoente, permanecendo na sala   
com   a   quantia; QUE   dois    outros    saques    de R$100.000,00   
(cem mil    reais)    cada foram feitos alguns    dias    após, não   
podendo    precisar  as    datas;  QUE    estes  dois  saques   
obedeceram exatamente   a   mesma   sistemática do   primeiro,   
já  descrito;  (...)  QUE  desconhece  o  destino  dado  aos 
R$300.000,00  (trezentos  mil  reais)  que  entregou  a  Delúbio  
Soares; QUE Delúbio Soares não comentou com a Depoente  o 
que iria fazer com  o  dinheiro;  QUE pode afirmar que    estes   
recursos    não  foram  contabilizados  pelo  Partido    dos   
Trabalhadores;  QUE  também  não  pagou  nenhuma  
despesa com este numerário." (Depoimento de fls. 821/823,  
confirmado nas fls. 19.578/19.582).

Valdemar  Costa  Neto  confirmou  a  participação  do  3º  réu  na 
operação de repartição dos recursos ilícitos, a saber:

QUE  as  reuniões  para  tratar  de  assuntos  políticos  
ocorriam  com  a  presença  do  DECLARANTE  e  JOSÉ 
ALENCAR, pelo PL,  e  JOSÉ DIRCEU, DELÚBIO SOARES,  
JOÃO PAULO CUNHA e  LUIZ DULCI pelo PT, sempre na  
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residência  de  JOSÉ  DIRCEU;  (...)  QUE  o  Senador  JOSÉ 
ALENCAR solicitou ao DECLARANTE que aguardasse,  pois 
voltaria a ligar em 1º minutos; QUE retomada a ligação, JOSÉ  
ALENCAR solicitou  o  cancelamento da nota,  uma vez que  o 
candidato  LULA  estaria  se  dirigindo  a  Brasília  para  dar  
prosseguimento  às  negociações;  QUE  no  dia  seguinte,  na  
residência do Deputado PAULO ROCHA, PT/ PA, foi realizada  
uma  reunião  entre  LULA,  JOSÉ  ALENCAR,  o 
DECLARANTE,  JOSÉ  DIRCEU,  DELÚBIO  SOARES,  
MARIA DO  CARMO  LARA  e  NILMAR MIRANDA;  (...) 
QUE DELÚBIO SOARES convidou  o  DECLARANTE para  
uma conversa  reservada  em  um  dos  aposentos  ...  ;  QUE  se 
retiraram  então  DELÚBIO  SOARES  e  o  DECLARANTE,  
tendo este dito que  '-  lutara durante quatro anos para montar  
uma chapa para atingir os 5%, e não seria justo in viabilizar o 
partido  pela  aliança,  e  a  única  saída  seriam  recursos;  QUE 
DELÚBIO SOARES tentou fazer com que a negociação ficasse  
em patamares abaixo dos R$ 10 milhões solicitados, pois tinha  
preocupação com a obtenção de recursos para financiamento de  
campanha;  (...)  QUE  em  dado momento do impasse, adentrou  
JOSÉ DIRCEU, que perguntou a DELÚBIO SOARES sobre o 
andamento  das  negociações,  tendo  obtido  como  resposta  '- 
Valdemar está irredutível'; QUE JOSÉ DIRCEU se retirou, não  
fazendo  qualquer  observação;  QUE  após  ISSO,  DELÚBIO 
SOARES disse ao DECLARANTE: '- olha, eu vou te pagar de 
acordo com a entrada dos recursos. Eu não posso te adiantar  
nada, mas parte referente à doação do JOSÉ ALENCAR, quando  
entrar, essa eu te repasso na integralidade até completar os R$ 
10 milhões'; QUE ambos saíram e comunicaram que o acordo  
estava fechado, sem maiores explicações. (Depoimento do réu 
Valdemar Costa Neto, fls. 1.376/1.385).

O  réu  Marcos  Valério  informa  que  o  3º  denunciado  tinha  pleno 
conhecimento das operações ilícitas praticadas, in verbis:

diz que Delúbio Soares foi apresentado ao interrogando e a  
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DECLARANTE,  JOSÉ  DIRCEU,  DELÚBIO  SOARES,  
MARIA DO  CARMO  LARA  e  NILMAR MIRANDA;  (...) 
QUE DELÚBIO SOARES convidou  o  DECLARANTE para  
uma conversa  reservada  em  um  dos  aposentos  ...  ;  QUE  se 
retiraram  então  DELÚBIO  SOARES  e  o  DECLARANTE,  
tendo este dito que  '-  lutara durante quatro anos para montar  
uma chapa para atingir os 5%, e não seria justo in viabilizar o 
partido  pela  aliança,  e  a  única  saída  seriam  recursos;  QUE 
DELÚBIO SOARES tentou fazer com que a negociação ficasse  
em patamares abaixo dos R$ 10 milhões solicitados, pois tinha  
preocupação com a obtenção de recursos para financiamento de  
campanha;  (...)  QUE  em  dado momento do impasse, adentrou  
JOSÉ DIRCEU, que perguntou a DELÚBIO SOARES sobre o 
andamento  das  negociações,  tendo  obtido  como  resposta  '- 
Valdemar está irredutível'; QUE JOSÉ DIRCEU se retirou, não  
fazendo  qualquer  observação;  QUE  após  ISSO,  DELÚBIO 
SOARES disse ao DECLARANTE: '- olha, eu vou te pagar de 
acordo com a entrada dos recursos. Eu não posso te adiantar  
nada, mas parte referente à doação do JOSÉ ALENCAR, quando  
entrar, essa eu te repasso na integralidade até completar os R$ 
10 milhões'; QUE ambos saíram e comunicaram que o acordo  
estava fechado, sem maiores explicações. (Depoimento do réu 
Valdemar Costa Neto, fls. 1.376/1.385).

O  réu  Marcos  Valério  informa  que  o  3º  denunciado  tinha  pleno 
conhecimento das operações ilícitas praticadas, in verbis:

diz que Delúbio Soares foi apresentado ao interrogando e a  
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seu  sócio  Cristiano  Mello  Paz,  pelo  deputado  Virgílio  
Guimarães,  no  segundo  semestre  de  2002;  diz  que  Ramon  
Hollerbach  não  estava  nessa  primeira  reunião;  diz  que,  
posteriormente,  os  três,  o  interrogando,  Cristiano  e  Ramon,  
discutiram  os  empréstimos com Delúbio, na sede da SMP&B,  
nesta capital. (fls. 16.357)

O  réu  Jacinto  Lamas  atesta  a  participação  do  3º  réu  no  ilícito 
apurado nos autos, in verbis:

salvo  engano,  em  junho  de  2003  o  Deputado  Federal  
VALDEMAR COSTA NETO solicitou ao DECLARANTE  
que este ficasse atendo para receber uma ligação de uma  
pessoa  vinculada  ao  tesoureiro  do  Partido  dos  
Trabalhadores,  DELÚBIO  SOARES,  que  iria  entregar  
valores em dinheiro de um acerto que havia sido realizado entre  
os dois na campanha de 2002; QUE o Deputado VALDEMAR  
falou ao DECLARANTE que referida pessoa iria falar para o  
DECLARANTE  ir  buscar  a  encomenda  do  Deputado  
VALDEMAR COSTA NETO; OUE o Deputado VALDEMAR  
COSTA NETO não sabia onde iria ser entregue o dinheiro, nem  
tampouco o nome da pessoa que iria entregar os valores; OUE o 
DECLARANTE  não  sabia  quanto  iria  receber  o  
mencionado  mensageiro  de  DELÚBIO  SOARES;  QUE 
VALDEMAR  também  não  sabia  quanto  iria  receber;  QUE  
realmente recebeu a ligação, conforme previsão de VALDEMAR  
COSTA NETO; OUE recebeu uma                ligação de  
SIMONE  VASCONCELOS;  QUE  SIMONE  falou  para  o  
DECLARANTE  que  estava  com  a  encomenda  que  
DELÚBIO  havia  pedido  para  entregar  ao  Deputado  
VALDEMAR  COSTA  NETO;  (...)  QUE  o  DECLARANTE  
entrou  no  quarto  de  SIMONE  e  recebeu  de  suas  mãos  um  
envelope de papel pardo grande, contendo em seu interior uma  
quantia  em  dinheiro;  QUE  não  contou  quanto  havia  no  
envelope;  QUE  SIMONE  apenas  falou  que  aquela  
encomenda  era  do  Dr.  DELÚBIO  SOARES  para  o  
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os dois na campanha de 2002; QUE o Deputado VALDEMAR  
falou ao DECLARANTE que referida pessoa iria falar para o  
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DECLARANTE  não  sabia  quanto  iria  receber  o  
mencionado  mensageiro  de  DELÚBIO  SOARES;  QUE 
VALDEMAR  também  não  sabia  quanto  iria  receber;  QUE  
realmente recebeu a ligação, conforme previsão de VALDEMAR  
COSTA NETO; OUE recebeu uma                ligação de  
SIMONE  VASCONCELOS;  QUE  SIMONE  falou  para  o  
DECLARANTE  que  estava  com  a  encomenda  que  
DELÚBIO  havia  pedido  para  entregar  ao  Deputado  
VALDEMAR  COSTA  NETO;  (...)  QUE  o  DECLARANTE  
entrou  no  quarto  de  SIMONE  e  recebeu  de  suas  mãos  um  
envelope de papel pardo grande, contendo em seu interior uma  
quantia  em  dinheiro;  QUE  não  contou  quanto  havia  no  
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Deputado  VALDEMAR  COSTA  NETO;  QUE  SIMONE 
estava sozinha no hotel; QUE de posse do envelope, dirigiu-se  
imediatamente  para  a  residência  do  Deputado  Federal  
VALDEMAR COSTA NETO visando lhe entregar a quantia;  
OUE entregou nas mãos de VALDEMAR o envelope contendo  
os  valores;  OUE  VALDEMAR  não  conferiu  na  frente  do  
DECLARANTE quanto havia no envelope; QUE VALDEMAR 
afirmou  que  aquele  dinheiro  se  referia  a  um  acerto  de  
campanha  que  havia  feito  com  DELÚBIO;  QUE 
VALDEMAR contava que havia realizado um acordo com Dr.  
DELÚBIO na formalização da aliança da chapa formada para  
disputar  a  Presidência  da  República;  QUE  pelo  acordo  
firmado, o Dr. DELÚBIO SOARES ficou de cobrir gastos  
realizados  pelo  Deputado  Federal  VALDEMAR  COSTA  
NETO na campanha eleitoral  de  2002;  OUE o  Deputado  
Federal  VALDEMAR  havia  feito  compromissos  com  pessoas  
durante  a  campanha  de  2002,  e  desta  forma  precisava  de  
recursos para custear tais despesas (fl. 610-611, depoimento de  
JACINTO DE SOUZA LAMAS) (Grifamos) 

No mesmo sentido,  Anita Leocádia  e Raimundo Ferreira  da Silva 
Júnior afirmam o seguinte:

o  Deputado  Federal  PAULO  ROCHA  afirmou  que  
DELÚBIO SOARES iria  encaminhar  os  recursos  necessários  
para  quitação  das  despesas  contraídas  pelo  Partido  dos  
Trabalhadores no Estado do Pará através da Agência Brasília do  
Banco Rural; QUE não sabe dizer por qual motivo o Diretório  
Nacional  do  Partido  dos  Trabalhadores  não  fazia  
encaminhamento dos recursos diretamente para a conta bancária  
do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores no Pará; (fl.  
720,  depoimento  de  ANITA  LEOCÁDIA  PEREIRA  DA 
COSTA)

E
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certo dia recebeu uma ligação do tesoureiro nacional  
do  Partido  dos  Trabalhadores,  Sr.  DELÚBIO SOARES,  
que  pediu  ao  DECLARANTE  que  lhe  fizesse  um  favor;  
QUE este favor consistia em se dirigir  à Agência Brasília do  
Banco  Rural  e  receber  alguns  documentos  para  entregar  em  
seguida  ao  tesoureiro  nacional  do  partido  dos  Trabalhadores,  
DELÚBIO  SOARES  ;  QUE  aceitou  fazer  o  favor  para  
DELÚBIO  SOARES,  quando  então  o  mesmo  pediu  ao  
DECLARANTE seus dados pessoais: a carteira de identidade e o  
nome completo; (...) QUE não verificou o que havia dentro do  
envelope; QUE o funcionário do banco também não informou ao  
DECLARANTE  do  que  se  tratava  aquele  envelope;  QUE  
reconhece como sua a assinatura aposta no canto inferior direito  
do documento de fls. 119 do Apenso 5 dos autos; QUE assinou  
tal documento sem ler, não tendo percebido que estava recebendo  
a  quantia  de  R$  100  mil  referente  ao  cheque  n°  414071  da  
empresa SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA; QUE na verdade,  
ao entrar na agência bancária, percebeu que lhe seria entregue  
uma quantia em dinheiro; QUE chegou a esta conclusão uma  
vez que lhe foi exigida sua identificação; QUE entretanto, em  
nenhum  momento  DELÚBIO  SOARES  falou  ao  
DECLARANTE que lhe seria entregue na Agência Brasília do  
Banco Rural uma certa quantia em dinheiro; QUE nunca tinha  
ouvido  falar  da  empresa  SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA;  
QUE não sabe qual a origem da quantia que recebeu; QUE de  
posse do envelope lacrado, dirigiu-se ao Escritório Nacional do  
Partido  dos  Trabalhadores  em:  Brasília/DF  e  o  entregou  nas  
mãos  de  DELUBIO  SOARES  no  dia  seguinte;  (fl.  752-753, 
depoimento  de  RAIMUNDO  FERREIRA  DA  SILVA 
JUNIOR) (Grifamos)

Os réus Zilmar e José Eduardo Mendonça também demonstraram o 
inequívoco  conhecimento  do  3ºréu  das  operações  realizadas  para  a 
obtenção e distribuição dos recursos de forma ilícita, in verbis:

dessa forma, restava ainda um débito aproximado de SETE  
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MILHÕES E MEIO DE REAIS perante o PT; QUE, em abril  
de  2003  houve  o  recebimento  de  QUINHENTOS  MIL  
REAIS, sacados em espécie, em agência do banco Rural,  
em  decorrência  de  expressa  determinação  do  senhor  
DELÚBIO  SOARES;  QUE  apenas  a  depoente,  o  senhor  
DUDA  MENDONÇA  e  o  senhor  MARCOS  VALÉRIO,  
possuíam conhecimento da existência dessa empresa situada no  
exterior;  QUE, os TRES MILHÕES E SEISCENTOS MIL  
REAIS restantes foram recebidos diretamente do senhor  
DELUBIO  SOARES (pessoalmente  ou  através  de  
mensageiros), fracionados em inúmeras parcelas, durante o ano  
de 2003; QUE, esse pagamento foi efetuado em espécie; QUE,  
somando o total do débito acima indicado restou quitado, parte  
através  do  senhor  MARCOS  VALÉRIO,  parte  do  próprio  
Partido dos Trabalhadores; QUE, afirma que concebia do senhor  
MARCOS VALÉRIO como um emissário do PT; QUE, apesar  
da  insistência  da  depoente  o  senhor  DELUBIO  SOARES  
protelou  e  obstou  o  recebimento  das  faturas  dos  serviços  
anteriormente prestados; QUE, o senhor DUDA MENDONÇA 
era conhecedor dessa resistência do senhor DELUBIO SOARES  
em receber as faturas, bem como, da forma como se processou o  
pagamento acima indicado;  QUE, no fim de 2003 foi  quitado  
todo o débito do PT referente aos serviços prestados em 2002 e  
2003;  (fls.  1022,  trecho  do  depoimento  de  ZILMAR 
FERNANDES DA SILVEIRA) (Grifamos)

QUE, no início de 2003, o senhor DELUBIO SOARES  
entrou em contato com a empresa do depoente, após inúmeras  
cobranças,  revelando  que  o  débito  de  ONZE MILHÕES DE  
REAIS seria pago pelo senhor MARCOS VALÉRIO, até então  
desconhecido do depoente; QUE, a senhora ZILMAR entrou em  
contato  com  o  senhor  VALÉRIO,  segundo  orientação  de  
DELUBIO,  com o  objetivo  de  saldar  a  dívida  do  PT;  QUE,  
MARCOS VALÉRIO solicitou à senhora ZILMAR que fosse ao  
banco  Rural,  localizado  em São  Paulo,  Av.  Paulista,  para  o  
recebimento de TRÊS parcelas de TREZENTOS MIL REAIS;  
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QUE  a  senhora  ZILMAR  se  deslocou  ao  referido  banco  e  
surpreendeu-se com a determinação de que o pagamento seria  
feito  em  espécie;  QUE  a  senhora  ZILMAR recebeu  em dias  
alternados as três parcelas de TREZENTOS MIL REAIS; QUE,  
afirma  a  existência  do  pagamento  de  duas  parcelas  de  
DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS, pagos através do  
mesmo  procedimento,  intermediado  pelo  senhor  MARCOS  
VALERIO;  QUE,  ainda  permanecendo  um  débito,  a  senhora  
ZILMAR foi procurada pelo senhor MARCOS VALERIO que  
revelou-lhe a necessidade da abertura de uma conta no exterior  
como condição  do  recebimento  do  débito  existente;  QUE não  
sabe as razões que levaram MARCOS VALERIO a proceder o  
referido  condicionamento;  QUE,  orientado  pelo  banco  Boston  
Internacional  foi  orientado  a  abrir  uma  empresa  no  
exterior/Bahamas;  QUE,  dessa  forma  procedeu  a  abertura  de  
uma  empresa  OFF-SHORE  denominada  "DUSSELDORF";  
QUE, em favor dessa empresa foi depositado um valor em torno  
de  DEZ  MILHÕES  DE  REAIS;  QUE,  esse  valor  não  foi  
movimentado  pelo  depoente;  QUE,  esse  valor  encontra-se  a  
disposição de um TRUST vinculado ao banco de Boston, nas  
Bahamas; QUE, não sabe informar o nome dos diretores dessa  
empresa,  mas  pode  fornecer  documentos  comprobatórios  deste  
fato; QUE, não sabe precisar a origem das remessas feitas por  
Marcos  Valério,  contudo,  afirma  eram  muitos  depósitos  em  
valores  fracionados;  QUE,  acha  que  alguns  depósitos  eram  
provenientes do BAC Florida Bank, banco Rural Europa S/A,  
Israel  Discount  Bank  of  New York  e  uma empresa  chamada  
TRADE LlNK; QUE, pode comprovar a origem da maioria das  
remessas  feitas  pelo  senhor  MARCOS VALERIO,  através  do  
recebimento  de  vários  faxs,  encaminhados  à  empresa  do  
depoente,  pelo  empresa  SMP&B;  QUE,  ainda  existindo  
débito  no  possível  valor  de  TRES  MILHÕES  E  
OITOCENTOS  MIL  REAIS,  esse  valor  foi  pago  
diretamente pelo senhor DELÚBIO SOARES, em diversas  
parcelas;  (fls.  1027-1028,  trecho do depoimento de JOSÉ  
EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA)
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QUE  a  senhora  ZILMAR  se  deslocou  ao  referido  banco  e  
surpreendeu-se com a determinação de que o pagamento seria  
feito  em  espécie;  QUE  a  senhora  ZILMAR recebeu  em dias  
alternados as três parcelas de TREZENTOS MIL REAIS; QUE,  
afirma  a  existência  do  pagamento  de  duas  parcelas  de  
DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS, pagos através do  
mesmo  procedimento,  intermediado  pelo  senhor  MARCOS  
VALERIO;  QUE,  ainda  permanecendo  um  débito,  a  senhora  
ZILMAR foi procurada pelo senhor MARCOS VALERIO que  
revelou-lhe a necessidade da abertura de uma conta no exterior  
como condição  do  recebimento  do  débito  existente;  QUE não  
sabe as razões que levaram MARCOS VALERIO a proceder o  
referido  condicionamento;  QUE,  orientado  pelo  banco  Boston  
Internacional  foi  orientado  a  abrir  uma  empresa  no  
exterior/Bahamas;  QUE,  dessa  forma  procedeu  a  abertura  de  
uma  empresa  OFF-SHORE  denominada  "DUSSELDORF";  
QUE, em favor dessa empresa foi depositado um valor em torno  
de  DEZ  MILHÕES  DE  REAIS;  QUE,  esse  valor  não  foi  
movimentado  pelo  depoente;  QUE,  esse  valor  encontra-se  a  
disposição de um TRUST vinculado ao banco de Boston, nas  
Bahamas; QUE, não sabe informar o nome dos diretores dessa  
empresa,  mas  pode  fornecer  documentos  comprobatórios  deste  
fato; QUE, não sabe precisar a origem das remessas feitas por  
Marcos  Valério,  contudo,  afirma  eram  muitos  depósitos  em  
valores  fracionados;  QUE,  acha  que  alguns  depósitos  eram  
provenientes do BAC Florida Bank, banco Rural Europa S/A,  
Israel  Discount  Bank  of  New York  e  uma empresa  chamada  
TRADE LlNK; QUE, pode comprovar a origem da maioria das  
remessas  feitas  pelo  senhor  MARCOS VALERIO,  através  do  
recebimento  de  vários  faxs,  encaminhados  à  empresa  do  
depoente,  pelo  empresa  SMP&B;  QUE,  ainda  existindo  
débito  no  possível  valor  de  TRES  MILHÕES  E  
OITOCENTOS  MIL  REAIS,  esse  valor  foi  pago  
diretamente pelo senhor DELÚBIO SOARES, em diversas  
parcelas;  (fls.  1027-1028,  trecho do depoimento de JOSÉ  
EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA)

146 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3664841.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6045 de 8405 STF-fl. 57660



Voto s/ item II

AP 470 / MG 

O envolvimento do 3º réu com os ilícitos intermediados por Marcos 
Valério é a conclusão inequívoca a que se chega em razão do que fora 
afirmado por Marcos Valério em seu depoimento nos autos. A fls. 56-57, o 
referido réu (Marcos Valério) afirmou que “pode ter cedido o motorista da  
empresa SMP&B, de nome NEILTON em uma viagem que DELÚBIO SOARES  
fez a Belo Horizonte/MG para participar de uma reunião do diretório do PT”. 
Por que razão a SMP&B pagaria o salário de uma pessoa para servir ao 3º 
réu como motorista? Qual seria a contrapartida oferecida pelo 3º réu em 
favor da SMP&B?

O voto do relator no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados 
da  representação  do  Deputado  José  Dirceu,  Deputado  Júlio  Delgado 
muito bem sintetizou a dinâmica dos ilícitos praticados pela quadrilha 
que o 3º réu integrou, in verbis:

Depois  que  o  Sr.  Tolentino  comprou  às  pressas  o  
apartamento de Sra. Ângela Saragoça, logo em seguida, o Banco  
Rural - outra instituição financeira que emprestara dinheiro ao  
PT por interveniência do Sr. Marcos Valério - emprestou a ex-
mulher  do  Sr.  Dirceu  R$  42  mil  para  ela  comprar  outro  
apartamento.  (...)  O  Sr.  Marcos  Valério  ressaltou,  já  em  
depoimento  à  Procuradoria-Geral  da  República,  que  os  
empréstimos para o PT feitos pelos bancos Rural e BMG foram  
avalizados  pelo  então  Ministro  José  Dirceu:  "O Sr.  Delúbio  
esclareceu que o então Ministro José Dirceu e o Secretário  
Silvio  Pereira  eram  sabedores  dessa  operação  de  
empréstimo para o partido e, em alguma eventualidade,  
garantiriam  o  pagamento  junto  as  empresas  do  
declarante". (...)

É importante esclarecer aqui que, conforme noticiado na  
imprensa nacional, os bancos Rural e BMG tiveram pontuais  
benefícios  no  Governo  Lula.  O  BMG,  por  exemplo,  lidera  o  
mercado de credito consignado (empréstimo descontado em folha  
de  pagamento)  para  aposentados  no Pais.  E o  histórico  dessa  
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O envolvimento do 3º réu com os ilícitos intermediados por Marcos 
Valério é a conclusão inequívoca a que se chega em razão do que fora 
afirmado por Marcos Valério em seu depoimento nos autos. A fls. 56-57, o 
referido réu (Marcos Valério) afirmou que “pode ter cedido o motorista da  
empresa SMP&B, de nome NEILTON em uma viagem que DELÚBIO SOARES  
fez a Belo Horizonte/MG para participar de uma reunião do diretório do PT”. 
Por que razão a SMP&B pagaria o salário de uma pessoa para servir ao 3º 
réu como motorista? Qual seria a contrapartida oferecida pelo 3º réu em 
favor da SMP&B?

O voto do relator no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados 
da  representação  do  Deputado  José  Dirceu,  Deputado  Júlio  Delgado 
muito bem sintetizou a dinâmica dos ilícitos praticados pela quadrilha 
que o 3º réu integrou, in verbis:

Depois  que  o  Sr.  Tolentino  comprou  às  pressas  o  
apartamento de Sra. Ângela Saragoça, logo em seguida, o Banco  
Rural - outra instituição financeira que emprestara dinheiro ao  
PT por interveniência do Sr. Marcos Valério - emprestou a ex-
mulher  do  Sr.  Dirceu  R$  42  mil  para  ela  comprar  outro  
apartamento.  (...)  O  Sr.  Marcos  Valério  ressaltou,  já  em  
depoimento  à  Procuradoria-Geral  da  República,  que  os  
empréstimos para o PT feitos pelos bancos Rural e BMG foram  
avalizados  pelo  então  Ministro  José  Dirceu:  "O Sr.  Delúbio  
esclareceu que o então Ministro José Dirceu e o Secretário  
Silvio  Pereira  eram  sabedores  dessa  operação  de  
empréstimo para o partido e, em alguma eventualidade,  
garantiriam  o  pagamento  junto  as  empresas  do  
declarante". (...)

É importante esclarecer aqui que, conforme noticiado na  
imprensa nacional, os bancos Rural e BMG tiveram pontuais  
benefícios  no  Governo  Lula.  O  BMG,  por  exemplo,  lidera  o  
mercado de credito consignado (empréstimo descontado em folha  
de  pagamento)  para  aposentados  no Pais.  E o  histórico  dessa  
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operação deixa algumas dúvidas  quanto a  lisura do processo.  
Como é de conhecimento,  o BMG concede empréstimos.  Dias  
depois, a diretoria do banco é recebida pelo ex-Ministro na Casa  
Civil.  Alguns  meses  depois,  em 18/09/03,  o  Governo  edita  a  
medida provisória que permite instituições financeiras diferentes  
daquela  onde  o  cliente  tem  conta  operarem  com  crédito  
consignado,  “evidentemente  para  aumentar  a  concorrência”,  
como  explicou  o  Deputado  José  Dirceu  no  dia  02/08/05  ao  
Conselho  de  Ética.  (...)  No  caso  do  nicho  voltado  aos  
aposentados, o BMG foi o primeiro privado a fechar o acordo,  
com  uma  vantagem  de  cinco  meses  sobre  os  interessados.  
Segundo  o  Representado,  tal  fato  é  explicado,  pura  e  
simplesmente porque o banco tinha know-how nessa área, e que  
já atuava em Minas Gerais. Mas, é preciso lembrar que, depois  
de entrar nesse setor, o BMG cresceu 233% e passou a figurar  
entre  as  50  maiores  instituições  financeiras  do  País.  (...)  O  
Banco  Rural  viu  os  investimentos  dos  fundos  de  pensão  de  
empresas  estatais  crescerem  em  sua  carteira,  conforme  
informado pelo Deputado Carlos Sampaio durante depoimento  
da Sra. Kátia Rabello. No caso da PETROS, o fundo de pensão  
da  PETROBRAS, não havia  qualquer  investimento no banco  
durante  o  Governo  passado.  No  início  do  Governo  Lula,  foi  
aplicada a  quantia  de R$ 5 milhões,  aproximadamente.  Já no  
segundo  semestre  de  2003,  a  PETROS  aumentou  esse  
investimento em cerca de 371%, já com o investimento de R$24  
milhões. (fls. 10511, 10513 e 10514, volume 49) (Grifamos)

Os autos conduziram à inexorável conclusão de que a aproximação 
da quadrilha integrada pelo 3º denunciado com instituições financeiras 
tinha como meta angariar recursos para projetos políticos e pessoais e, em 
contrapartida,  os  bancos  “parceiros”  se  viam na  posição de  aliado do 
Governo Federal e em posições favoráveis para a obtenção de vantagens 
indevidas,  tal  como na  hipótese  da  liquidação  do  Banco  Mercantil  de 
Pernambuco,  ou  mesmo  na  realização  de  empréstimos  consignados. 
Quanto  ao  caso  específico  da  liquidação  do  Banco  Mercantil  de 
Pernambuco, o Banco Central do Brasil informa que o ganho pretendido 
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operação deixa algumas dúvidas  quanto a  lisura do processo.  
Como é de conhecimento,  o BMG concede empréstimos.  Dias  
depois, a diretoria do banco é recebida pelo ex-Ministro na Casa  
Civil.  Alguns  meses  depois,  em 18/09/03,  o  Governo  edita  a  
medida provisória que permite instituições financeiras diferentes  
daquela  onde  o  cliente  tem  conta  operarem  com  crédito  
consignado,  “evidentemente  para  aumentar  a  concorrência”,  
como  explicou  o  Deputado  José  Dirceu  no  dia  02/08/05  ao  
Conselho  de  Ética.  (...)  No  caso  do  nicho  voltado  aos  
aposentados, o BMG foi o primeiro privado a fechar o acordo,  
com  uma  vantagem  de  cinco  meses  sobre  os  interessados.  
Segundo  o  Representado,  tal  fato  é  explicado,  pura  e  
simplesmente porque o banco tinha know-how nessa área, e que  
já atuava em Minas Gerais. Mas, é preciso lembrar que, depois  
de entrar nesse setor, o BMG cresceu 233% e passou a figurar  
entre  as  50  maiores  instituições  financeiras  do  País.  (...)  O  
Banco  Rural  viu  os  investimentos  dos  fundos  de  pensão  de  
empresas  estatais  crescerem  em  sua  carteira,  conforme  
informado pelo Deputado Carlos Sampaio durante depoimento  
da Sra. Kátia Rabello. No caso da PETROS, o fundo de pensão  
da  PETROBRAS, não havia  qualquer  investimento no banco  
durante  o  Governo  passado.  No  início  do  Governo  Lula,  foi  
aplicada a  quantia  de R$ 5 milhões,  aproximadamente.  Já no  
segundo  semestre  de  2003,  a  PETROS  aumentou  esse  
investimento em cerca de 371%, já com o investimento de R$24  
milhões. (fls. 10511, 10513 e 10514, volume 49) (Grifamos)

Os autos conduziram à inexorável conclusão de que a aproximação 
da quadrilha integrada pelo 3º denunciado com instituições financeiras 
tinha como meta angariar recursos para projetos políticos e pessoais e, em 
contrapartida,  os  bancos  “parceiros”  se  viam na  posição de  aliado do 
Governo Federal e em posições favoráveis para a obtenção de vantagens 
indevidas,  tal  como na  hipótese  da  liquidação  do  Banco  Mercantil  de 
Pernambuco,  ou  mesmo  na  realização  de  empréstimos  consignados. 
Quanto  ao  caso  específico  da  liquidação  do  Banco  Mercantil  de 
Pernambuco, o Banco Central do Brasil informa que o ganho pretendido 
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pelo Banco Rural na referida liquidação extrajudicial poderia ultrapassar 
1 bilhão de reais (fl. 9.033).

A prova dos autos é contundente no sentido de que o Banco Rural 
tinha interesses a serem satisfeitos pelo Governo Federal,  consoante se 
extrai do depoimento prestado pela ré Kátia Rabello, a saber:

QUE era do interesse do BANCO RURAL que o BANCO 
CENTRAL definisse a fórmula de calcular  o passivo  e o ativo  
da massa em liquidação; QUE o BANCO RURAL juntamente  
com  o  ex-controlador  do  BANCO  MERCANTIL,  Sr.  
ARMANDO MONTEIRO, entendiam que  o  ativo da massa  
teria  se  tornado  superior  ao  passivo  calculado;  QUE  essa  
discrepância se deu principalmente devido as desvalorizações do  
real  e  a  diminuição  do  risco  país;  QUE  encontram-se  em 
tramitação  duas  ações  judiciais  propostas  pelos  antigos  
controladores  do  BANCO  MERCANTIL  cujos  objetos  se 
referem  a  estes  cálculos;  QUE  acreditava  que  esta  questão  
envolvendo  o  BANCO  MERCANTIL  possuía  soluções  que  
envolviam vontades políticas; QUE  o  núcleo de  discussões  a  
respeito  do  BANCO MERCANTIL estava  principalmente  no  
BANCO CENTRAL.» (fls. 4.368)

A assertiva de  que não  há  provas  contra  o  3º  réu,  mercê  de  não 
infirmar a autoria, mas apenas aduzir à carência probatória, é afirmação 
que não está  em harmonia com o teor  dos documentos  acostados aos 
autos. É que são várias as provas capazes de conduzir à conclusão de que 
se  revela juridicamente injustificada a irresponsabilidade criminal  pelo 
crime de quadrilha.

A intenção  de  Marcos  Valério  e  de  sua  equipe  de  viabilizar,  no 
âmbito do governo federal,  as  fraudes que já  ocorriam no governo de 
Minas Gerais harmonizou-se com os ideais do 3º réu e do grupo a que 
pertencia voltado à obtenção de recursos para os projetos ambiciosos de 
manter  no  poder  o  governo  de  então  por  meio  da  compra  de  apoio 
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pelo Banco Rural na referida liquidação extrajudicial poderia ultrapassar 
1 bilhão de reais (fl. 9.033).

A prova dos autos é contundente no sentido de que o Banco Rural 
tinha interesses a serem satisfeitos pelo Governo Federal,  consoante se 
extrai do depoimento prestado pela ré Kátia Rabello, a saber:

QUE era do interesse do BANCO RURAL que o BANCO 
CENTRAL definisse a fórmula de calcular  o passivo  e o ativo  
da massa em liquidação; QUE o BANCO RURAL juntamente  
com  o  ex-controlador  do  BANCO  MERCANTIL,  Sr.  
ARMANDO MONTEIRO, entendiam que  o  ativo da massa  
teria  se  tornado  superior  ao  passivo  calculado;  QUE  essa  
discrepância se deu principalmente devido as desvalorizações do  
real  e  a  diminuição  do  risco  país;  QUE  encontram-se  em 
tramitação  duas  ações  judiciais  propostas  pelos  antigos  
controladores  do  BANCO  MERCANTIL  cujos  objetos  se 
referem  a  estes  cálculos;  QUE  acreditava  que  esta  questão  
envolvendo  o  BANCO  MERCANTIL  possuía  soluções  que  
envolviam vontades políticas; QUE  o  núcleo de  discussões  a  
respeito  do  BANCO MERCANTIL estava  principalmente  no  
BANCO CENTRAL.» (fls. 4.368)

A assertiva de  que não  há  provas  contra  o  3º  réu,  mercê  de  não 
infirmar a autoria, mas apenas aduzir à carência probatória, é afirmação 
que não está  em harmonia com o teor  dos documentos  acostados aos 
autos. É que são várias as provas capazes de conduzir à conclusão de que 
se  revela juridicamente injustificada a irresponsabilidade criminal  pelo 
crime de quadrilha.

A intenção  de  Marcos  Valério  e  de  sua  equipe  de  viabilizar,  no 
âmbito do governo federal,  as  fraudes que já  ocorriam no governo de 
Minas Gerais harmonizou-se com os ideais do 3º réu e do grupo a que 
pertencia voltado à obtenção de recursos para os projetos ambiciosos de 
manter  no  poder  o  governo  de  então  por  meio  da  compra  de  apoio 
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político e de financiamento com recursos  públicos obtidos ilicitamente 
das campanhas eleitorais pretéritas e futuras.

Diante dos fatos apurados, revela-se, inviável supor que tudo o que 
ocorreu nos anos de 2003 a 2005, referente ao que apurado nestes autos 
não  era  de  conhecimento  do  3º  réu,  a  quem  incumbia  a  função  de 
Tesoureiro de sua agremiação partidária mercê da amizade íntima com 
Marcos Valério. Das duas uma: ou tudo o que se narrou não aconteceu, 
isto é, os ilícitos gravitantes em torno do mensalão não ocorreram, ou, 
então,  os  fatos  eram  de  conhecimento  dos  integrantes  da  cúpula  do 
Partido.  Nessa  quadra  histórica,  o  reconhecimento  da  inocorrência  de 
qualquer ilícito praticado em razão das condutas narradas neste feito soa 
irreal e condescendente a vida dos fatos, dado o caráter exauriente do que 
foi apurado ao longo dos mais de 234 volumes de documentos.

O depoimento, em juízo, do 3º réu (Delúbio Soares) revela o elevado 
grau de amizade que Delúbio, José Dirceu e o 2º réu possuíam, afastando 
a tese de que cada um tomava conta de um setor específico dos acordos 
políticos.

Depoimento em juízo de     DELÚBIO SOARES DE   
CASTRO -     fls. 16591-16632 (volume 77)  

JUÍZA:  Qual  era  a  sua  relação  com José  Genoíno, 
Silvio Pereira e José Dirceu?

DEPOENTE:  A  relação  com  o  presidente  José  
Genoíno  e  com  o  Silvio  Pereira  e  todos  os  demais  
membros da executiva era uma relação saudável ao qual  
nós  participávamos  de  reunião,  tomávamos  as  deliberações  e  
encaminhava  o  que  foi  deliberado  pela  executiva  do  PT,  pelo  
Diretório  Nacional  do  PT  dentro  da  linha  geral  do  partido,  
nossa relação  era uma relação fraterna, de amizade ... Eu  
conheço o Genoíno há anos, o Silvio também eu conheço há anos  
e nós éramos dirigentes do PT.  Quanto ao José Dirceu, ex-
Deputado  José  Dirceu,  também  ele  foi  presidente  do  
partido, eu conheço o José Dirceu de longa data, em 95,  
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Diretório  Nacional  do  PT  dentro  da  linha  geral  do  partido,  
nossa relação  era uma relação fraterna, de amizade ... Eu  
conheço o Genoíno há anos, o Silvio também eu conheço há anos  
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quando ele assumiu a presidência do partido eu assumi a  
executiva junto com ele, eu ocupava outro cargo e vim a  
ser  tesoureiro,  Secretário  de  Finanças  e  Planejamento,  
algumas pessoas chamam de tesoureiro, no ano 2000,  o  
José Dirceu era presidente do partido, o José Dirceu foi  
presidente do partido em 1995 a 2002, dezembro de 2002  
onde  ele  passou  a  presidência  ao  Genoíno,  foi  para  o  
Governo, a relação com José Dirceu era de amizade e uma  
relação muito fraterna quando foi  dirigente  do Partido  
dos Trabalhadores. (fl. 16.597) (Grifamos)

O 1º réu confirmou em juízo, por seu turno, a proximidade com os 
dirigentes  de  sua  agremiação  partidária  envolvidos  no  mensalão,  in  
verbis:

Depoimento  em  juízo  de     JOSÉ  DIRCEU  DE   
OLIVEIRA E SILVA-     fls. 16634-16670 (volume 77)  

JUÍZA: Qual era o seu relacionamento com o senhor 
Marcos Valério,  com o Sr.  José Genoíno,  com o Delúbio 
Soares e com o Silvio Pereira?

INTERROGANDO: Com o  senhor  Marcos  Valério  não  
tive, não tenho nenhum relacionamento. Com os senhores José  
Genoíno,  Delúbio  Soares  e  Silvio  Pereira  tive  tenho  
relacionamento  no  passado como  dirigentes  do  PT que  
fomos  juntos,  também  no  caso  do  José  Genoíno  
parlamentares fomos juntos. E no presente como amigos e  
ex-dirigentes do PT. No meu caso ex-parlamentar. (fl. 16.636)

A fraterna  amizade  (Marcos  Valério/Delúbio)  acima  descrita  era 
capaz de romper todo e qualquer obstáculo e permitia que as informações 
circulassem livremente entre os três, o que comprova pleno conhecimento 
do 3º réu sobre os ilícitos praticados por sua agremiação partidária.

O  acervo  probatório,  analisado  de  forma  sistemática,  atesta  o 
enquadramento do 3º réu como comandante da quadrilha para articular o 
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apoio parlamentar imprescindível às ações do governo. O 3º réu associou-
se aos dirigentes do seu partido e aos agentes dos núcleos publicitário e 
financeiro para corromper parlamentares. Vamos às provas.

Em primeiro lugar, o contundente depoimento de Roberto Jefferson 
em  juízo  ratifica  o  que  foi  dito  no  emblemático  testemunho  prestado 
perante a CPMI dos Correios, no sentido de que o escândalo do mensalão 
realmente ocorreu e de que o 3º demandado, mercê de ter pleno e efetivo 
conhecimento  das  ilicitudes  narradas  nestes  autos,  delas  participava 
diretamente, a saber: 

Depoimento  em juízo  de  ROBERTO JEFFERSON - 
fls. 15.909-15.932 (volume 74)

JF  MARCELLO  GRANADO:  Então,  o  Senhor,  na 
Comissão de Ética da Câmara dos Deputados e na CPMI 
dos Correios, não afirmou que o esquema era dirigido e 
operacionalizado,  entre  outros,  pelo  Ministro-Chefe  da 
Casa Civil, José Dirceu?

ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON: 
Excelência,  reitero,  confirmo,  ratifico  todas  as 
informações  que  dei  no  passado.  Mas  entendo  que  o 
momento  era  outro:  era  político.  Agora,  nós  temos  a 
'tribunalização' dessas questões e a minha presença aqui 
não  é  de  testemunha  política,  é  de  acusado.  E,  como 
acusado, falarei sobre os fatos contra mim imputados, não 
mais quanto a terceiros (Fls. 15912) 

(...)
JF  MARCELLO  GRANADO:  Quem  pagava  esse 

"mensalão"?
ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Eram 

recursos que vinham do PT. (fls. 15.917-15.918)
ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Eu  não 

quero fingir  uma coisa  que não é  verdadeira.  Eu podia 
chegar para o Senhor aqui:  'Não recebi".  Não é verdade 
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isso. Não vou fazer. Recebi do PT quatro milhões para as 
eleições de 2004. Inclusive, Excelência, em uma relação de 
confiança  que  o  PT  defraudou,  porque  esperava  que  o 
dinheiro fosse legalizado. E começou o nosso conflito aí, 
eu cobrando do Genoíno: "Genoíno, vamos legalizar isso. 
É  muito  dinheiro  para  ficar  pelo  "caixa  2".  Pelo  menos 
vamos  estabelecer  o  que  é  o  caixa  real."  Isso  nunca 
aconteceu, Excelência. (fl. 15.919)

DOUTOR  PROCURADOR  DA  REPUBLICA:  O 
Senhor     reuniu na Casa Civil ou no Palácio do Planalto   
com o Genoíno, Delúbio Soares ou Sílvio Pereira?

ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Várias 
vezes 

DOUTOR  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA:  O 
Ministro José Dirceu já esteve presente a algumas delas?

ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Várias 
vezes.  DOUTOR  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA:  O 
Senhor poderia declinar o nome das pessoas de quem o 
Senhor cobrou os recibos no valor de quatro milhões?

ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Delúbio 
Soares e José Genoíno.

DOUTOR  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA:  O 
Senhor chegou a pedir a Emerson Palmieri que também 
cobrasse esses recibos?

ACUSADO DR. ROBERTO JEFFERSON: Sim, pedi.
(fl. 15926) (Grifamos)

O  3º  réu,  consoante  cediço  a  partir  dos  autos,  tinha  um  contato 
frequente  e  íntimo com Marcos  Valério  e  participou efetivamente  dos 
ilícitos  praticados  pela  quadrilha  que  integrava.  Marcos  Valério 
aproximou-se do campo majoritário do PT por intermédio do 3º réu, que 
dele  fazia  parte.  Essa  aproximação  é  confirmada  pelo  depoimento  de 
Virgílio Guimarães, pessoa que apresentou Marcos Valério ao 1º réu e que 
atestou, de maneira irretorquível, que Marcos Valério tinha trânsito com a 
cúpula do PT, a saber:
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QUE entre  o  primeiro  e o  segundo turno da campanha  
presidencial  de  2002  foi  procurado  por  MARCOS VALÉRIO  
com o pedido de que o auxiliasse a se aproximar dos dirigentes  
do Partido dos Trabalhadores e dos futuros integrantes do novo  
Governo Federal; QUE MARCOS VALÉRIO então relatou ao  
declarante que possuía contratos com o BANCO DO BRASIL,  
CAIXA ECONÔNICA FEDERAL  e  alguns  Ministérios  dos 
quais não se recorda; QUE ficou surpreso com a revelação de 
tão  importantes  contratos  das  empresas  de  MARCOS  
VALÉRIO; QUE o pedido de MARCOS VALÉRIO era bastante  
singelo,  dizendo  o  mesmo  que  apenas  gostaria  de  se  fazer  
conhecido no novo Governo Federal e demonstrar o trabalho de  
suas empresas, o qual gostaria de dar continuidade; QUE achou  
natural  o  pedido  de  MARCOS  VALÉRIO,  tendo  aceitado  
apresentar  o  mesmo  primeiramente  para  vários  Deputados  
Federais da bancada do PT e para dirigentes do Partido; QUE 
em  Brasília  apresentou  MARCOS  VALÉRIO  ao  Deputado  
Federal JOÃO PAULO CUNHA, líder da bancada e candidato  
a  Presidente  da  Câmara  dos  Deputados,  e  diversos  outros  
parlamentares,  tais  como JOSÉ DIRCEU,  PAULO ROCHA,  
Prof.  LUIZINHO  e  LUIZ SÉRGIO;  QUE  os  Deputados  do 
PT/MG  já  conheciam  MARCOS  VALÉRIO  do  mundo  
publicitário de Minas Gerais; QUE levou MARCOS VALÉRIO  
para conhecer a Sede Nacional do PT em São Paulo, ocasião em 
que o apresentou para o então Tesoureiro DELÚBIO SOARES e 
todos  os  demais  dirigentes  que  lá  se  encontravam;  QUE 
apresentava MARCOS VALÉRIO como sendo um publicitário  
amigo  do  declarante;  QUE  MARCOS  VALÉRIO  era  uma  
pessoa  bastante  envolvente  e  carismática,  sendo  que  
rapidamente  se  relacionou com  os  integrantes do Partido  dos 
Trabalhadores;  QUE  MARCOS  VALÉRIO  apresentava  seus 
trabalhos publicitários em cada novo contato que estabelecia no  
PT,  tendo já  em  2002 participado  da  programação visual  da  
propaganda  campanha  do  Deputado  Federal  JOÃO  PAULO  
CUNHA  à  presidência  da  Câmara  dos  Deputados;  QUE 
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com o pedido de que o auxiliasse a se aproximar dos dirigentes  
do Partido dos Trabalhadores e dos futuros integrantes do novo  
Governo Federal; QUE MARCOS VALÉRIO então relatou ao  
declarante que possuía contratos com o BANCO DO BRASIL,  
CAIXA ECONÔNICA FEDERAL  e  alguns  Ministérios  dos 
quais não se recorda; QUE ficou surpreso com a revelação de 
tão  importantes  contratos  das  empresas  de  MARCOS  
VALÉRIO; QUE o pedido de MARCOS VALÉRIO era bastante  
singelo,  dizendo  o  mesmo  que  apenas  gostaria  de  se  fazer  
conhecido no novo Governo Federal e demonstrar o trabalho de  
suas empresas, o qual gostaria de dar continuidade; QUE achou  
natural  o  pedido  de  MARCOS  VALÉRIO,  tendo  aceitado  
apresentar  o  mesmo  primeiramente  para  vários  Deputados  
Federais da bancada do PT e para dirigentes do Partido; QUE 
em  Brasília  apresentou  MARCOS  VALÉRIO  ao  Deputado  
Federal JOÃO PAULO CUNHA, líder da bancada e candidato  
a  Presidente  da  Câmara  dos  Deputados,  e  diversos  outros  
parlamentares,  tais  como JOSÉ DIRCEU,  PAULO ROCHA,  
Prof.  LUIZINHO  e  LUIZ SÉRGIO;  QUE  os  Deputados  do 
PT/MG  já  conheciam  MARCOS  VALÉRIO  do  mundo  
publicitário de Minas Gerais; QUE levou MARCOS VALÉRIO  
para conhecer a Sede Nacional do PT em São Paulo, ocasião em 
que o apresentou para o então Tesoureiro DELÚBIO SOARES e 
todos  os  demais  dirigentes  que  lá  se  encontravam;  QUE 
apresentava MARCOS VALÉRIO como sendo um publicitário  
amigo  do  declarante;  QUE  MARCOS  VALÉRIO  era  uma  
pessoa  bastante  envolvente  e  carismática,  sendo  que  
rapidamente  se  relacionou com  os  integrantes do Partido  dos 
Trabalhadores;  QUE  MARCOS  VALÉRIO  apresentava  seus 
trabalhos publicitários em cada novo contato que estabelecia no  
PT,  tendo já  em  2002 participado  da  programação visual  da  
propaganda  campanha  do  Deputado  Federal  JOÃO  PAULO  
CUNHA  à  presidência  da  Câmara  dos  Deputados;  QUE 

154 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3664841.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6053 de 8405 STF-fl. 57668



Voto s/ item II

AP 470 / MG 

MARCOS VALÉRIO passou a ter seus próprios contatos no PT  
independentes  do  declarante;  QUE MARCOS VALÉRIO    se   
aproximou  da  corrente  do  PT  denominada  'Campo  
Majoritário', oposta    à    corrente partidária do declarante;   
QUE    o    Campo Majoritário  tinha como    suas    principais   
figuras  JOSÉ  DIRCEU,  JOSÉ  GENOÍNO,  DELÚBIO  
SOARES   e   SÍLVIO     PEREIRA  . (fls. 8.588/8.593, confirmado 
nas fls. 20.085/20.097). (Grifamos)

Não é crível, portanto, a tese de que o 3º réu desconhecia os graves 
fatos que estavam ocorrendo no âmbito do PT após ter assumido o cargo 
de tesoureiro da referida agremiação, mormente porquanto é pessoa de 
expressão em seu partido.

O réu José Genoíno também afirmou o seguinte em seu depoimento:

DELÚBIO  SOARES  dizia  ao  DECLARANTE  que  
MARCOS VALÉRIO era seu "amigo" e também "amigo"  
do  PT;  QUE  desconhece  o  relacionamento  entre  estes  dois  
indivíduos fora do ambiente do Partido dos Trabalhadores: QUE  
indagado a respeito da ocorrência de reuniões entre as cúpulas  
do PT, PP e PL, para alianças políticas,  esclarece o seguinte:  
QUE  confirma  que  participou  de  reuniões  com  os  
presidentes  destes  partidos;  QUE  em  tais  reuniões  
discutia-se alianças políticas, sendo que 110 municípios em  
que  o  PT se  aliasse  a  algum partido,  também iria  contribuir  
financeiramente  em  tais  campanhas;  QUE  nega  que  tenha  
tratado nestas reuniões de assuntos financeiros, tais como  
distribuição de recursos do PT para partidos e parlamentares da  
base  aliada;  QUE  nas  reuniões  apenas  eram  discutidas  
eventuais contribuições financeiras em seu sentido amplo,  
ficando a cargo dos diretórios municipais e regionais sua  
execução;  QUE  desconhecia  a  distribuição  de  recursos  
financeiros  a  partidos  e  parlamentares  da  base  aliada  
através de MARCOS VALÉRIO por ordem de DELÚBIO  
SOARES;  QUE  não  tinha  conhecimento  da  distribuição  de  
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MARCOS VALÉRIO passou a ter seus próprios contatos no PT  
independentes  do  declarante;  QUE MARCOS VALÉRIO    se   
aproximou  da  corrente  do  PT  denominada  'Campo  
Majoritário', oposta    à    corrente partidária do declarante;   
QUE    o    Campo Majoritário  tinha como    suas    principais   
figuras  JOSÉ  DIRCEU,  JOSÉ  GENOÍNO,  DELÚBIO  
SOARES   e   SÍLVIO     PEREIRA  . (fls. 8.588/8.593, confirmado 
nas fls. 20.085/20.097). (Grifamos)

Não é crível, portanto, a tese de que o 3º réu desconhecia os graves 
fatos que estavam ocorrendo no âmbito do PT após ter assumido o cargo 
de tesoureiro da referida agremiação, mormente porquanto é pessoa de 
expressão em seu partido.

O réu José Genoíno também afirmou o seguinte em seu depoimento:

DELÚBIO  SOARES  dizia  ao  DECLARANTE  que  
MARCOS VALÉRIO era seu "amigo" e também "amigo"  
do  PT;  QUE  desconhece  o  relacionamento  entre  estes  dois  
indivíduos fora do ambiente do Partido dos Trabalhadores: QUE  
indagado a respeito da ocorrência de reuniões entre as cúpulas  
do PT, PP e PL, para alianças políticas,  esclarece o seguinte:  
QUE  confirma  que  participou  de  reuniões  com  os  
presidentes  destes  partidos;  QUE  em  tais  reuniões  
discutia-se alianças políticas, sendo que 110 municípios em  
que  o  PT se  aliasse  a  algum partido,  também iria  contribuir  
financeiramente  em  tais  campanhas;  QUE  nega  que  tenha  
tratado nestas reuniões de assuntos financeiros, tais como  
distribuição de recursos do PT para partidos e parlamentares da  
base  aliada;  QUE  nas  reuniões  apenas  eram  discutidas  
eventuais contribuições financeiras em seu sentido amplo,  
ficando a cargo dos diretórios municipais e regionais sua  
execução;  QUE  desconhecia  a  distribuição  de  recursos  
financeiros  a  partidos  e  parlamentares  da  base  aliada  
através de MARCOS VALÉRIO por ordem de DELÚBIO  
SOARES;  QUE  não  tinha  conhecimento  da  distribuição  de  
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dinheiro vivo na agência do Banco Rural do Brasília Shopping;  
Que  todo  o  controle  das  despesas  e  das  receitas  do  
Partido dos Trabalhadores ficava a cargo de DELÚBIO  
SOARES;  QUE não tinha conhecimento de que o Partido  
dos Trabalhadores não registrava em sua escrita contábil  
sua  movimentação  financeira  na  totalidade;(Fls.  4213) 
(Grifamos)

Corroborando  a  versão  de  que  o  3º  denunciado  efetivamente 
integrava  a  quadrilha  do  mensalão  e  que  participou  efetivamente  do 
escândalo, merece transcrição o trecho abaixo do depoimento de Roberto 
Jefferson, in verbis:

responde que realmente representou o PTB em tratativas  
junto  à  Direção  Nacional  do  PT  em  abril  e  maio  de  2004,  
relativas  às  campanhas  municipais  daquele  ano;  QUE  nessas  
tratativas participaram pelo PTB o declarante, como presidente  
da legenda, o líder da bancada na Câmara dos Deputados JOSÉ  
MUCIO MONTEIRO, e o primeiro secretário nacional do PTB  
Dr. EMERSON PALMIERY; QUE pelo PT participaram JOSÉ  
GENOÍNO,  o  Tesoureiro  Nacional  DELÚBIO  SOARES,  o  
secretário MARCELO SERENO e o então Ministro José Dirceu  
homologava  todos  os  acordos  daquele  partido;  QUE  JOSÉ 
GENOÍNO não possuía autonomia para "bater o martelo" nos  
acordos,  que  deveriam  ser  ratificados  na  Casa  Civil  pelo  
Ministro JOSÉ DIRCEU; QUE nesse acordo o PTB apoiaria o  
PT em São Paulo/SP, Ribeirão Preto/SP, Rio Branco/AC, Rio de  
Janeiro/RJ,  Curitiba/PR,  Belo  Horizonte/MG,  Goiânia/GO,  
Salvador/BA,  dentre  outras  que  não  se  recorda  no  momento;  
QUE por sua vez o PTB receberia apoio financeiro do PT para o  
financiamento  nacional  das  candidaturas  a  Prefeitos  e  
Vereadores em todo o país; QUE o acordo tratado e aprovado foi  
de R$ 20 milhões, divididos em cinco parcelas de R$ 4 milhões;  
(...) ficou convencionado que o recurso seria transferido da conta  
contribuição do PT para  a  conta contribuição do PTB;  QUE  
inicialmente, foi liberada a quantia de R$ 4 milhões, em duas  
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dinheiro vivo na agência do Banco Rural do Brasília Shopping;  
Que  todo  o  controle  das  despesas  e  das  receitas  do  
Partido dos Trabalhadores ficava a cargo de DELÚBIO  
SOARES;  QUE não tinha conhecimento de que o Partido  
dos Trabalhadores não registrava em sua escrita contábil  
sua  movimentação  financeira  na  totalidade;(Fls.  4213) 
(Grifamos)

Corroborando  a  versão  de  que  o  3º  denunciado  efetivamente 
integrava  a  quadrilha  do  mensalão  e  que  participou  efetivamente  do 
escândalo, merece transcrição o trecho abaixo do depoimento de Roberto 
Jefferson, in verbis:

responde que realmente representou o PTB em tratativas  
junto  à  Direção  Nacional  do  PT  em  abril  e  maio  de  2004,  
relativas  às  campanhas  municipais  daquele  ano;  QUE  nessas  
tratativas participaram pelo PTB o declarante, como presidente  
da legenda, o líder da bancada na Câmara dos Deputados JOSÉ  
MUCIO MONTEIRO, e o primeiro secretário nacional do PTB  
Dr. EMERSON PALMIERY; QUE pelo PT participaram JOSÉ  
GENOÍNO,  o  Tesoureiro  Nacional  DELÚBIO  SOARES,  o  
secretário MARCELO SERENO e o então Ministro José Dirceu  
homologava  todos  os  acordos  daquele  partido;  QUE  JOSÉ 
GENOÍNO não possuía autonomia para "bater o martelo" nos  
acordos,  que  deveriam  ser  ratificados  na  Casa  Civil  pelo  
Ministro JOSÉ DIRCEU; QUE nesse acordo o PTB apoiaria o  
PT em São Paulo/SP, Ribeirão Preto/SP, Rio Branco/AC, Rio de  
Janeiro/RJ,  Curitiba/PR,  Belo  Horizonte/MG,  Goiânia/GO,  
Salvador/BA,  dentre  outras  que  não  se  recorda  no  momento;  
QUE por sua vez o PTB receberia apoio financeiro do PT para o  
financiamento  nacional  das  candidaturas  a  Prefeitos  e  
Vereadores em todo o país; QUE o acordo tratado e aprovado foi  
de R$ 20 milhões, divididos em cinco parcelas de R$ 4 milhões;  
(...) ficou convencionado que o recurso seria transferido da conta  
contribuição do PT para  a  conta contribuição do PTB;  QUE  
inicialmente, foi liberada a quantia de R$ 4 milhões, em duas  
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parcelas em espécie, isto na sede nacional do PTB, na 303 Norte;  
Brasília/DF; QUE a primeira parcela compreendeu a quantia de  
R$ 2,2 milhões e a Segunda de R$ 1,8 mil, sendo que a primeira  
aconteceu  de  meados  ao  final  de  junho de  2004 e  a  segunda  
alguns  dias  após;  QUE  nas  duas  oportunidades  relatadas  o  
próprio MARCOS VALÉRIO foi quem entregou o dinheiro ao  
declarante; QUE as cédulas de reais entregues ao declarante por  
MARCOS  VALÉRIO  estavam  envoltas  com  fitas  que  
descreviam o nome do Banco Rural  e  Banco do Brasil;  QUE  
apesar do Sr. DELÚBIO SOARES, Sr. MARCOS VALÉRIO e o  
Sr.  GENOÍNO  negarem  haver  entregue  recursos  ao  PTB  o  
declarante confirma ser verdade o repasse de tais recursos; (...)  
QUE entretanto afirma ter discutido tal apoio financeiro com os  
ministros  PALOCCI,  GUSHIKEN,  JOSÉ  DIRCEU  e  
WALFRIDO  MARES  GUIAS;  (...)  QUE  discutiu  com 
DELÚBIO  SOARES  e  JOSÉ  GENOÍNO  a  respeito  dos  
termos legais da contribuição (Depoimento de ROBERTO 
JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO ocorrido na DPF 
em 31/01/2006 de fls. 4219-4227. Trecho extraído de fls. Fls. 
4.220-4.222) (Grifamos)

O depoimento prestado por Edilene Evangelista da Cruz também 
conduz à inequívoca conclusão de que o 3º réu tinha pleno conhecimento 
do  mensalão  e  que  dele  participava.  Edilene  Evangelista  da  Cruz, 
empregada  do  PT  subordinada  a  Delúbio  Soares  e  responsável  pela 
contabilidade da agremiação política, in verbis:

a depoente disse ter trabalhado na sede do Partido 
dos Trabalhadores, na cidade de São Paulo, do ano de 1996 
até  o  dia  23/08/2005,  quando pediu demissão;  (...)  QUE 
como  Assessora  da  Secretaria  de  Finanças  do  PT, 
diretamente  subordinada  a  DELÚBIO  SOARES,  tinha 
como atribuição principal repassar os recursos recebidos 
pelo  PT  do  fundo  partidário  aos  Diretórios  Regionais 
distribuídos  por  todo  o  Brasil;  QUE  efetivamente, 
controlava a contabilidade inerente a essa distribuição de 
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parcelas em espécie, isto na sede nacional do PTB, na 303 Norte;  
Brasília/DF; QUE a primeira parcela compreendeu a quantia de  
R$ 2,2 milhões e a Segunda de R$ 1,8 mil, sendo que a primeira  
aconteceu  de  meados  ao  final  de  junho de  2004 e  a  segunda  
alguns  dias  após;  QUE  nas  duas  oportunidades  relatadas  o  
próprio MARCOS VALÉRIO foi quem entregou o dinheiro ao  
declarante; QUE as cédulas de reais entregues ao declarante por  
MARCOS  VALÉRIO  estavam  envoltas  com  fitas  que  
descreviam o nome do Banco Rural  e  Banco do Brasil;  QUE  
apesar do Sr. DELÚBIO SOARES, Sr. MARCOS VALÉRIO e o  
Sr.  GENOÍNO  negarem  haver  entregue  recursos  ao  PTB  o  
declarante confirma ser verdade o repasse de tais recursos; (...)  
QUE entretanto afirma ter discutido tal apoio financeiro com os  
ministros  PALOCCI,  GUSHIKEN,  JOSÉ  DIRCEU  e  
WALFRIDO  MARES  GUIAS;  (...)  QUE  discutiu  com 
DELÚBIO  SOARES  e  JOSÉ  GENOÍNO  a  respeito  dos  
termos legais da contribuição (Depoimento de ROBERTO 
JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO ocorrido na DPF 
em 31/01/2006 de fls. 4219-4227. Trecho extraído de fls. Fls. 
4.220-4.222) (Grifamos)

O depoimento prestado por Edilene Evangelista da Cruz também 
conduz à inequívoca conclusão de que o 3º réu tinha pleno conhecimento 
do  mensalão  e  que  dele  participava.  Edilene  Evangelista  da  Cruz, 
empregada  do  PT  subordinada  a  Delúbio  Soares  e  responsável  pela 
contabilidade da agremiação política, in verbis:

a depoente disse ter trabalhado na sede do Partido 
dos Trabalhadores, na cidade de São Paulo, do ano de 1996 
até  o  dia  23/08/2005,  quando pediu demissão;  (...)  QUE 
como  Assessora  da  Secretaria  de  Finanças  do  PT, 
diretamente  subordinada  a  DELÚBIO  SOARES,  tinha 
como atribuição principal repassar os recursos recebidos 
pelo  PT  do  fundo  partidário  aos  Diretórios  Regionais 
distribuídos  por  todo  o  Brasil;  QUE  efetivamente, 
controlava a contabilidade inerente a essa distribuição de 
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recursos financeiros repassados; QUE além disso, também 
tinha como obrigação o agendamento de audiências  em 
favor  de  DELÚBIO  SOARES,  com  políticos,  filiados  ao 
partido, empresários, entre outros; QUE em consequência 
disso, a depoente afirma ter conhecido pessoalmente, na 
sede do PT, após o ano de 2002, o empresário MARCOS 
VALÉRIO  FERNANDES;  QUE  nesta  primeira 
oportunidade  em  que  manteve  contato  com  MARCOS 
VALÉRIO, este se reuniu com DELÚBIO SOARES; QUE 
posteriormente,  MARCOS  VALÉRIO  esteve  em  outras 
diversas oportunidades na sede do PT, se reunindo com 
DELÚBIO SOARES, por vezes acompanhado de seu sócio 
ROGÉRIO TOLENTINO (...) somente manuseou cheques 
do  próprio  Partido  dos  Trabalhadores,  que  vinham  já 
preenchidos pelo setor de contas a pagar e receber do PT, 
esperando a assinatura de DELÚBIO SOARES;  QUE de 
posse de tais cheques, a depoente afirma que verificava 
se  havia  autorização  prévia  do  Presidente  JOSÉ 
GENOÍNO para a emissão dos cheques e, após isso, os 
encaminhava  a  DELÚBIO  SOARES  para  a  devida 
assinatura (fls. 6.011-6.013) (Grifamos)

Relevantíssimo  o  fato  de  que  a  assinatura  do  3º  réu  era  o  que 
viabilizava a emissão dos cheques do PT, o que reforça a tese de que o 
mesmo tinha  conhecimento  do  que  estava  acontecendo  em relação  às 
despesas e receitas do seu partido.

Também  merece  ser  transcrito  o  seguinte  trecho  do  depoimento 
prestado pelo Deputado Federal Vadão Gomes em que se reconheceu a 
participação efetiva do 3º réu nas negociações com o PP, a saber:

Que nunca chegou a tratar nenhum tipo de assunto com  
Delúbio  Soares,  esclarecendo  que presenciou uma conversa  
havida    em    Brasília  entre  o  tesoureiro  do  Partido  dos   
Trabalhadores    e  o    presidente  do  mesmo  partido,  JOSÉ   
GENUÍNO  (sic),  com  os  Deputados  PEDRO  HENRY    e   
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recursos financeiros repassados; QUE além disso, também 
tinha como obrigação o agendamento de audiências  em 
favor  de  DELÚBIO  SOARES,  com  políticos,  filiados  ao 
partido, empresários, entre outros; QUE em consequência 
disso, a depoente afirma ter conhecido pessoalmente, na 
sede do PT, após o ano de 2002, o empresário MARCOS 
VALÉRIO  FERNANDES;  QUE  nesta  primeira 
oportunidade  em  que  manteve  contato  com  MARCOS 
VALÉRIO, este se reuniu com DELÚBIO SOARES; QUE 
posteriormente,  MARCOS  VALÉRIO  esteve  em  outras 
diversas oportunidades na sede do PT, se reunindo com 
DELÚBIO SOARES, por vezes acompanhado de seu sócio 
ROGÉRIO TOLENTINO (...) somente manuseou cheques 
do  próprio  Partido  dos  Trabalhadores,  que  vinham  já 
preenchidos pelo setor de contas a pagar e receber do PT, 
esperando a assinatura de DELÚBIO SOARES;  QUE de 
posse de tais cheques, a depoente afirma que verificava 
se  havia  autorização  prévia  do  Presidente  JOSÉ 
GENOÍNO para a emissão dos cheques e, após isso, os 
encaminhava  a  DELÚBIO  SOARES  para  a  devida 
assinatura (fls. 6.011-6.013) (Grifamos)

Relevantíssimo  o  fato  de  que  a  assinatura  do  3º  réu  era  o  que 
viabilizava a emissão dos cheques do PT, o que reforça a tese de que o 
mesmo tinha  conhecimento  do  que  estava  acontecendo  em relação  às 
despesas e receitas do seu partido.

Também  merece  ser  transcrito  o  seguinte  trecho  do  depoimento 
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GENUÍNO  (sic),  com  os  Deputados  PEDRO  HENRY    e   
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PEDRO CORREIA, ambos do Partido Progressista; Que  
nessa  conversa  com  os  políticos  dos  dois  partidos  
tentavam acertar  detalhes  de  uma  possível  aliança    em   
âmbito  nacional;   Que  no  decorrer  do  referido  diálogo,   
escutou que os interlocutores mencionaram a necessidade  
de apoio financeiro do Partido dos Trabalhadores para   o   
Partido  Progressista    em    algumas  regiões  do  País  .  (fls. 
1.718/1.722, confirmado às fls. 42.970/42.975) (Grifamos)

Outro  depoimento,  desta  vez  do  Deputado  José  Múcio  Monteiro 
Filho, confirma a ciência e participação do ora réu nas reuniões ocorridas 
para acertar o apoio financeiro do PT a outros partidos políticos, a saber:

QUE foi eleito Deputado Federal pelo Partido da Social  
Democracia  Brasileira  -PSDB  de  Pernambuco,  tendo  se  
transferido para o Partido Trabalhista Brasileiro - PTB em maio  
de  2003;  (...)  QUE  em  junho  de  2004  participou  de  um  
encontro  formal  entre  o  presidente  do  PT  JOSE  
GENOÍNO  e  o  presidente  do  PTB  ROBERTO  
JEFFERSON  ,  ocorri  do  na  Sede  Nacional  do  PT  em  
Brasília/DF;  QUE este encontro foi realizado durante um  
almoço  organizado  pelo  PT,  quando  seria  discutido  a  
política  de  alianças  entre  o  PTB  e  PT  nas  eleições  
municipais  de  2004;  QUE  neste  encontro  ficou  
estabelecido que o PTB receberia do PT o apoio financeiro  
necessário  para  custear  despesas  eleitorais  das  
campanhas  municipais  do  Brasil  inteiro;  QUE  o  valor  
acordado entre os dois partidos foi estimado em R$ 20 milhões, a  
ser repassado pelo PT no decorrer das eleições; QUE em nenhum  
momento qualquer representante do PT mencionou qual seria a  
fonte de tais recursos; QUE neste almoço participou pelo PTB o  
depoente, o então Deputado Federal ROBERTO JEFFERSON e  
o 1º Secretário do partido EMERSON PALMIERY; QUE pelo  
PT  estavam  presentes  JOSÉ  GENOÍNO,  Presidente  da  
legenda,  o  Tesoureiro  Nacional  DELÚBIO  SOARES,  o  
Secretário MARCELO SERENO e o também secretário SILVIO  
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PEREIRA; (...)“  QUE somente em um jantar ocorrido em   
março  de  2005  na  residência  do  Deputado  ROBERTO  
JEFFERSON,  na  presença  de  JOSÉ  GENOÍNO  e  
DELÚBIO SOARES, bem como do 1" Secretário do PTB  
EMERSON  PALMIERY,  deduziu  de  que  o  PT  teria  
transferido R$ 4  milhões para ROBERTO JEFFERSON;  
QUE  fez  tal  dedução  pelo  fato  do  Deputado  ROBERTO  
JEFFERSON ter mencionado no final do jantar que "com mais  
quatro  milhões  eu  resolvo  os  problemas  do  PTB";  QUE  
realmente  alguns  candidatos  a  prefeitos  do  PTB estavam em  
dificuldades  financeiras  acarretadas  pelo  não  pagamento  dos  
valores  prometidos  pelo  PT;  QUE havia  uma grande  pressão  
sobre a executiva do PTB por parte dos candidatos a prefeitos;  
QUE não tomou conhecimento dos detalhes do recebimento dos  
R$ 4 milhões por parte do Deputado ROBERTO JEFFERSON;  
(Depoimento  de  JOSÉ  MUCIO  MONTEIRO  FILHO 
ocorrido na DPF em 05/07/2006 de fls. 8540-8542, Trechos 
extraídos de fls. Fls. 8.540-8.541) (Grifamos)

O  2º  réu  chegou  a  reconhecer  em  juízo  a  função  do  3º  réu  na 
obtenção de recursos, in verbis:

assumiu a Presidência do Partido dos Trabalhadores 
- PT – em dezembro de 2002 e permaneceu até junho de 
2005;  (...)  QUE não teve  qualquer ingerência  na escolha 
dos bancos que iriam emprestar recursos para o PT; QUE 
de acordo com a executiva, ficaria a cargo do Secretário 
de  Finanças  e  Planejamento  do  PT,  Sr.  DELÚBIO 
SOARES,  a  incumbência  de  conseguir  os  empréstimos; 
QUE tem conhecimento dos empréstimos feitos pelo PT 
junto aos bancos RURAL e BMG; QUE, de acordo com o 
estatuto do PT, o Presidente assina os contratos com um 
avalista  e  que  ficou  devidamente  registrado  na 
contabilidade  do  partido  nos  exercícios  de  2004,  2005, 
2006  e  2007;  QUE assinou como avalista  porque era  o 
Presidente do PT (...)  não lembra se  antes  da crise  de 
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2005,  os  bancos  RURAL  e  BMG  cobraram  os 
empréstimos,  mas  sabe  que  pagavam  mensalmente  os 
encargos do empréstimo (Depoimento em juízo de JOSE 
GENOÍNO NETO – fls. 14324-14332, Trechos extraídos de 
fls. 14.325 e 14.329)

O 3º  réu confirmou que  tanto  ele  quanto  o  2º  réu afiançaram os 
empréstimos  contratados  e,  portanto,  tinham pleno  conhecimento  dos 
ilícitos praticados, in verbis:

DEFENSOR (por Delúbio): O Deputado Genoíno foi 
avalista dos empréstimos bancários?

DEPOENTE:  O presidente  do  PT e  o  tesoureiro  assim  
pelo  partido  e  os  bancos  solicitaram  para  que  tivesse  mais  
compromisso real do PT junto aos dois era um aval enquanto  
pessoas representando a bancos que o presidente, e o tesoureiro  
avalizasse, esse crescimento do PT. Estava ciente, vamos chamar  
instituição e não como pessoas, porque meu patrimônio, também  
suponho que o do Genoíno também não é um patrimônio para  
avalizar  2  milhões,  3  milhões,  então,  foram  feitos,  nós  
avalizamos esses  dois  projetos com essa característica.  
Somos  avalistas  desses  dois  projetos.  Desses  dois  
empréstimos. (fl. 16.630) (Grifamos)

Como  se  não  bastasse  o  depoimento  contundente  de  Roberto 
Jefferson, Emerson Palmieri confirmou em depoimento prestado na CPI 
dos Correios o envolvimento do 3º réu na proposta de doação da Portugal 
Telecom para viabilizar a entrega de dinheiro ao PT e ao PTB através de 
Marcos Valério, in verbis:

"O SR. EMERSON PALMIERI - O Roberto Jefferson me 
avisou, no início de janeiro, que tinha tido uma conversa com o 
Ministro  José  Dirceu  e  que  provavelmente  eu  teria  que  ir  a 
Portugal, ir à Portugal Telecom. [...]

O SR. RELATOR (Ibrahim Abi-Ackel. PP - MG) - V. Sa. 
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disse "fomos", no plural,  porque foi  junto com  o  Sr. Marcos  
Valério?

O SR. EMERSON PALMIERI - O Marcos Valério e o Sr.  
Rogério Tolentino  -  sempre  o  advogado junto. Fomos nós três.  
[...]. Eu fiquei muito irritado, porque saí daqui para participar  
de uma reunião, fui participar dessa reunião como testemunha,  
porque Roberto Jefferson já não acreditava  mas  no que estava  
acontecendo, nas promessas do PT, eu fui como testemunha para  
ver se realmente aconteceria essa reunião e não consegui entrar  
na reunião porque  o  Sr. Marcos Valério não permitiu que eu  
entrasse. Eu perguntei por quê. Ele falou: "porque o senhor não  
o conhece, e ele ia ficar constrangido".

[...]
O SR. EMERSON PALMIERI - Foi combinado que o PT 

passaria uma ajuda de vinte milhões em cinco parcelas de quatro  
milhões. Aí nesse momento o Roberto Jefferson perguntou: - De 
que forma vai ser feito esse repasse?  O    Genoíno respondeu:   
"Vamos  fazer  através  de  partido    a    partido  ou  ajuda   
contribuição ao fundo partidário de empresas". Foi assim  
que foi combinado. 

o  SR. PAULO BALTAZAR (PSB  -  RJ)  -  Nessa reunião  
estava o Ministro José Dirceu?

o SR. EMERSON PALMIERI - Em nenhuma reunião eu  
participei  com  o  Ministro José Dirceu, mas posso lhe afirmar  
que depois de conversado isso  o  Sr. Genoíno levantou  e disse 
que ia ligar para o Ministro José Dirceu.

[...i
O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA) - V. Sa. saberia afirmar  

se o Deputado José Dirceu tinha conhecimento dessa prática de  
repasse  de  recursos  e  qual  era  a  origem  desses  recursos  
repassados?

O  SR.  EMERSON  PALMIERI  -  Deputado,    o    que    a   
gente sempre sentiu    é    que depois de todas    as    conversas   
sempre havia uma ligação ou do Delúbio ou do Genoíno  
para    o    Deputado José Dirceu.    É o    que eles diziam: "Vou   
ligar para   o   Ministro José Dirceu"  .
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O SR.  JOSÉ ROCHA (PFL  -  BA)  -  Nessas reuniões,  o 
senhor presenciou alguma ligação desse tipo?

O  SR. EMERSON PALMIERI  -  Sim, daqui de Brasília  
mesmo, algumas para o Ministro José Dirceu.

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA) - E qual seria o retorno  
dessa ligação, o senhor sabe qual era?

O SR. EMERSON PALMIERI -  "Está tudo ok, Roberto.  
Está tudo ok". Era a   resposta que vinha ou do Genoíno ou   
do Delúbio. "Está tudo ok. Fique tranqüilo".  (fls. 46-47 das 
Alegações Finais do MPF) (Grifamos)

Assim,  configurada  a  prática  do  crime  de  quadrilha,  voto  pela 
procedência do pedido de condenação do 3º denunciado (Delúbio Soares 
de Castro) pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal.

Do réu Sílvio José Pereira (4º denunciado)

Quadrilha

O réu Sílvio José Pereira responde a esta ação penal pelos ilícitos de 
quadrilha (art. 288 do CP),  corrupção ativa (art. 333 do Código penal) e 
peculato (art. 312, caput, do Código Penal).

Em razão  da  aceitação  da  proposta  de  suspensão  condicional  do 
processo, o feito foi suspenso em relação ao Sílvio José Pereira até que 
fossem cumpridas as condições propostas.

Em decisão de fls. 49.947-49.950 (volume 233), de 11 de maio de 2011, 
o  eminente  Ministro  relator  determinou,  em  atendimento  ao  que 
requerido pelo MPF, a realização de diligências, a fim de se verificar o 
cumprimento das condições da suspensão condicional do processo pelo 
4º réu.
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O SR.  JOSÉ ROCHA (PFL  -  BA)  -  Nessas reuniões,  o 
senhor presenciou alguma ligação desse tipo?

O  SR. EMERSON PALMIERI  -  Sim, daqui de Brasília  
mesmo, algumas para o Ministro José Dirceu.

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA) - E qual seria o retorno  
dessa ligação, o senhor sabe qual era?

O SR. EMERSON PALMIERI -  "Está tudo ok, Roberto.  
Está tudo ok". Era a   resposta que vinha ou do Genoíno ou   
do Delúbio. "Está tudo ok. Fique tranqüilo".  (fls. 46-47 das 
Alegações Finais do MPF) (Grifamos)

Assim,  configurada  a  prática  do  crime  de  quadrilha,  voto  pela 
procedência do pedido de condenação do 3º denunciado (Delúbio Soares 
de Castro) pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal.

Do réu Sílvio José Pereira (4º denunciado)

Quadrilha

O réu Sílvio José Pereira responde a esta ação penal pelos ilícitos de 
quadrilha (art. 288 do CP),  corrupção ativa (art. 333 do Código penal) e 
peculato (art. 312, caput, do Código Penal).

Em razão  da  aceitação  da  proposta  de  suspensão  condicional  do 
processo, o feito foi suspenso em relação ao Sílvio José Pereira até que 
fossem cumpridas as condições propostas.

Em decisão de fls. 49.947-49.950 (volume 233), de 11 de maio de 2011, 
o  eminente  Ministro  relator  determinou,  em  atendimento  ao  que 
requerido pelo MPF, a realização de diligências, a fim de se verificar o 
cumprimento das condições da suspensão condicional do processo pelo 
4º réu.
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Ao final das diligências realizadas, constatou-se que, em razão da 
greve deflagrada no âmbito da Justiça Federal, a ida ao Juízo Federal do 
réu Sílvio José Pereira ficou, como ele próprio reconheceu, dificultada nos 
meses  de  maio,  junho  e  julho  de  2010.  Por  essa  razão,  o  período  de 
suspensão condicional do processo foi, em decorrência da decisão de 9 de 
dezembro  de  2011  do  eminente  Ministro  relator  de  fls.  49.918-49.919 
(volume 233), prorrogado por mais três meses.

Considerando superado o período de prorrogação e que o réu Sílvio 
José  Pereira  cumpriu  todas  as  condições  impostas  para  a  suspensão 
condicional do processo, acompanho o relator e julgo, nos termos do art. 
89,  §  5º,  da Lei  nº 9.099/95,  extinta a punibilidade do réu Sílvio José 
Pereira.

Do réu Marcos Valério Fernandes de Souza (5º denunciado)

Quadrilha

O Ministério Público teve êxito em demonstrar a existência de uma 
complexa quadrilha integrada,  dentre  outros  réus,  pelo  5º  denunciado 
(Marcos  Valério).  Há  farta  e  robusta  prova  de  que  o  5º  denunciado 
(Marcos  Valério)  era  a  principal  figura  do  denominado  “núcleo 
operacional”,  responsável  pela  captação,  lavagem  e  distribuição  dos 
recursos  necessários  à  viabilização  do  pagamento  das  propinas 
negociadas pelo “núcleo político”.

O  5º  denunciado  (Marcos  Valério),  antes  do  segundo  turno  da 
campanha presidencial de 2002, procurou o então Deputado Federal do 
PT  Virgílio  Guimarães  para  buscar  uma  aproximação  da  cúpula  da 
agremiação partidária que sagrar-se-ia vitoriosa, oportunidade em que foi 
apresentado ao 1º denunciado (José Dirceu), ao 3º denunciado (Delúbio 
Soares), ao 15º denunciado (João Paulo Cunha), ao 33º denunciado (Paulo 
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Ao final das diligências realizadas, constatou-se que, em razão da 
greve deflagrada no âmbito da Justiça Federal, a ida ao Juízo Federal do 
réu Sílvio José Pereira ficou, como ele próprio reconheceu, dificultada nos 
meses  de  maio,  junho  e  julho  de  2010.  Por  essa  razão,  o  período  de 
suspensão condicional do processo foi, em decorrência da decisão de 9 de 
dezembro  de  2011  do  eminente  Ministro  relator  de  fls.  49.918-49.919 
(volume 233), prorrogado por mais três meses.

Considerando superado o período de prorrogação e que o réu Sílvio 
José  Pereira  cumpriu  todas  as  condições  impostas  para  a  suspensão 
condicional do processo, acompanho o relator e julgo, nos termos do art. 
89,  §  5º,  da Lei  nº 9.099/95,  extinta a punibilidade do réu Sílvio José 
Pereira.

Do réu Marcos Valério Fernandes de Souza (5º denunciado)

Quadrilha

O Ministério Público teve êxito em demonstrar a existência de uma 
complexa quadrilha integrada,  dentre  outros  réus,  pelo  5º  denunciado 
(Marcos  Valério).  Há  farta  e  robusta  prova  de  que  o  5º  denunciado 
(Marcos  Valério)  era  a  principal  figura  do  denominado  “núcleo 
operacional”,  responsável  pela  captação,  lavagem  e  distribuição  dos 
recursos  necessários  à  viabilização  do  pagamento  das  propinas 
negociadas pelo “núcleo político”.

O  5º  denunciado  (Marcos  Valério),  antes  do  segundo  turno  da 
campanha presidencial de 2002, procurou o então Deputado Federal do 
PT  Virgílio  Guimarães  para  buscar  uma  aproximação  da  cúpula  da 
agremiação partidária que sagrar-se-ia vitoriosa, oportunidade em que foi 
apresentado ao 1º denunciado (José Dirceu), ao 3º denunciado (Delúbio 
Soares), ao 15º denunciado (João Paulo Cunha), ao 33º denunciado (Paulo 
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Rocha)  e  ao  35º  denunciado  (Prof.  Luizinho)  (depoimento  de  Virgílio 
Guimarães de fls. 8.588 e segs., ratificado a fls. 20.085).

O  5º  denunciado  (Marcos  Valério),  o  6º  denunciado  (Ramon 
Hollerbach), o 7º denunciado (Cristiano Paz) e o 8º denunciado (Rogério 
Tolentino), para o sucesso dos projetos da quadrilha, valeram-se de uma 
sofisticada teia empresarial,  moldada para dificultar  a identificação de 
operações  ilícitas  pelas  autoridades  públicas.  Como  toda  organização 
criminosa  especializada  em lavagem de  ativos,  misturavam atividades 
lícitas,  do  ramo de  publicidade,  com operações  delituosas.  A rede  de 
empresas é representada graficamente na figura de fls. 129 do volume nº 
01 do apenso nº 51.

A prova  pericial  produzida  demonstra  que  inúmeros  expedientes 
ilícitos  foram  utilizados  na  contabilidade  das  empresas  da  quadrilha. 
Houve  adulteração  de  Autorizações  para  Impressão  de  Documentos 
Fiscais  (AIDFs),  falsificação de assinaturas de servidores públicos e de 
carimbos pessoais, impressão de 25.000 (vinte e cinco mil) notas fiscais 
falsas e emissão de 10.409 (dez mil quatrocentas e nove) dessas notas pela 
empresa SMP&B Comunicação (Laudo de Exame Contábil nº 2.076/2006, 
fls. 46 e segs. do apenso nº 142). Constatou-se, ainda, impressão de 55.000 
(cinquenta e cinco mil) notas fiscais falsas e emissão de 41.656 (quarenta e 
uma mil, seiscentas e cinquenta e seis) dessas notas pela empresa DNA 
Propaganda (Laudo de  Exame Contábil  nº  3.058/2005-INC,  fls.  8.452  e 
segs.). Ressalte-se, ainda, que os empréstimos fraudulentos tomados pela 
SMP&B  Comunicação  perante  os  Bancos  Rural  e  BMG  não  foram 
registrados na contabilidade original  da empresa,  mas artificiosamente 
inseridos a posteriori, com a eclosão da crise política e divulgação dos fatos 
na mídia (tb. cf. Laudo de Exame Contábil nº 2.076/2006).

As  provas  de  cariz  oral  também  indicam  que  o  5º  denunciado 
(Marcos Valério) esteve sempre no epicentro das atividades criminosas da 
quadrilha.
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Rocha)  e  ao  35º  denunciado  (Prof.  Luizinho)  (depoimento  de  Virgílio 
Guimarães de fls. 8.588 e segs., ratificado a fls. 20.085).

O  5º  denunciado  (Marcos  Valério),  o  6º  denunciado  (Ramon 
Hollerbach), o 7º denunciado (Cristiano Paz) e o 8º denunciado (Rogério 
Tolentino), para o sucesso dos projetos da quadrilha, valeram-se de uma 
sofisticada teia empresarial,  moldada para dificultar  a identificação de 
operações  ilícitas  pelas  autoridades  públicas.  Como  toda  organização 
criminosa  especializada  em lavagem de  ativos,  misturavam atividades 
lícitas,  do  ramo de  publicidade,  com operações  delituosas.  A rede  de 
empresas é representada graficamente na figura de fls. 129 do volume nº 
01 do apenso nº 51.

A prova  pericial  produzida  demonstra  que  inúmeros  expedientes 
ilícitos  foram  utilizados  na  contabilidade  das  empresas  da  quadrilha. 
Houve  adulteração  de  Autorizações  para  Impressão  de  Documentos 
Fiscais  (AIDFs),  falsificação de assinaturas de servidores públicos e de 
carimbos pessoais, impressão de 25.000 (vinte e cinco mil) notas fiscais 
falsas e emissão de 10.409 (dez mil quatrocentas e nove) dessas notas pela 
empresa SMP&B Comunicação (Laudo de Exame Contábil nº 2.076/2006, 
fls. 46 e segs. do apenso nº 142). Constatou-se, ainda, impressão de 55.000 
(cinquenta e cinco mil) notas fiscais falsas e emissão de 41.656 (quarenta e 
uma mil, seiscentas e cinquenta e seis) dessas notas pela empresa DNA 
Propaganda (Laudo de  Exame Contábil  nº  3.058/2005-INC,  fls.  8.452  e 
segs.). Ressalte-se, ainda, que os empréstimos fraudulentos tomados pela 
SMP&B  Comunicação  perante  os  Bancos  Rural  e  BMG  não  foram 
registrados na contabilidade original  da empresa,  mas artificiosamente 
inseridos a posteriori, com a eclosão da crise política e divulgação dos fatos 
na mídia (tb. cf. Laudo de Exame Contábil nº 2.076/2006).

As  provas  de  cariz  oral  também  indicam  que  o  5º  denunciado 
(Marcos Valério) esteve sempre no epicentro das atividades criminosas da 
quadrilha.

165 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3664841.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6064 de 8405 STF-fl. 57679



Voto s/ item II

AP 470 / MG 

No seu interrogatório, o 5º denunciado (Marcos Valério): admitiu ter 
entregue dinheiro a José Carlos Martinez, ao 30º denunciado (Emerson 
Palmieri) e a prepostos enviados pelo 31º denunciado (Romeu Queiroz), 
por indicação do 3º denunciado (Delúbio Soares) (fls. 16.351); confirmou 
que repassou, por ordem do 3º denunciado (Delúbio Soares), dinheiro ao 
32º  denunciado  (José  Borba);  admitiu  ter  entregue  dinheiro  ao 
funcionário  José  Nilson  para  repasse  ao  35º  denunciado  (Professor 
Luizinho), por indicação do 3º denunciado (Delúbio Soares) (fls. 16.352); 
admitiu  ter  entregue  dinheiro  ao  36º  denunciado  (João  Magno),  por 
indicação do 3º denunciado (Delúbio Soares) (fls. 16.352); confirmou que 
repassou, por ordem do 3º denunciado (Delúbio Soares), dinheiro ao 33º 
denunciado (Paulo Rocha), com a colaboração da 34ª denunciada (Anita 
Leocádia),  que  fazia  as  retiradas;  admitiu  que  utilizou  a  sociedade 
SMP&B para realizar repasse de recursos do BMG e do Banco Rural, a 
mando do 3º  denunciado (Delúbio Soares)  e  do 4º  denunciado (Silvio 
Pereira) (fls. 16.356); admitiu que conseguiu um emprego no Banco BMG 
para Maria Ângela Saragosa, ex-mulher do 1º denunciado (José Dirceu), a 
pedido do 4º denunciado (Silvio Pereira), bem como, também a pedido do 
4º denunciado (Silvio Pereira), intercedeu junto a José Augusto Dumont 
para a concessão de um empréstimo imobiliário a Maria Ângela Saragosa 
(fls.  16.359);  afirmou  que  transferiu  para  o  PL valores  originados  de 
recursos emprestados à empresa SMP&B pelo Banco Rural e pelo BMG, 
por  ordem  do  3º  denunciado  (Delúbio  Soares);  relatou  que  as 
transferências  ao  PL,  diretório  Rio  de  Janeiro,  somam  R$  400.000,00 
(quatrocentos mil reais);  noticiou que as transferências ao PL mediante 
entregas ao 37º denunciado (Andreson Adauto) atingiram a monta de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais); disse que repassou ao 25º denunciado 
(Valdemar  Costa  Neto)  a  quantia  de  R$  10.837.500,00  (dez  milhões, 
oitocentos e trinta e sete mil e quinhentos reais); reconheceu que foram 
efetuados depósitos na conta da empresa Guaranhuns Empreendimentos, 
com  recursos  obtidos  pela  SMP&B  junto  ao  Banco  Rural  e  ao  BMG; 
confirmou que repassou dinheiro ao 28º denunciado (Bispo Rodrigues), 
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No seu interrogatório, o 5º denunciado (Marcos Valério): admitiu ter 
entregue dinheiro a José Carlos Martinez, ao 30º denunciado (Emerson 
Palmieri) e a prepostos enviados pelo 31º denunciado (Romeu Queiroz), 
por indicação do 3º denunciado (Delúbio Soares) (fls. 16.351); confirmou 
que repassou, por ordem do 3º denunciado (Delúbio Soares), dinheiro ao 
32º  denunciado  (José  Borba);  admitiu  ter  entregue  dinheiro  ao 
funcionário  José  Nilson  para  repasse  ao  35º  denunciado  (Professor 
Luizinho), por indicação do 3º denunciado (Delúbio Soares) (fls. 16.352); 
admitiu  ter  entregue  dinheiro  ao  36º  denunciado  (João  Magno),  por 
indicação do 3º denunciado (Delúbio Soares) (fls. 16.352); confirmou que 
repassou, por ordem do 3º denunciado (Delúbio Soares), dinheiro ao 33º 
denunciado (Paulo Rocha), com a colaboração da 34ª denunciada (Anita 
Leocádia),  que  fazia  as  retiradas;  admitiu  que  utilizou  a  sociedade 
SMP&B para realizar repasse de recursos do BMG e do Banco Rural, a 
mando do 3º  denunciado (Delúbio Soares)  e  do 4º  denunciado (Silvio 
Pereira) (fls. 16.356); admitiu que conseguiu um emprego no Banco BMG 
para Maria Ângela Saragosa, ex-mulher do 1º denunciado (José Dirceu), a 
pedido do 4º denunciado (Silvio Pereira), bem como, também a pedido do 
4º denunciado (Silvio Pereira), intercedeu junto a José Augusto Dumont 
para a concessão de um empréstimo imobiliário a Maria Ângela Saragosa 
(fls.  16.359);  afirmou  que  transferiu  para  o  PL valores  originados  de 
recursos emprestados à empresa SMP&B pelo Banco Rural e pelo BMG, 
por  ordem  do  3º  denunciado  (Delúbio  Soares);  relatou  que  as 
transferências  ao  PL,  diretório  Rio  de  Janeiro,  somam  R$  400.000,00 
(quatrocentos mil reais);  noticiou que as transferências ao PL mediante 
entregas ao 37º denunciado (Andreson Adauto) atingiram a monta de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais); disse que repassou ao 25º denunciado 
(Valdemar  Costa  Neto)  a  quantia  de  R$  10.837.500,00  (dez  milhões, 
oitocentos e trinta e sete mil e quinhentos reais); reconheceu que foram 
efetuados depósitos na conta da empresa Guaranhuns Empreendimentos, 
com  recursos  obtidos  pela  SMP&B  junto  ao  Banco  Rural  e  ao  BMG; 
confirmou que repassou dinheiro ao 28º denunciado (Bispo Rodrigues), 
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por ordem do 3º denunciado (Delúbio Soares),  entregue a um enviado 
chamado Célio.

O  6º  denunciado  (Ramon  Hollerbach)  confirmou  em  juízo  (fls. 
16.517) o depoimento de fls. 5.993, no qual afirmou que o 5º denunciado 
(Marcos Valério) negociou e contraiu empréstimos, em nome da SMP&B, 
perante  o  Banco  Rural  e  o  BMG,  por  solicitação  do  3º  denunciado 
(Delúbio Soares). Disse que o 5º denunciado (Marcos Valério) apresentou 
aos demais sócios a solicitação de empréstimo feita pelo 3º denunciado 
(Delúbio  Soares)  e  a  disponibilidade  dos  bancos  em  realizar  os 
empréstimos.  Confessou  que  houve  entendimento  entre  os  sócios  no 
sentido  de  que seria  interessante  o  fortalecimento  das  relações  com o 
partido que havia acabado de chegar ao poder.

O  3º  denunciado  (Delúbio  Soares),  no  seu  interrogatório  de  fls. 
16.609,  afirmou que o 5º  denunciado (Marcos Valério),  através de suas 
empresas, repassou R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões) para o 
PT e outros partidos da base aliada.

O  35º  denunciado  (Professor  Luizinho)  e  o  25º  denunciado 
(Valdemar  Costa  Neto),  em  seus  interrogatórios  (respectivamente,  fls. 
16.745 e 14.351), admitiram conhecer o 5º denunciado (Marcos Valério). 
Maria  Ângela  da  Silva  Saragoça,  ex-mulher  do  1º  denunciado  (José 
Dirceu), em seu depoimento de fls. 29.575 do volume nº 135, confirmou 
que o 5º denunciado (Marcos Valério) a ajudou a obter um financiamento 
de R$ 42 mil no Banco Rural, para a aquisição de um imóvel.

O 30º denunciado (Emerson Palmieri),  em seu depoimento de fls. 
15.076, afirmou que o 5º denunciado (Marcos Valério) se encontrou com o 
29º  denunciado (Roberto  Jefferson)  na  sede  do  PTB,  em Brasília,  para 
entregar R$ 2,2 milhões e mais R$ 1,8 milhão, aduzindo que esse repasse 
de verbas jamais foi legalizado. No mesmo depoimento, fls. 15.080, o 30º 
denunciado  (Emerson  Palmieri)  relatou  que  foi  apresentado  ao  5º 
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por ordem do 3º denunciado (Delúbio Soares),  entregue a um enviado 
chamado Célio.

O  6º  denunciado  (Ramon  Hollerbach)  confirmou  em  juízo  (fls. 
16.517) o depoimento de fls. 5.993, no qual afirmou que o 5º denunciado 
(Marcos Valério) negociou e contraiu empréstimos, em nome da SMP&B, 
perante  o  Banco  Rural  e  o  BMG,  por  solicitação  do  3º  denunciado 
(Delúbio Soares). Disse que o 5º denunciado (Marcos Valério) apresentou 
aos demais sócios a solicitação de empréstimo feita pelo 3º denunciado 
(Delúbio  Soares)  e  a  disponibilidade  dos  bancos  em  realizar  os 
empréstimos.  Confessou  que  houve  entendimento  entre  os  sócios  no 
sentido  de  que seria  interessante  o  fortalecimento  das  relações  com o 
partido que havia acabado de chegar ao poder.
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16.609,  afirmou que o 5º  denunciado (Marcos Valério),  através de suas 
empresas, repassou R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões) para o 
PT e outros partidos da base aliada.

O  35º  denunciado  (Professor  Luizinho)  e  o  25º  denunciado 
(Valdemar  Costa  Neto),  em  seus  interrogatórios  (respectivamente,  fls. 
16.745 e 14.351), admitiram conhecer o 5º denunciado (Marcos Valério). 
Maria  Ângela  da  Silva  Saragoça,  ex-mulher  do  1º  denunciado  (José 
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O 30º denunciado (Emerson Palmieri),  em seu depoimento de fls. 
15.076, afirmou que o 5º denunciado (Marcos Valério) se encontrou com o 
29º  denunciado (Roberto  Jefferson)  na  sede  do  PTB,  em Brasília,  para 
entregar R$ 2,2 milhões e mais R$ 1,8 milhão, aduzindo que esse repasse 
de verbas jamais foi legalizado. No mesmo depoimento, fls. 15.080, o 30º 
denunciado  (Emerson  Palmieri)  relatou  que  foi  apresentado  ao  5º 
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denunciado (Marcos Valério) pelo 3º denunciado (Delúbio Soares), tendo 
este último proferido as seguintes palavras:  “esse  é  o  empresário que irá  
repassar  recursos  ao  PTB.  Ou através  da  empresa  dele,  ou através  de  outras  
empresas,  e  através  do  PT”.  Além  disso,  o  30º  denunciado  (Emerson 
Palmieri) narrou, a fls. 15.082, que viajou a Portugal, por ordem do 29º 
denunciado (Roberto Jefferson), para acompanhar a cúpula do PT, que 
encontraria,  naquele  país,  empresários  que detinham investimentos  no 
Brasil e que estavam dispostos a realizar repasse de verbas para o PTB. 
No  aeroporto,  encontrou  o  5º  denunciado  (Marcos  Valério)  e  o  8º 
denunciado  (Rogério  Tolentino),  com  os  quais  viajou  para  a  reunião. 
Nessa reunião, segundo sua versão, o 5º denunciado (Marcos Valério) é 
que entrou em uma sala reservada e lá ficou de 30 a 40 minutos.

O 29º  denunciado (Roberto  Jefferson),  em seu depoimento de  fls. 
15.912, ratificou todas as informações prestadas à Comissão de Ética da 
Câmara dos Deputados e à CPMI dos Correios, inclusive a alegação de 
que o esquema ilícito do “mensalão” era dirigido e operacionalizado pelo 
1º denunciado (José Dirceu), pelo 3º denunciado (Delúbio Soares) e pelo 
5º denunciado (Marcos Valério). A fls. 15.914 de seu interrogatório, o 29º 
denunciado (Roberto Jefferson) confirmou que, em meados de junho de 
2004,  o  5º  denunciado  (Marcos  Valério)  entregou  ao  30º  denunciado 
(Emerson Palmieri), por duas vezes, “recursos tratados para a eleição de 
2004”.

Também o 39º  denunciado (Duda Mendonça)  e  a  40ª  denunciada 
(Zilmar  Fernandes)  afirmaram  ter  mantido  tratativas  com  o  5º 
denunciado (Marcos Valério) para o recebimento de valores (fls. 15.251 e 
15.257).

Assim,  configurada  a  prática  do  crime  de  quadrilha,  voto  pela 
procedência do pedido de condenação do 5º denunciado (Marcos Valério 
Fernandes de Souza) pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal.
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Do réu Ramon Hollerbach (6º denunciado)

Quadrilha

Consoante as provas acostadas aos autos, o 6º denunciado (Ramon 
Hollerbach) desempenhou papel decisivo, em conjunto com seu sócio na 
SMP&B Propaganda – o 7º denunciado (Cristiano Paz) –, nas negociações 
firmadas pelo 5º denunciado no intuito de formar a base de sustentação 
ao governo. 

A defesa do 6º denunciado (Ramon Hollerbach), em suas alegações 
finais, enfatiza a inexistência de provas nos autos que amparem o pedido 
de  condenação  pela  formação  de  quadrilha  feita  pelo  Parquet federal. 
Mais  que  isso,  sustenta  que  tal  imputação  não  se  releva  idônea,  na 
medida em que o ingresso do acusado na sociedade se deu em momento 
posterior  aos  demais  sócios  (fls.  11/12  das  Alegações  Finais  do  6º 
denunciado, Ramon Hollerbach). A tese defensiva, porém, não merece ser 
acolhida.

Para elidir qualquer dúvida que paire sobre o efetivo envolvimento 
do 6º denunciado (Ramon Hollerbach) na quadrilha, é preciso discorrer, 
de forma sucinta e panorâmica, a respeito da temática da coautoria e do 
domínio funcional do fato, perfeitamente aplicável à espécie.

A coautoria ou autoria coletiva se insere no tópico atinente à relação 
do  sujeito  ativo  com a  conduta  descrita  no  tipo  penal.  Nas  lições  do 
eminente professor Juarez Cirino dos Santos, trata-se de uma das espécies 
de  autoria,  ao  lado  da  autoria  direta  (quando  o  agente  detém  com 
exclusivamente  do  domínio  ação,  realizando  o  fato  típico  pessoal  e 
diretamente) e da autoria mediata (quando um terceiro é utilizado como 
instrumento,  realizando  o  fato  típico  em posição  de  subordinação  em 
relação ao controle exercido pelo autor direto que detém o  domínio da  
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vontade).  (CIRINO  DOS  SANTOS,  Juarez.  A Moderna  Teoria  do  Fato 
Punível. 3ª ed. Curitiba: Fórum, 2003, p. 277-288).

Com  efeito,  a  moderna  dogmática  jurídico-penal  apregoa  que  os 
coautores seriam aqueles que,  possuindo domínio funcional  do fato, 
desempenham  uma  participação    importante   e    necessária   ao   
cometimento do ilícito penal. Nas palavras de Klaus Roxin, seu principal 
artífice, o domínio funcional do fato “se pone de manifiesto que entre las dos  
regiones  periféricas  del  dominio  de  la  acción  y  de  la  voluntad,  que  atienden  
unilateralmente sólo al hacer exterior o al efecto psíquico, se extiende um amplio  
espacio de actividad delictiva, dentro del cual el agente no tiene ni otra classe de  
dominio  y  sin  embargo  cabe  plantear  su  autoria,  esto  es,  los  supuestos  de  
participación activa em la realización del delito em los que la acción típica la lleva  
a cabo outro.” (ROXIN, Klaus. Autoría y Dominio del hecho em Derecho Penal. 
7ª  ed.  Barcelona:  Marcial  Pons,  2000,  p.  305). Em  outras  palavras,  a 
atuação do coautor detém uma função específica na execução do ilícito 
penal que possui reflexos para o seu aperfeiçoamento, de sorte que a não 
colaboração compromete o êxito do ilícito. Como bem observa Johannes 
Wessels, “todo colaborador é aqui, como parceiro dos mesmos direitos, 
co-titular da resolução comum para o fato e da realização comunitária do tipo, de 
forma  que  as  contribuições  individuais  completam-se  em  um  todo 
unitário e o resultado total deve ser imputado a todos os participantes.”. 
(WESSELS, Johannes. Direito Penal. Parte Geral. Trad. Juarez Tavares. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, p. 121). Ainda sobre o assunto, o abalizado 
magistério  do Professor  Titular  da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro Nilo Batista, em que preleciona que o domínio funcional do fato 
seria aquele que “não se subordina à execução pessoal da conduta típica ou de  
fragmento  desta,  tampouco  deve  ser  pesquisado  na  linha  de  uma  divisão  
aritmética de um domínio “integral” do fato, do qual tocaria a cada coautor certa  
fração. Considerando-se o fato concreto,  tal como se desenrola,  o co-autor tem  
reais  interferências sobre o seu  Se  e o seu  Como;  apenas,  face à operacional  
fixação de papéis, não é o único a tê-las, a finalisticamente conduzir o sucesso.”  
(BATISTA,  Nilo.  Concurso  de  Agentes.  Uma  investigação  sobre  os 
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problemas da Autoria e da Participação no Direito Penal Brasileiro. Rio de 
Janeiro:  Liber,  1979,  p.  77.  Grifo  nosso).  É exatamente  este  critério  do 
domínio  funcional  do  fato  que  demarca  a  fronteira  entre  a  coautoria  e  a 
participação: na coautoria, a natureza da contribuição deve ser de tal sorte 
relevante  que,  sem ela,  o  fato  punível  não  poderia  ter  sido  realizado. 
(ZAFFARONI,  Eugenio  Raul;  PIERANGELI,  José  Henrique.  Manual  de  
Direito Penal Brasileiro. Parte Geral. vol 1. 7ª ed. São Paulo: RT, 2007. P. 577). 
Disso  se  depreende  que  ínsita  à  coautoria  encontram-se  a  divisão  de 
tarefas e a distribuição funcional dos papéis para a consecução de um fato 
típico específico. 

O domínio funcional do fato encontra sua aplicação por excelência 
na coautoria funcional. Segundo ela, inexiste a necessidade da realização 
de todos os elementos objetivos do tipo para se configurar a coautoria, na 
medida em que se revela suficiente que, na divisão prévia de tarefas, a 
conduta atribuída aos agentes seja imprescindível ao atingimento do fato 
punível. Assim, não se exige dos coautores a prática da conduta descrita 
no núcleo do tipo penal, mas tão somente que a fração do ato executório 
por eles praticadas seja  indispensável,  diante das singularidades do tipo 
penal e do caso concreto, para a consecução do ilícito penal.

Cumpre  nesta  etapa  perquirir  se  as  condutas  imputadas  ao  6º 
denunciado (Ramon Hollenbach),  a partir  dos elementos extraídos dos 
autos,  se  subsumem  às  premissas  teóricas  acima  desenvolvidas.  A 
resposta, antecipa-se, é positiva.

Na  espécie,  a  engenharia  institucional  capitaneada  pelo  5º 
denunciado (Marcos Valério)  fixou os papéis dos demais sócios – o 6º 
denunciado e o 7º denunciado (Ramon Hollerbach e Cristiano Paz) –, do 
8º  denunciado  (Rogério  Tolentino),  da  9ª  denunciada  (Simone 
Vasconcellos) e 10ª denunciada (Geiza Dias), de sorte que a realização dos 
ilícitos somente pode ser viabilizada mediante a cooperação comunitária 
no  fato.  Sem  a  presença  de  qualquer  um  deles,  reitera-se,  não  seria 
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ilícitos somente pode ser viabilizada mediante a cooperação comunitária 
no  fato.  Sem  a  presença  de  qualquer  um  deles,  reitera-se,  não  seria 
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possível a consecução dos ilícitos penais. 

No caso específico do 6º denunciado (Ramon Hollerbach), que é o 
que  nos  motiva  nesta  parte  do  voto,  resta  inequívoca  a  sua  efetiva 
vontade de cooperar na obra comum. 

Preliminarmente,  insta  ressaltar  que,  se  descontextualizadas,  as 
condutas  praticadas  pelos  6º  e  7º  denunciados  (Ramon  Hollerbach  e 
Cristiano Paz) soariam como lícitas. Com esta afirmação, contudo, não se 
quer afastar as imputações atribuídas a ambos. 

Muito pelo contrário. Tal constatação enfatiza a gramática própria de 
atuação da quadrilha: mesclar atos supostamente lícitos com atos ilícitos. 
Em outras palavras, o 5º denunciado (Marcos Valério) procurava conferir 
um  verniz  de  legitimidade  e  de  licitude  a  condutas  flagrantemente 
transgressoras do ordenamento jurídico. Senão vejamos.

Em seu  depoimento,  fl.  16.357,  o  5º  denunciado (Marcos  Valério) 
confirmou que se reunira com 2º denunciado (Delúbio Soares) na sede da 
SMP&B Propaganda, ocasião em que foram debatidos os empréstimos a 
que faz alusão a denúncia. De fato, na primeira reunião, o 6º denunciado 
(Ramon Hollerbach)  não participou da reunião.  No segundo encontro, 
entrementes,  a  presença  do  mencionado  acusado  foi  devidamente 
atestada, consoante depoimento 5º denunciado (Marcos Valério), no qual 
afirma  “que  Delúbio  Soares  foi  apresentado  ao  interrogando  e  a  seu  sócio  
Cristiano Mello Paz, pelo deputado Virgílio Guimarães, no segundo semestre de  
2002; diz que Ramon Hollerbach não estava nessa primeira reunião; diz  
que,  posteriormente,  os  três,  o  interrogando,  Cristiano  e  Ramon,  
discutiram  os  empréstimos  com  Delúbio,  na  sede  da  SMP&B,  nesta  
capital (BH).”. Ora, esta afirmação do depoente, confirmada em juízo, e 
portanto  valorada  sob  o  crivo  do  contraditório,  ratifica  que  o  6º 
denunciado  (Ramon  Hollerbach)  tinha  completa  ciência  das  intenções 
criminosas do grupo. Houve, com efeito, a anuência do 6º denunciado 
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possível a consecução dos ilícitos penais. 

No caso específico do 6º denunciado (Ramon Hollerbach), que é o 
que  nos  motiva  nesta  parte  do  voto,  resta  inequívoca  a  sua  efetiva 
vontade de cooperar na obra comum. 

Preliminarmente,  insta  ressaltar  que,  se  descontextualizadas,  as 
condutas  praticadas  pelos  6º  e  7º  denunciados  (Ramon  Hollerbach  e 
Cristiano Paz) soariam como lícitas. Com esta afirmação, contudo, não se 
quer afastar as imputações atribuídas a ambos. 

Muito pelo contrário. Tal constatação enfatiza a gramática própria de 
atuação da quadrilha: mesclar atos supostamente lícitos com atos ilícitos. 
Em outras palavras, o 5º denunciado (Marcos Valério) procurava conferir 
um  verniz  de  legitimidade  e  de  licitude  a  condutas  flagrantemente 
transgressoras do ordenamento jurídico. Senão vejamos.

Em seu  depoimento,  fl.  16.357,  o  5º  denunciado (Marcos  Valério) 
confirmou que se reunira com 2º denunciado (Delúbio Soares) na sede da 
SMP&B Propaganda, ocasião em que foram debatidos os empréstimos a 
que faz alusão a denúncia. De fato, na primeira reunião, o 6º denunciado 
(Ramon Hollerbach)  não participou da reunião.  No segundo encontro, 
entrementes,  a  presença  do  mencionado  acusado  foi  devidamente 
atestada, consoante depoimento 5º denunciado (Marcos Valério), no qual 
afirma  “que  Delúbio  Soares  foi  apresentado  ao  interrogando  e  a  seu  sócio  
Cristiano Mello Paz, pelo deputado Virgílio Guimarães, no segundo semestre de  
2002; diz que Ramon Hollerbach não estava nessa primeira reunião; diz  
que,  posteriormente,  os  três,  o  interrogando,  Cristiano  e  Ramon,  
discutiram  os  empréstimos  com  Delúbio,  na  sede  da  SMP&B,  nesta  
capital (BH).”. Ora, esta afirmação do depoente, confirmada em juízo, e 
portanto  valorada  sob  o  crivo  do  contraditório,  ratifica  que  o  6º 
denunciado  (Ramon  Hollerbach)  tinha  completa  ciência  das  intenções 
criminosas do grupo. Houve, com efeito, a anuência do 6º denunciado 
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(Ramon Hollerbach) para a prática dos fatos puníveis. Não é pelo simples 
fato de ser sócio do 5º e do 7º denunciados (Marcos Valério e Cristiano 
Paz) na SMP&B Propaganda Ltda. que o aludido mencionado deve ser 
incriminado. Isso,  de fato,  não se revela suficiente para tal  imputação. 
Ocorre  que,  in  casu,  há  uma  homogeneidade  de  desígnios  entre  o  6º 
denunciado  (Ramon  Hollerbach)  e  os  demais  sócios  –  5º  e  do  7º 
denunciados  (Marcos  Valério  e  Cristiano  Paz)  –,  o  que  caracteriza  a 
coautoria. 

Não  bastasse  isso,  as  condutas  praticadas  pelo  6º  denunciado 
(Ramon Hollerbach) possuem a relevância causal para a consecução dos 
ilícitos subsequentes. Isto porque, diversamente do alegado pelo patrono 
do  6º  denunciado (Ramon Hollerbach),  a  fls.  13  das  Alegações  Finais, 
extrai-se  do  depoimento  do  5º  denunciado  (Marcos  Valério)  a 
participação na quadrilha do acusado. 

Conforme leitura atenta do mencionado depoimento, verifica-se que 
a divisão de tarefas na SMP&B Propaganda possuía caráter meramente 
formal. A fls. 16.357, o 5º denunciado (Marcos Valério) categoricamente 
aduz que "havia uma divisão de tarefas apenas no plano formal, sendo, de fato, a  
empresa administrada, em conjunto, pelo interrogando, Ramon e Cristiano; diz  
que a empresa era ‘tocada a três mãos’; prova disto é que havia a necessidade de  
aprovação,  em  conjunto,  dos  três  em  decisões  administrativas,  havendo,  
outrossim, a necessidade de ao menos duas assinaturas nos cheques emitidos pela  
SMP&B”.  Tal  informação  é  corroborada,  ainda,  no  depoimento  do 
contador das empresas de Marcos Valério, Marco Aurélio Prata (fl. 3.597). 
Segundo Marco Aurélio Prata, “todos os três sócios, a saber, CRISTIANO,  
RAMON e MARCOS VALÉRIO, participavam das decisões administrativas da  
SMP&B COMUNICAÇÃO e  DNA PROPAGANDA.”. Disso resulta  que 
sem  a  presença  do  6º  denunciado  (Ramon  Hollerbach)  não  seria 
possível levar a cabo as práticas ilícitas arquitetadas pela quadrilha.

Isso evidencia, de forma cristalina, a participação do 6º denunciado 
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(Ramon Hollerbach) para a prática dos fatos puníveis. Não é pelo simples 
fato de ser sócio do 5º e do 7º denunciados (Marcos Valério e Cristiano 
Paz) na SMP&B Propaganda Ltda. que o aludido mencionado deve ser 
incriminado. Isso,  de fato,  não se revela suficiente para tal  imputação. 
Ocorre  que,  in  casu,  há  uma  homogeneidade  de  desígnios  entre  o  6º 
denunciado  (Ramon  Hollerbach)  e  os  demais  sócios  –  5º  e  do  7º 
denunciados  (Marcos  Valério  e  Cristiano  Paz)  –,  o  que  caracteriza  a 
coautoria. 

Não  bastasse  isso,  as  condutas  praticadas  pelo  6º  denunciado 
(Ramon Hollerbach) possuem a relevância causal para a consecução dos 
ilícitos subsequentes. Isto porque, diversamente do alegado pelo patrono 
do  6º  denunciado (Ramon Hollerbach),  a  fls.  13  das  Alegações  Finais, 
extrai-se  do  depoimento  do  5º  denunciado  (Marcos  Valério)  a 
participação na quadrilha do acusado. 

Conforme leitura atenta do mencionado depoimento, verifica-se que 
a divisão de tarefas na SMP&B Propaganda possuía caráter meramente 
formal. A fls. 16.357, o 5º denunciado (Marcos Valério) categoricamente 
aduz que "havia uma divisão de tarefas apenas no plano formal, sendo, de fato, a  
empresa administrada, em conjunto, pelo interrogando, Ramon e Cristiano; diz  
que a empresa era ‘tocada a três mãos’; prova disto é que havia a necessidade de  
aprovação,  em  conjunto,  dos  três  em  decisões  administrativas,  havendo,  
outrossim, a necessidade de ao menos duas assinaturas nos cheques emitidos pela  
SMP&B”.  Tal  informação  é  corroborada,  ainda,  no  depoimento  do 
contador das empresas de Marcos Valério, Marco Aurélio Prata (fl. 3.597). 
Segundo Marco Aurélio Prata, “todos os três sócios, a saber, CRISTIANO,  
RAMON e MARCOS VALÉRIO, participavam das decisões administrativas da  
SMP&B COMUNICAÇÃO e  DNA PROPAGANDA.”. Disso resulta  que 
sem  a  presença  do  6º  denunciado  (Ramon  Hollerbach)  não  seria 
possível levar a cabo as práticas ilícitas arquitetadas pela quadrilha.

Isso evidencia, de forma cristalina, a participação do 6º denunciado 
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(Ramon  Hollerbach)  na  quadrilha  engendrada  pelo  5º  denunciado 
(Marcos Valério). 

Por outro lado, a tentativa de atribuir-se uma aparente licitude aos 
atos [ilícitos, ressalte-se] praticados pelo grupo é facilmente demonstrada 
quando  se  analisa  a  rede  de  empresas,  aparentemente  independentes 
entre  si,  mas  que,  na  verdade,  eram  controladas  pelos  5º,  6º  e  7º 
denunciados (Marcos Valério, Ramon Hollerbach, Cristiano Paz). Decerto, 
os  três  denunciados  aqui  mencionados  eram  sócios  não  apenas  da  já 
mencionada  SMP&B  Comunicação  Ltda.,  mas  também  da  Graffiti 
Participação Ltda que, por sua vez, era sócia da DNA Propaganda. Neste 
ponto, é irrelevante para a caracterização do delito que o ingresso do 6º 
denunciado (Ramon Hollerbach) tenha se dado em momento posterior à 
constituição  das  supracitadas  sociedades,  como afirma sua  defesa,  em 
Alegações Finais,  fls. 12. De fato, o 6º denunciado (Ramon Hollerbach) 
não apenas tinha completa ciência das práticas ilícitas da quadrilha, como 
também anuiu e suas condutas foram imprescindíveis à consecução do 
ilícito penal.

Em suma: os três denunciados, além de sócios da SMP&B da Graffiti 
e  da  DNA,  administravam  tais  empresas  de  forma  conjunta.  Esta 
complexa rede de empresas interligadas restou devidamente comprovada 
pela Perícia Contábil (Laudo de Exame Contábil nº 3.058/2005-INC, fls. 
8.452/8.472).

Ademais,  o  6º  denunciado  (Ramon  Hollerbach)  na  quadrilha 
capitaneada pelo 5º denunciado (Marcos Valério) endossou cheques para 
a própria empresa com o fito de escamotear o destinatário final do valor, 
razão  pela  qual  resta  inequívoco  o  seu  conhecimento  do  esquema de 
corrupção  e  da  sua  participação  na  quadrilha.  Em  seu  depoimento, 
Simone Vasconcelos, Diretora Executiva da SMP&B Comunicação e Ltda., 
comprovou o  envolvimento  do  6º  denunciado  (Ramon Hollerbach)  na 
quadrilha.  Em  suas  palavras,  a  interroganda  afirmou  categoricamente 
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(Ramon  Hollerbach)  na  quadrilha  engendrada  pelo  5º  denunciado 
(Marcos Valério). 

Por outro lado, a tentativa de atribuir-se uma aparente licitude aos 
atos [ilícitos, ressalte-se] praticados pelo grupo é facilmente demonstrada 
quando  se  analisa  a  rede  de  empresas,  aparentemente  independentes 
entre  si,  mas  que,  na  verdade,  eram  controladas  pelos  5º,  6º  e  7º 
denunciados (Marcos Valério, Ramon Hollerbach, Cristiano Paz). Decerto, 
os  três  denunciados  aqui  mencionados  eram  sócios  não  apenas  da  já 
mencionada  SMP&B  Comunicação  Ltda.,  mas  também  da  Graffiti 
Participação Ltda que, por sua vez, era sócia da DNA Propaganda. Neste 
ponto, é irrelevante para a caracterização do delito que o ingresso do 6º 
denunciado (Ramon Hollerbach) tenha se dado em momento posterior à 
constituição  das  supracitadas  sociedades,  como afirma sua  defesa,  em 
Alegações Finais,  fls. 12. De fato, o 6º denunciado (Ramon Hollerbach) 
não apenas tinha completa ciência das práticas ilícitas da quadrilha, como 
também anuiu e suas condutas foram imprescindíveis à consecução do 
ilícito penal.

Em suma: os três denunciados, além de sócios da SMP&B da Graffiti 
e  da  DNA,  administravam  tais  empresas  de  forma  conjunta.  Esta 
complexa rede de empresas interligadas restou devidamente comprovada 
pela Perícia Contábil (Laudo de Exame Contábil nº 3.058/2005-INC, fls. 
8.452/8.472).

Ademais,  o  6º  denunciado  (Ramon  Hollerbach)  na  quadrilha 
capitaneada pelo 5º denunciado (Marcos Valério) endossou cheques para 
a própria empresa com o fito de escamotear o destinatário final do valor, 
razão  pela  qual  resta  inequívoco  o  seu  conhecimento  do  esquema de 
corrupção  e  da  sua  participação  na  quadrilha.  Em  seu  depoimento, 
Simone Vasconcelos, Diretora Executiva da SMP&B Comunicação e Ltda., 
comprovou o  envolvimento  do  6º  denunciado  (Ramon Hollerbach)  na 
quadrilha.  Em  suas  palavras,  a  interroganda  afirmou  categoricamente 
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que “criou um formulário para documentação de todos os pagamentos a serem  
realizados  pela  SMP&B  contendo  requerente,  destino,  valor,  objetivo,  etc.;  
questionada se tal formulário era utilizado nos pagamentos realizados através do  
Banco Rural cujo destinatário final seria o Partido dos Trabalhadores, respondeu  
que  não  pois  tais  pagamentos  eram  realizados  por  ordem  direta  de  Marcos  
Valério; diz que por determinação estatutária, qualquer cheque exigia a presença  
mínima da assinatura de dois sócios; diz que na ausência de dois deles possuía a  
interroganda poderes outorgados pelos sócios para assinar com um dos sócios  
presente;  questionada se Cristiano ou Ramon indagavam à interroganda  
acerca da razão destes cheques respondeu positivamente, afirmando que  
esclarecia  aos  mesmos  que  os  cheques  foram  emitidos  a  mando  de  
Marcos Valério para o PT com os recursos dos empréstimos tomados  
pela SMP&B;  diz  que após  o esclarecimento de  que os cheques  saiam sob a  
rubrica de "empréstimos ao PT", estes apenas assinavam os cheques, sem outras  
indagações.”.

Outro elemento que denota a participação do 6º denunciado (Daniel 
Hollerbach) na quadrilha é o fato de ele ter assinado, assim como também 
o fez  o  7º  denunciado (Cristiano Paz),  os  livros  contábeis  da  empresa 
SMP&B  Comunicação  Ltda.,  que,  após  minuciosa  perícia,  foram 
apontados  inúmeros  vícios  (cf.  Laudo  nº  2.076/2006-INC,  fls.  46/76, 
Apenso 142).

Não  bastasse  isso,  verifica-se  que  o  6º  denunciado  (Ramon 
Hollerbach) prestou auxílio ao 39º denunciado (José Eduardo Cavalcanti, 
o Duda Mendonça) e à 40ª denunciada (Zilmar Fernandes) para a remessa 
de parte das verbas percebidas no esquema de corrupção.6 

Como forma de dar concretude aos repasses ilegais para o exterior, o 

6  O  restante  dos  recursos  auferidos  pelos  39º  e  40º 
denunciados  (Duda  Mendonça  e  Zilmar  Fernandes)  foi  repassado  na 
forma de  lavagem de dinheiro,  conforme será  demonstrado no  tópico 
próprio.
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pela SMP&B;  diz  que após  o esclarecimento de  que os cheques  saiam sob a  
rubrica de "empréstimos ao PT", estes apenas assinavam os cheques, sem outras  
indagações.”.

Outro elemento que denota a participação do 6º denunciado (Daniel 
Hollerbach) na quadrilha é o fato de ele ter assinado, assim como também 
o fez  o  7º  denunciado (Cristiano Paz),  os  livros  contábeis  da  empresa 
SMP&B  Comunicação  Ltda.,  que,  após  minuciosa  perícia,  foram 
apontados  inúmeros  vícios  (cf.  Laudo  nº  2.076/2006-INC,  fls.  46/76, 
Apenso 142).

Não  bastasse  isso,  verifica-se  que  o  6º  denunciado  (Ramon 
Hollerbach) prestou auxílio ao 39º denunciado (José Eduardo Cavalcanti, 
o Duda Mendonça) e à 40ª denunciada (Zilmar Fernandes) para a remessa 
de parte das verbas percebidas no esquema de corrupção.6 

Como forma de dar concretude aos repasses ilegais para o exterior, o 

6  O  restante  dos  recursos  auferidos  pelos  39º  e  40º 
denunciados  (Duda  Mendonça  e  Zilmar  Fernandes)  foi  repassado  na 
forma de  lavagem de dinheiro,  conforme será  demonstrado no  tópico 
próprio.
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6º  denunciado (Ramon Hollerbach)  reportou-se  ao  doleiro  Jader  Kalid 
Antônio,  que  procedeu  à  transferência  de  tais  recursos  para  a  conta 
titularizada pela Dusseldorf (39º denunciado – José Eduardo Cavalcanti, o 
Duda  Mendonça  –  e  40ª  denunciada  –  Zilmar  Fernandes),  consoante 
informações  extraídas  do  próprio  depoimento  do  doleiro,  a  fls. 
3.583/3.584. Transcrevem-se, por oportuno, as passagens do depoimento 
de Jader Kalid Antônio que logram comprovar cabalmente a participação 
do  6º  denunciado  (Ramon  Hollerbach)  no  repasse  de  valores  para  o 
exterior  em  favor  do  39º  denunciado  e  do  40º  denunciado  (Duda 
Mendonça  e  Zilmar  Fernandes):  “(...)  no  ano  de  2003  o  Sr.  RAMON  
CARDOSO,  sócio  da  SMP&B,  procurou  o  declarante  para  que  este  lhe  
orientasse de dois milhões de Reais, os quais deveriam ser "transformados" em  
pagamentos  a  serem  realizados  numa  conta  situada  no  exterior;  (  ...)  QUE  
também informou ao Sr. RAMON CARDOSO que iria verificar junto ao Israel  
Discount Bank of NY, com o qual mantinha relacionamento, se seria possível  
efetivar a transferência dos dois milhões para o exterior mediante a utilização da  
conta-corrente de uma empresa situada no exterior do qual era procurador; QUE  
assim verificaria junto ao Israel Discount Bank of NY se este estava necessitando  
realizar um pagamento em real no Brasil com a contrapartida do depósito em  
dólar no exterior; QUE posteriormente procurou o Sr. RAMON CARDOSO e  
informou que o Israel Discount Bank of NY necessitava tão somente de realizar  
pagamento no Brasil de um valor de quatrocentos mil Reais, o qual teria como  
contrapartida o seu depósito correspondente em dólar no exterior; QUE assim foi  
efetivada a transferência U$ 131.838,00 da conta da empresa KANTON para a  
conta da empresa DUSSELDORF; QUE o número da conta-corrente da empresa  
DUSSELDORF foi informada pelo Sr. RAMON CARDOSO.”.          

De outra banda, o elo entre o 6º denunciado (Ramon Hollerbach) e o 
5º  e  o  7º  denunciados  (Marcos  Valério  e  Cristiano  Paz),  indicando  de 
forma contundente a formação da quadrilha, se evidencia ainda quando 
se examinam os contratos simulados firmados entre o Banco Rural e o 
BMG. Especificamente, estes contratos demonstram que o 6º denunciado 
(Ramon Hollerbach) tinha amplo conhecimento das ilicitudes praticadas 
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orientasse de dois milhões de Reais, os quais deveriam ser "transformados" em  
pagamentos  a  serem  realizados  numa  conta  situada  no  exterior;  (  ...)  QUE  
também informou ao Sr. RAMON CARDOSO que iria verificar junto ao Israel  
Discount Bank of NY, com o qual mantinha relacionamento, se seria possível  
efetivar a transferência dos dois milhões para o exterior mediante a utilização da  
conta-corrente de uma empresa situada no exterior do qual era procurador; QUE  
assim verificaria junto ao Israel Discount Bank of NY se este estava necessitando  
realizar um pagamento em real no Brasil com a contrapartida do depósito em  
dólar no exterior; QUE posteriormente procurou o Sr. RAMON CARDOSO e  
informou que o Israel Discount Bank of NY necessitava tão somente de realizar  
pagamento no Brasil de um valor de quatrocentos mil Reais, o qual teria como  
contrapartida o seu depósito correspondente em dólar no exterior; QUE assim foi  
efetivada a transferência U$ 131.838,00 da conta da empresa KANTON para a  
conta da empresa DUSSELDORF; QUE o número da conta-corrente da empresa  
DUSSELDORF foi informada pelo Sr. RAMON CARDOSO.”.          

De outra banda, o elo entre o 6º denunciado (Ramon Hollerbach) e o 
5º  e  o  7º  denunciados  (Marcos  Valério  e  Cristiano  Paz),  indicando  de 
forma contundente a formação da quadrilha, se evidencia ainda quando 
se examinam os contratos simulados firmados entre o Banco Rural e o 
BMG. Especificamente, estes contratos demonstram que o 6º denunciado 
(Ramon Hollerbach) tinha amplo conhecimento das ilicitudes praticadas 
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pelo 5º denunciado (Marcos Valério). 

Nesses contratos, cujo objetivo precípuo era o de financiar capital de 
giro das empresas, os valores foram repassados ao 6º denunciado (Ramon 
Hollerbach), ao 5º e ao 7º denunciados (Marcos Valério e Cristiano Paz) a 
título  de  pro  labore ou  de  distribuição  de  dividendos,  afirmação 
comprovada pelo Laudo Pericial nº 1.450/07-INC, fls. 38/80, Apenso 143. 
Há uma contradição insanável e,  para dizer o mínimo, suspeita em tal 
prática:  como  é  possível  adquirir  verbas  para  financiar  as  despesas 
diuturnas  das  empresas  e,  em  vez  disso,  repassá-las  ao  5º,  6º  e  7º 
denunciados (Marcos Valério, Ramon Hollerbach e Cristiano Paz) como 
forma  de  distribuição  de  lucros?  A  resposta  a  este  questionamento, 
meramente  retórico,  frise-se,  é  fornecida  pela  perícia  realizada  pelo 
Instituto Nacional de Criminalística (Laudo Pericial nº 1.450/07), na qual 
se demonstrou que os recursos obtidos em tais empréstimos destinavam-
se  a  remunerar  os  aludidos  denunciados  5º,  6º  e  7º  (Marcos  Valério, 
Ramon  Hollerbach  e  Cristiano  Paz)  pelas  atividades  ilícitas  que 
desenvolviam. Insta mencionar, todavia, que não apenas os sócios – 5º, 6º 
e 7º denunciados (Marcos Valério, Ramon Hollerbach e Cristiano Paz) – 
auferiram os recursos. O 8º denunciado (Rogério Tolentino) também foi 
“agraciado” por quantias vultosas.

Da análise  desse arcabouço probatório,  forçoso concluir  que resta 
inequívoca  a  participação  do  6º  denunciado  (Ramon  Hollerbach)  na 
quadrilha arquitetada pelo 5º denunciado (Marcos Valério). 

Assim,  configurada  a  prática  do  crime  de  quadrilha,  voto  pela 
procedência  do  pedido  de  condenação  do  6º  denunciado  (Ramon 
Hollerbach Cardoso) pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal.
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pelo 5º denunciado (Marcos Valério). 

Nesses contratos, cujo objetivo precípuo era o de financiar capital de 
giro das empresas, os valores foram repassados ao 6º denunciado (Ramon 
Hollerbach), ao 5º e ao 7º denunciados (Marcos Valério e Cristiano Paz) a 
título  de  pro  labore ou  de  distribuição  de  dividendos,  afirmação 
comprovada pelo Laudo Pericial nº 1.450/07-INC, fls. 38/80, Apenso 143. 
Há uma contradição insanável e,  para dizer o mínimo, suspeita em tal 
prática:  como  é  possível  adquirir  verbas  para  financiar  as  despesas 
diuturnas  das  empresas  e,  em  vez  disso,  repassá-las  ao  5º,  6º  e  7º 
denunciados (Marcos Valério, Ramon Hollerbach e Cristiano Paz) como 
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Instituto Nacional de Criminalística (Laudo Pericial nº 1.450/07), na qual 
se demonstrou que os recursos obtidos em tais empréstimos destinavam-
se  a  remunerar  os  aludidos  denunciados  5º,  6º  e  7º  (Marcos  Valério, 
Ramon  Hollerbach  e  Cristiano  Paz)  pelas  atividades  ilícitas  que 
desenvolviam. Insta mencionar, todavia, que não apenas os sócios – 5º, 6º 
e 7º denunciados (Marcos Valério, Ramon Hollerbach e Cristiano Paz) – 
auferiram os recursos. O 8º denunciado (Rogério Tolentino) também foi 
“agraciado” por quantias vultosas.

Da análise  desse arcabouço probatório,  forçoso concluir  que resta 
inequívoca  a  participação  do  6º  denunciado  (Ramon  Hollerbach)  na 
quadrilha arquitetada pelo 5º denunciado (Marcos Valério). 

Assim,  configurada  a  prática  do  crime  de  quadrilha,  voto  pela 
procedência  do  pedido  de  condenação  do  6º  denunciado  (Ramon 
Hollerbach Cardoso) pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal.
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Do réu Cristiano de Mello Paz (7º denunciado)

Quadrilha

O 7º réu (Cristiano Paz) também responde a esta ação penal pelo 
ilícito  de  quadrilha (art.  288,  CP).  O  referido  denunciado  teria 
desempenhado, juntamente com seu sócio na SMP&B Propaganda o 6º 
denunciado  (Ramon  Hollerbach),  papel  decisivo  nas  negociações 
firmadas pelo 5º denunciado (Marcos Valério) com o propósito de formar 
a base de sustentação ao governo, sob a orientação do núcleo político, 
capitaneado pelo 1º denunciado (José Dirceu).

O 7º denunciado, em sua defesa, enfatiza a inexistência de provas 
nos  autos  que  amparem  o  pedido  de  condenação  pela  formação  de 
quadrilha feita pelo Parquet federal. Afirma, ainda, que a imputação pelo 
crime  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal)  limita-se  a  descrever 
genericamente os fatos a ele imputados (e.g., o mero fato de ser um dos 
sócios da empresa SMP&B Propaganda), inexistindo a individualização 
de quaisquer condutas por ele praticadas.

Destaca  a  defesa,  ademais,  que  a  atividade  do  7º  denunciado 
(Cristiano  Paz)  na  SMP&B  Propaganda,  em  razão  de  sua  função  de 
Presidente  da  empresa,  cingia-se  tão  somente  a  um papel  de  criação, 
desconhecendo as atividades ocorridas nos demais setores (financeiro e 
administrativo)  da  agência.  Embasa  sua  defesa  em  trechos  dos 
depoimentos transcritos fls. 4/6 das Alegações Finais. 

Todas essas alegações, porém, devem ser rejeitadas.

Diversamente  do  propugnado  pela  defesa,  a  exordial  acusatória 
logrou demonstrar o envolvimento do 7º denunciado (Cristiano Paz) na 
quadrilha.  De  fato,  a  engenharia  institucional  capitaneada  pelo  5º 

178 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3664841.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

Do réu Cristiano de Mello Paz (7º denunciado)

Quadrilha

O 7º réu (Cristiano Paz) também responde a esta ação penal pelo 
ilícito  de  quadrilha (art.  288,  CP).  O  referido  denunciado  teria 
desempenhado, juntamente com seu sócio na SMP&B Propaganda o 6º 
denunciado  (Ramon  Hollerbach),  papel  decisivo  nas  negociações 
firmadas pelo 5º denunciado (Marcos Valério) com o propósito de formar 
a base de sustentação ao governo, sob a orientação do núcleo político, 
capitaneado pelo 1º denunciado (José Dirceu).

O 7º denunciado, em sua defesa, enfatiza a inexistência de provas 
nos  autos  que  amparem  o  pedido  de  condenação  pela  formação  de 
quadrilha feita pelo Parquet federal. Afirma, ainda, que a imputação pelo 
crime  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal)  limita-se  a  descrever 
genericamente os fatos a ele imputados (e.g., o mero fato de ser um dos 
sócios da empresa SMP&B Propaganda), inexistindo a individualização 
de quaisquer condutas por ele praticadas.

Destaca  a  defesa,  ademais,  que  a  atividade  do  7º  denunciado 
(Cristiano  Paz)  na  SMP&B  Propaganda,  em  razão  de  sua  função  de 
Presidente  da  empresa,  cingia-se  tão  somente  a  um papel  de  criação, 
desconhecendo as atividades ocorridas nos demais setores (financeiro e 
administrativo)  da  agência.  Embasa  sua  defesa  em  trechos  dos 
depoimentos transcritos fls. 4/6 das Alegações Finais. 

Todas essas alegações, porém, devem ser rejeitadas.

Diversamente  do  propugnado  pela  defesa,  a  exordial  acusatória 
logrou demonstrar o envolvimento do 7º denunciado (Cristiano Paz) na 
quadrilha.  De  fato,  a  engenharia  institucional  capitaneada  pelo  5º 
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denunciado  (Marcos  Valério)  fixou previamente  os  papéis  dos  demais 
sócios  –  o  6º  denunciado  e  o  7º  denunciado  (Ramon  Hollerbach  e 
Cristiano Paz) –, do 8º denunciado (Rogério Tolentino), da 9ª denunciada 
(Simone  Vasconcellos)  e  10ª  denunciada  (Geiza  Dias),  de  sorte  que  a 
realização  dos  ilícitos  somente  pode  ser  viabilizada  mediante  a 
cooperação comunitária no fato delituoso. Em suma: sem a atuação de 
cada um dos agentes, praticando sua fração na empreitada criminosa, não 
haveria a consecução dos ilícitos penais.

Como ficou configurado no curso do voto, os pagamentos das verbas 
indevidas a parlamentares tinham um de seus sustentáculos na SMP&B 
Propaganda, empresa na qual o 7º denunciado (Cristiano Paz) exercia a 
função de Presidente. 

Sucede  que,  como  também  já  fora  consignado  por  mim  e  pelos 
eminentes  pares,  a  divisão  de  tarefas  na  supracitada  agência  de 
publicidade se dava em caráter meramente formal. Na verdade, diversos 
depoimentos dão conta de que a empresa era administrada, em conjunto, 
pelos  três  sócios  –  o  5º,  6º  e  7º  denunciados  (Marcos  Valério,  Ramon 
Hollerbach e Cristiano Paz).

Neste sentido é o depoimento do 5º denunciado (Marcos Valério), de 
fls. 16.357, quando aduz categoricamente que: 

havia  uma  divisão  de  tarefas  apenas  no  plano 
formal,  sendo,  de  fato,  a  empresa  administrada,  em 
conjunto, pelo interrogando, Ramon e Cristiano; diz que a 
empresa era ‘tocada a três mãos’; prova disto é que havia a 
necessidade  de  aprovação,  em  conjunto,  dos  três  em 
decisões  administrativas,  havendo,  outrossim,  a 
necessidade de  ao  menos  duas  assinaturas  nos  cheques 
emitidos pela SMP&B.

Tal informação é corroborada, ainda, pelo depoimento do contador 

179 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3664841.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

denunciado  (Marcos  Valério)  fixou previamente  os  papéis  dos  demais 
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fls. 16.357, quando aduz categoricamente que: 

havia  uma  divisão  de  tarefas  apenas  no  plano 
formal,  sendo,  de  fato,  a  empresa  administrada,  em 
conjunto, pelo interrogando, Ramon e Cristiano; diz que a 
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das empresas de Marcos Valério, Marco Aurélio Prata (fl. 3.597). Segundo 
Marco Aurélio Prata, 

“todos os três sócios, a saber, CRISTIANO, RAMON e  
MARCOS  VALÉRIO,  participavam  das  decisões  
administrativas  da  SMP&B  COMUNICAÇÃO  e  DNA 
PROPAGANDA.”. 

Ora, se todas as decisões tomadas na SMP&B Propaganda –lícitas ou 
ilícitas  –  passavam  pelo  crivo  de  todos  os  sócios  conjuntamente,  não 
restam dúvidas quanto ao envolvimento do 7º denunciado (Cristiano Paz) 
na quadrilha. Trata-se de um consectário lógico. 

Mas  não  é  só.  O  inequívoco  envolvimento  do  7º  denunciado 
(Cristiano  Paz)  na  complexa  quadrilha  também pode ser  efetivamente 
demonstrado pelo depoimento da 9ª denunciada (Simone Vasconcelos), 
de fls. 16.466/16.467. Segundo ela:

questionada  se  Cristiano  ou  Ramon  indagavam à  
interroganda acerca  da  razão destes  cheques  respondeu  
positivamente, afirmando que esclarecia aos mesmos que  
os  cheques foram emitidos a  mando de Marcos  Valério  
para o PT com os recursos dos empréstimos tomados pela  
SMP&B; diz que após o esclarecimento de que os cheques saíam  
sob a rubrica de “empréstimos ao PT”, estes apenas assinavam  
os cheques, sem outras indagações.

É no mínimo estranho que o 7º denunciado (Cristiano Paz) assinasse 
inadvertidamente  os  cheques  sem  maiores  justificativas,  conformando 
com  o  singelo  esclarecimento  de  que  estes  sairiam  sob  a  rubrica 
“empréstimos PT”. Parece pouco prudente – e pouco provável!!! – que o 7º 
denunciado  (Cristiano  Paz)  não  se  preocupasse  com a  destinação  dos 
recursos havidos de empréstimos realizados pela empresa da qual  era 
simplesmente o Presidente. 
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na quadrilha. Trata-se de um consectário lógico. 

Mas  não  é  só.  O  inequívoco  envolvimento  do  7º  denunciado 
(Cristiano  Paz)  na  complexa  quadrilha  também pode ser  efetivamente 
demonstrado pelo depoimento da 9ª denunciada (Simone Vasconcelos), 
de fls. 16.466/16.467. Segundo ela:

questionada  se  Cristiano  ou  Ramon  indagavam à  
interroganda acerca  da  razão destes  cheques  respondeu  
positivamente, afirmando que esclarecia aos mesmos que  
os  cheques foram emitidos a  mando de Marcos  Valério  
para o PT com os recursos dos empréstimos tomados pela  
SMP&B; diz que após o esclarecimento de que os cheques saíam  
sob a rubrica de “empréstimos ao PT”, estes apenas assinavam  
os cheques, sem outras indagações.

É no mínimo estranho que o 7º denunciado (Cristiano Paz) assinasse 
inadvertidamente  os  cheques  sem  maiores  justificativas,  conformando 
com  o  singelo  esclarecimento  de  que  estes  sairiam  sob  a  rubrica 
“empréstimos PT”. Parece pouco prudente – e pouco provável!!! – que o 7º 
denunciado  (Cristiano  Paz)  não  se  preocupasse  com a  destinação  dos 
recursos havidos de empréstimos realizados pela empresa da qual  era 
simplesmente o Presidente. 
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Ademais, o 7º denunciado (Cristiano Paz) endossou cheques para a 
própria empresa com o fito de escamotear o destinatário final do valor, 
razão  pela  qual  resta  inequívoco  o  seu  conhecimento  do  esquema de 
corrupção e da sua participação na quadrilha. 

Em  seu  depoimento,  Simone  Vasconcelos,  Diretora  Executiva  da 
SMP&B  Comunicação  e  Ltda.,  comprovou  o  envolvimento  do  6º 
denunciado  (Ramon  Hollerbach)  na  quadrilha.  Em  suas  palavras,  a 
interroganda  afirmou  categoricamente  que  “criou  um  formulário  para  
documentação de todos os pagamentos a serem realizados pela SMP&B contendo  
requerente,  destino,  valor,  objetivo,  etc.;  questionada  se  tal  formulário  era  
utilizado nos pagamentos realizados através do Banco Rural cujo destinatário  
final seria o Partido dos Trabalhadores, respondeu que não pois tais pagamentos  
eram realizados por ordem direta de Marcos Valério; diz que por determinação  
estatutária,  qualquer  cheque  exigia  a  presença  mínima  da  assinatura  de  dois  
sócios;  diz  que  na  ausência  de  dois  deles  possuía  a  interroganda  poderes  
outorgados pelos sócios para assinar com um dos sócios presente;  questionada 
se Cristiano ou Ramon indagavam à interroganda acerca da razão destes  
cheques respondeu positivamente, afirmando que esclarecia aos mesmos  
que os cheques foram emitidos a mando de Marcos Valério para o PT  
com os recursos dos empréstimos tomados pela SMP&B; diz que após o  
esclarecimento de que os cheques saiam sob a rubrica de "empréstimos ao PT",  
estes apenas assinavam os cheques, sem outras indagações.”

Outro  elemento  que  denota  a  participação  do  7º  denunciado 
(Cristiano  Paz)  na  quadrilha  é  o  fato  de  ele  ter  assinado  os  livros 
contábeis da empresa SMP&B Comunicação Ltda., que, após minuciosa 
perícia, foram apontados inúmeros vícios (cf. Laudo nº 2.076/2006-INC, 
fls. 46/76, Apenso 142).

De outra banda, o elo entre o 7º denunciado (Cristiano Paz) e o 5º e o 
6º  denunciados  (Marcos  Valério  e  Ramon  Hollerbach),  indicando  de 
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Ademais, o 7º denunciado (Cristiano Paz) endossou cheques para a 
própria empresa com o fito de escamotear o destinatário final do valor, 
razão  pela  qual  resta  inequívoco  o  seu  conhecimento  do  esquema de 
corrupção e da sua participação na quadrilha. 

Em  seu  depoimento,  Simone  Vasconcelos,  Diretora  Executiva  da 
SMP&B  Comunicação  e  Ltda.,  comprovou  o  envolvimento  do  6º 
denunciado  (Ramon  Hollerbach)  na  quadrilha.  Em  suas  palavras,  a 
interroganda  afirmou  categoricamente  que  “criou  um  formulário  para  
documentação de todos os pagamentos a serem realizados pela SMP&B contendo  
requerente,  destino,  valor,  objetivo,  etc.;  questionada  se  tal  formulário  era  
utilizado nos pagamentos realizados através do Banco Rural cujo destinatário  
final seria o Partido dos Trabalhadores, respondeu que não pois tais pagamentos  
eram realizados por ordem direta de Marcos Valério; diz que por determinação  
estatutária,  qualquer  cheque  exigia  a  presença  mínima  da  assinatura  de  dois  
sócios;  diz  que  na  ausência  de  dois  deles  possuía  a  interroganda  poderes  
outorgados pelos sócios para assinar com um dos sócios presente;  questionada 
se Cristiano ou Ramon indagavam à interroganda acerca da razão destes  
cheques respondeu positivamente, afirmando que esclarecia aos mesmos  
que os cheques foram emitidos a mando de Marcos Valério para o PT  
com os recursos dos empréstimos tomados pela SMP&B; diz que após o  
esclarecimento de que os cheques saiam sob a rubrica de "empréstimos ao PT",  
estes apenas assinavam os cheques, sem outras indagações.”

Outro  elemento  que  denota  a  participação  do  7º  denunciado 
(Cristiano  Paz)  na  quadrilha  é  o  fato  de  ele  ter  assinado  os  livros 
contábeis da empresa SMP&B Comunicação Ltda., que, após minuciosa 
perícia, foram apontados inúmeros vícios (cf. Laudo nº 2.076/2006-INC, 
fls. 46/76, Apenso 142).

De outra banda, o elo entre o 7º denunciado (Cristiano Paz) e o 5º e o 
6º  denunciados  (Marcos  Valério  e  Ramon  Hollerbach),  indicando  de 
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forma contundente a formação da quadrilha, se evidencia ainda quando 
se examinam os contratos simulados firmados entre o Banco Rural e o 
BMG. Especificamente, estes contratos demonstram que o 7º denunciado 
(Cristiano Paz) tinha amplo conhecimento das ilicitudes praticadas pelo 
5º denunciado (Marcos Valério). 

Nesses contratos, cujo objetivo precípuo era o de financiar capital de 
giro  das  empresas,  os  valores  foram  repassados  ao  7º  denunciado 
(Cristiano  Paz),  ao  5º  e  ao  6º  denunciados  (Marcos  Valério  e  Ramon 
Hollerbach)  a  título  de  pro  labore ou  de  distribuição  de  dividendos, 
afirmação  comprovada pelo  Laudo  Pericial  nº  1.450/07-INC,  fls.  38/80, 
Apenso 143. 

Há uma contradição insanável e, para dizer o mínimo, suspeita em 
tal  prática:  como é possível  adquirir  verbas para financiar as despesas 
diuturnas  das  empresas  e,  em  vez  disso,  repassá-las  ao  5º,  6º  e  7º 
denunciados (Marcos Valério, Ramon Hollerbach e Cristiano Paz) como 
forma de distribuição de lucros? 

A resposta  a  este  questionamento,  meramente  retórico,  frise-se,  é 
fornecida pela perícia realizada pelo Instituto Nacional de Criminalística 
(Laudo  Pericial  nº  1.450/07),  na  qual  se  demonstrou  que  os  recursos 
obtidos  em  tais  empréstimos  destinavam-se  a  remunerar  os  aludidos 
denunciados 5º,  6º e 7º (Marcos Valério, Ramon Hollerbach e Cristiano 
Paz) pelas atividades ilícitas que desenvolviam.

Insta  mencionar,  todavia,  que  não  apenas  os  sócios  –  5º,  6º  e  7º 
denunciados  (Marcos  Valério,  Ramon  Hollerbach  e  Cristiano  Paz)  – 
auferiram os recursos. O 8º denunciado (Rogério Tolentino) também foi 
“agraciado” por quantias vultosas.

Por outro lado, rejeito a tese da inocorrência do crime alicerçada na 
circunstância  de  o  referido  denunciado  desconhecer  os  demais 
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forma contundente a formação da quadrilha, se evidencia ainda quando 
se examinam os contratos simulados firmados entre o Banco Rural e o 
BMG. Especificamente, estes contratos demonstram que o 7º denunciado 
(Cristiano Paz) tinha amplo conhecimento das ilicitudes praticadas pelo 
5º denunciado (Marcos Valério). 

Nesses contratos, cujo objetivo precípuo era o de financiar capital de 
giro  das  empresas,  os  valores  foram  repassados  ao  7º  denunciado 
(Cristiano  Paz),  ao  5º  e  ao  6º  denunciados  (Marcos  Valério  e  Ramon 
Hollerbach)  a  título  de  pro  labore ou  de  distribuição  de  dividendos, 
afirmação  comprovada pelo  Laudo  Pericial  nº  1.450/07-INC,  fls.  38/80, 
Apenso 143. 

Há uma contradição insanável e, para dizer o mínimo, suspeita em 
tal  prática:  como é possível  adquirir  verbas para financiar as despesas 
diuturnas  das  empresas  e,  em  vez  disso,  repassá-las  ao  5º,  6º  e  7º 
denunciados (Marcos Valério, Ramon Hollerbach e Cristiano Paz) como 
forma de distribuição de lucros? 

A resposta  a  este  questionamento,  meramente  retórico,  frise-se,  é 
fornecida pela perícia realizada pelo Instituto Nacional de Criminalística 
(Laudo  Pericial  nº  1.450/07),  na  qual  se  demonstrou  que  os  recursos 
obtidos  em  tais  empréstimos  destinavam-se  a  remunerar  os  aludidos 
denunciados 5º,  6º e 7º (Marcos Valério, Ramon Hollerbach e Cristiano 
Paz) pelas atividades ilícitas que desenvolviam.

Insta  mencionar,  todavia,  que  não  apenas  os  sócios  –  5º,  6º  e  7º 
denunciados  (Marcos  Valério,  Ramon  Hollerbach  e  Cristiano  Paz)  – 
auferiram os recursos. O 8º denunciado (Rogério Tolentino) também foi 
“agraciado” por quantias vultosas.

Por outro lado, rejeito a tese da inocorrência do crime alicerçada na 
circunstância  de  o  referido  denunciado  desconhecer  os  demais 
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integrantes da quadrilha.

É que, ainda que possivelmente o 7º denunciado (Cristiano Paz) não 
conhecesse todos os membros da quadrilha, revela-se irrelevante para a 
configuração  do  referido  delito  que  todos  os  integrantes  se  conheçam 
reciprocamente ou que participem de todos os delitos. Basta, repete-se, a 
existência do dolo (elemento subjetivo do tipo) de associar-se com mais de 
três pessoas para a prática reiterada de delitos, como é o que se afigura 
nos autos.

Na  verdade,  o  que  importa  verdadeiramente  é  seu  propósito 
deliberado de participar ou contribuir, de forma estável ou permanente, 
para  o  êxito  das  ações  do  grupo.  Tampouco  se  exige  do  agente  o 
conhecimento do exato número de integrantes formadores da associação 
criminosa. E há provas cabais, como se logrou demonstrar, de que o 7º 
denunciado (Cristiano Paz) teve o propósito deliberado de tomar parte 
numa empreitada ilícita, contribuindo, de alguma forma, para o êxito das 
ações delituosas.

Assim,  a  fração  do  ato  executório  praticada  pelo  7º  denunciado 
(Cristiano Paz) contribuiu decisivamente à consecução do ilícito penal, de 
sorte que sem ela a empreitada criminosa não lograria êxito.

Diante  dessas  evidências,  forçoso  concluir  que  havia  uma 
preordenação  dolosa  entre  o  7º  denunciado  (Cristiano  Paz)  com  o  5º 
denunciado (Marcos Valério), o 6º denunciado, a 9ª denunciada (Simone 
Vasconcelos) e a 10ª denunciada (Geiza Dias) para a prática de delitos, 
caracterizando-se o ilícito do art. 288 do Código Penal. 

Assim,  configurada  a  prática  do  crime  de  quadrilha,  voto  pela 
procedência do pedido de condenação do 7º  denunciado (Cristiano de 
Mello Paz) pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal.
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integrantes da quadrilha.

É que, ainda que possivelmente o 7º denunciado (Cristiano Paz) não 
conhecesse todos os membros da quadrilha, revela-se irrelevante para a 
configuração  do  referido  delito  que  todos  os  integrantes  se  conheçam 
reciprocamente ou que participem de todos os delitos. Basta, repete-se, a 
existência do dolo (elemento subjetivo do tipo) de associar-se com mais de 
três pessoas para a prática reiterada de delitos, como é o que se afigura 
nos autos.

Na  verdade,  o  que  importa  verdadeiramente  é  seu  propósito 
deliberado de participar ou contribuir, de forma estável ou permanente, 
para  o  êxito  das  ações  do  grupo.  Tampouco  se  exige  do  agente  o 
conhecimento do exato número de integrantes formadores da associação 
criminosa. E há provas cabais, como se logrou demonstrar, de que o 7º 
denunciado (Cristiano Paz) teve o propósito deliberado de tomar parte 
numa empreitada ilícita, contribuindo, de alguma forma, para o êxito das 
ações delituosas.

Assim,  a  fração  do  ato  executório  praticada  pelo  7º  denunciado 
(Cristiano Paz) contribuiu decisivamente à consecução do ilícito penal, de 
sorte que sem ela a empreitada criminosa não lograria êxito.

Diante  dessas  evidências,  forçoso  concluir  que  havia  uma 
preordenação  dolosa  entre  o  7º  denunciado  (Cristiano  Paz)  com  o  5º 
denunciado (Marcos Valério), o 6º denunciado, a 9ª denunciada (Simone 
Vasconcelos) e a 10ª denunciada (Geiza Dias) para a prática de delitos, 
caracterizando-se o ilícito do art. 288 do Código Penal. 

Assim,  configurada  a  prática  do  crime  de  quadrilha,  voto  pela 
procedência do pedido de condenação do 7º  denunciado (Cristiano de 
Mello Paz) pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal.
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Do réu Rogério Lanza Tolentino (8º denunciado)

Quadrilha

A instrução processual corroborou a versão acusatória, no sentido de 
que o 8º denunciado (Rogério Tolentino) associou-se de forma estável ao 
1º  denunciado  (José  Dirceu),  ao  2º  denunciado  (José  Genoíno),  ao  3º 
denunciado  (Delúbio  Soares),  ao  4º  denunciado  (Sílvio  Pereira),  ao  5º 
denunciado (Marcos Valério), ao 6º denunciado (Ramon Hollerbach), ao 
7º denunciado (Cristiano Paz), à 9ª denunciada (Simone Vasconcelos), à 
10ª  denunciada (Geiza  Dias),  à  11ª  denunciada (Kátia  Rabello),  ao  12º 
denunciado  (José  Roberto  Salgado),  ao  13º  denunciado  (Vinícius 
Samarane), à 14ª denunciada (Ayanna Tenório) e ao falecido José Augusto 
Dumond,  com  o  intuito  de  praticar  crimes  contra  a  Administração 
Pública, contra a fé pública e lavagem de dinheiro.

O  8º  denunciado  (Rogério  Tolentino)  compunha  o  denominado 
“núcleo  operacional”  da  quadrilha,  responsável  pela  captação  ilícita, 
ocultamento e posterior distribuição do dinheiro necessário ao projeto de 
poder alinhavado pelo “núcleo político”.

As estreitas relações entre o núcleo político e o núcleo operacional da 
quadrilha  são  evidenciadas  pelo  marcante  episódio  da  compra  do 
apartamento  da  ex-esposa  do  1º  denunciado  (José  Dirceu)  pelo  8º 
denunciado (Rogério Tolentino). Maria Ângela da Silva Saragoça, em seu 
depoimento de fls.  29.579, confirmou a venda de seu imóvel para o 8º 
denunciado (Rogério Tolentino). Também admitiu que jamais anunciou o 
seu  imóvel  pelos  meios  normais  de  publicidade  e  que  apenas  fez  a 
divulgação pelo “boca a boca”. Apesar disso, o imóvel foi vendido com 
curiosa rapidez.

O 8º  denunciado  (Rogério  Tolentino),  em seu  depoimento  de  fls. 
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Do réu Rogério Lanza Tolentino (8º denunciado)

Quadrilha

A instrução processual corroborou a versão acusatória, no sentido de 
que o 8º denunciado (Rogério Tolentino) associou-se de forma estável ao 
1º  denunciado  (José  Dirceu),  ao  2º  denunciado  (José  Genoíno),  ao  3º 
denunciado  (Delúbio  Soares),  ao  4º  denunciado  (Sílvio  Pereira),  ao  5º 
denunciado (Marcos Valério), ao 6º denunciado (Ramon Hollerbach), ao 
7º denunciado (Cristiano Paz), à 9ª denunciada (Simone Vasconcelos), à 
10ª  denunciada (Geiza  Dias),  à  11ª  denunciada (Kátia  Rabello),  ao  12º 
denunciado  (José  Roberto  Salgado),  ao  13º  denunciado  (Vinícius 
Samarane), à 14ª denunciada (Ayanna Tenório) e ao falecido José Augusto 
Dumond,  com  o  intuito  de  praticar  crimes  contra  a  Administração 
Pública, contra a fé pública e lavagem de dinheiro.

O  8º  denunciado  (Rogério  Tolentino)  compunha  o  denominado 
“núcleo  operacional”  da  quadrilha,  responsável  pela  captação  ilícita, 
ocultamento e posterior distribuição do dinheiro necessário ao projeto de 
poder alinhavado pelo “núcleo político”.

As estreitas relações entre o núcleo político e o núcleo operacional da 
quadrilha  são  evidenciadas  pelo  marcante  episódio  da  compra  do 
apartamento  da  ex-esposa  do  1º  denunciado  (José  Dirceu)  pelo  8º 
denunciado (Rogério Tolentino). Maria Ângela da Silva Saragoça, em seu 
depoimento de fls.  29.579, confirmou a venda de seu imóvel para o 8º 
denunciado (Rogério Tolentino). Também admitiu que jamais anunciou o 
seu  imóvel  pelos  meios  normais  de  publicidade  e  que  apenas  fez  a 
divulgação pelo “boca a boca”. Apesar disso, o imóvel foi vendido com 
curiosa rapidez.

O 8º  denunciado  (Rogério  Tolentino),  em seu  depoimento  de  fls. 
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16.498,  admitiu  que  não  é  investidor  imobiliário  e  não  possui  outro 
apartamento em São Paulo, e que apenas adquiriu o imóvel da ex-mulher 
do 1º denunciado (José Dirceu) por obra do acaso e porque acreditava ser 
um bom negócio.

Há,  ainda,  o evento da viagem feita  pelo  8º  denunciado (Rogério 
Tolentino) a Portugal, junto com o 5º denunciado (Marcos Valério) e o 30º 
denunciado  (Emerson  Palmieri),  para  reunião  com  o  presidente  da 
Portugal Telecom. Tal viagem é um retrato do parâmetro operativo do 
grupo.

O 30º  denunciado (Emerson Palmieri),  no  seu depoimento  de  fls. 
15.082,  afirmou  que  viajou  a  Portugal,  a  pedido  do  29º  denunciado 
(Roberto Jefferson), para acompanhar a cúpula do PT, que encontraria em 
Portugal  empresários  que  detinham  investimentos  no  Brasil  e  que 
estavam dispostos a realizar repasse de verbas para o PTB. No aeroporto, 
segundo seu relato, encontrou o 5º denunciado (Marcos Valério) e o 8º 
denunciado (Rogério Tolentino), com os quais viajou para a reunião.

Os depoimentos colhidos nos autos indicam a efetiva participação 
do 8º denunciado (Rogério Tolentino) nas atividades da quadrilha. O 15º 
denunciado  (João  Paulo  Cunha),  interrogado,  afirmou  conhecer  o  8º 
denunciado  (Rogério  Tolentino),  que  lhe  foi  apresentado  pelo  5º 
denunciado (Marcos Valério) (fls.  14.338).  A testemunha Ricardo Penna 
Machado, sócio de uma das empresas ligadas ao 5º denunciado (Marcos 
Valério), relatou o comparecimento do 8º denunciado (Rogério Tolentino) 
a festas promovidas pelo 5º denunciado (Marcos Valério) em hotéis de 
luxo, com a presença de políticos (depoimento de fls. 19.261 e seguintes, 
confirmando as declarações de fls. 808/809). Também afirmaram conhecer 
o 8º denunciado (Rogério Tolentino), em seus depoimentos, Luís Costa 
Pinto (fls. 42.345) e o 19º denunciado (José Janene) (fls. 16.096). Em seu 
interrogatório,  o  8º  denunciado  (Rogério  Tolentino)  confirmou  que  se 
encontrava com o 5º denunciado (Marcos Valério), o 21º denunciado (João 

185 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3664841.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

16.498,  admitiu  que  não  é  investidor  imobiliário  e  não  possui  outro 
apartamento em São Paulo, e que apenas adquiriu o imóvel da ex-mulher 
do 1º denunciado (José Dirceu) por obra do acaso e porque acreditava ser 
um bom negócio.

Há,  ainda,  o evento da viagem feita  pelo  8º  denunciado (Rogério 
Tolentino) a Portugal, junto com o 5º denunciado (Marcos Valério) e o 30º 
denunciado  (Emerson  Palmieri),  para  reunião  com  o  presidente  da 
Portugal Telecom. Tal viagem é um retrato do parâmetro operativo do 
grupo.

O 30º  denunciado (Emerson Palmieri),  no  seu depoimento  de  fls. 
15.082,  afirmou  que  viajou  a  Portugal,  a  pedido  do  29º  denunciado 
(Roberto Jefferson), para acompanhar a cúpula do PT, que encontraria em 
Portugal  empresários  que  detinham  investimentos  no  Brasil  e  que 
estavam dispostos a realizar repasse de verbas para o PTB. No aeroporto, 
segundo seu relato, encontrou o 5º denunciado (Marcos Valério) e o 8º 
denunciado (Rogério Tolentino), com os quais viajou para a reunião.

Os depoimentos colhidos nos autos indicam a efetiva participação 
do 8º denunciado (Rogério Tolentino) nas atividades da quadrilha. O 15º 
denunciado  (João  Paulo  Cunha),  interrogado,  afirmou  conhecer  o  8º 
denunciado  (Rogério  Tolentino),  que  lhe  foi  apresentado  pelo  5º 
denunciado (Marcos Valério) (fls.  14.338).  A testemunha Ricardo Penna 
Machado, sócio de uma das empresas ligadas ao 5º denunciado (Marcos 
Valério), relatou o comparecimento do 8º denunciado (Rogério Tolentino) 
a festas promovidas pelo 5º denunciado (Marcos Valério) em hotéis de 
luxo, com a presença de políticos (depoimento de fls. 19.261 e seguintes, 
confirmando as declarações de fls. 808/809). Também afirmaram conhecer 
o 8º denunciado (Rogério Tolentino), em seus depoimentos, Luís Costa 
Pinto (fls. 42.345) e o 19º denunciado (José Janene) (fls. 16.096). Em seu 
interrogatório,  o  8º  denunciado  (Rogério  Tolentino)  confirmou  que  se 
encontrava com o 5º denunciado (Marcos Valério), o 21º denunciado (João 
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Cláudio Genú) e o 19º denunciado (José Janene), na ante sala do gabinete 
deste último (fls. 16.497).

Sobre o envolvimento do 8º denunciado (Rogério Tolentino) com o 
núcleo financeiro, o próprio acusado admitiu, em seu interrogatório, que 
conhecia José Augusto Dumont, e que por mais de uma vez viajou com o 
mesmo para Brasília no jato particular do Banco Rural (fls. 16.499).

O  Laudo  de  Exame  Contábil  nº  3.058/2005-INC  (fls.  8.452/8.472) 
comprova as inúmeras transferências operadas entre as sociedades do 8º 
denunciado (Rogério Tolentino), do 5º denunciado (Marcos Valério), do 6º 
denunciado (Ramon Hollerbach) e do 7º denunciado (Cristiano Paz), em 
um total  de R$ 51.411.787,42 (cinquenta e  um milhões,  quatrocentos  e 
onze mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos). Vale 
dizer que, de acordo com o Laudo Pericial nº 1.450/07, o 8º denunciado 
(Rogério  Tolentino)  se  apropriou  de  parte  das  quantias  que  o  núcleo 
operacional  ilicitamente  captava  e  administrava,  num  total  de  R$ 
410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais), conforme fls. 38 e seguintes do 
apenso nº 143.  Cuida-se da retribuição pecuniária pelas funções que o 
acusado exercia na quadrilha.

O 8º denunciado (Rogério Tolentino) teve papel decisivo no repasse 
do numerário espúrio aos parlamentares da base aliada. Assim é que a 
“Rogério Lanza Tolentino & Associados Ltda.” repassou recursos para a 
empresa Bônus Banval, os quais, por esse meio, chegaram a políticos do 
Partido Progressista. O Laudo nº 2828/2006-INC, de fls. 107/108 do apenso 
nº 142, indica que “Rogério Lanza Tolentino & Associados Ltda.” contraiu 
empréstimo  com  valor  líquido  de  R$9.962.440,00  (nove  milhões, 
novecentos  e  sessenta  e  dois  mil,  quatrocentos  e  quarenta  reais), 
utilizando  como  garantia  um  CDB  realizado  pela  empresa  DNA 
Propaganda, com dinheiro indevidamente desviado do Banco do Brasil S. 
A.,  referente  ao  fundo  Visanet.  Esse  o  numerário  utilizado  para  os 
depósitos  em  favor  da  Bônus  Banval.  O  8º  denunciado  (Rogério 
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Cláudio Genú) e o 19º denunciado (José Janene), na ante sala do gabinete 
deste último (fls. 16.497).

Sobre o envolvimento do 8º denunciado (Rogério Tolentino) com o 
núcleo financeiro, o próprio acusado admitiu, em seu interrogatório, que 
conhecia José Augusto Dumont, e que por mais de uma vez viajou com o 
mesmo para Brasília no jato particular do Banco Rural (fls. 16.499).

O  Laudo  de  Exame  Contábil  nº  3.058/2005-INC  (fls.  8.452/8.472) 
comprova as inúmeras transferências operadas entre as sociedades do 8º 
denunciado (Rogério Tolentino), do 5º denunciado (Marcos Valério), do 6º 
denunciado (Ramon Hollerbach) e do 7º denunciado (Cristiano Paz), em 
um total  de R$ 51.411.787,42 (cinquenta e  um milhões,  quatrocentos  e 
onze mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos). Vale 
dizer que, de acordo com o Laudo Pericial nº 1.450/07, o 8º denunciado 
(Rogério  Tolentino)  se  apropriou  de  parte  das  quantias  que  o  núcleo 
operacional  ilicitamente  captava  e  administrava,  num  total  de  R$ 
410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais), conforme fls. 38 e seguintes do 
apenso nº 143.  Cuida-se da retribuição pecuniária pelas funções que o 
acusado exercia na quadrilha.

O 8º denunciado (Rogério Tolentino) teve papel decisivo no repasse 
do numerário espúrio aos parlamentares da base aliada. Assim é que a 
“Rogério Lanza Tolentino & Associados Ltda.” repassou recursos para a 
empresa Bônus Banval, os quais, por esse meio, chegaram a políticos do 
Partido Progressista. O Laudo nº 2828/2006-INC, de fls. 107/108 do apenso 
nº 142, indica que “Rogério Lanza Tolentino & Associados Ltda.” contraiu 
empréstimo  com  valor  líquido  de  R$9.962.440,00  (nove  milhões, 
novecentos  e  sessenta  e  dois  mil,  quatrocentos  e  quarenta  reais), 
utilizando  como  garantia  um  CDB  realizado  pela  empresa  DNA 
Propaganda, com dinheiro indevidamente desviado do Banco do Brasil S. 
A.,  referente  ao  fundo  Visanet.  Esse  o  numerário  utilizado  para  os 
depósitos  em  favor  da  Bônus  Banval.  O  8º  denunciado  (Rogério 
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Tolentino) e o 5º denunciado (Marcos Valério) figuraram como avalistas 
do negócio.

Registre-se  que  a  “Rogério  Lanza  Tolentino  &  Associados  Ltda.” 
possuía faturamento mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e patrimônio 
líquido de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), o que denota que o 
empréstimo teve cariz fraudulento, conclusão a que chegou o Laudo de 
Exame Contábil nº 1.854/06 (Apenso nº 126).

Todos  esses  elementos  comprovam que o  8º  denunciado (Rogério 
Tolentino) associou-se de forma estável, em um grupo com mais de três 
pessoas, para o fim de cometer crimes, tipificando o delito do art. 288 do 
Código Penal.

Assim,  configurada  a  prática  do  crime  de  quadrilha,  voto  pela 
procedência do pedido de condenação do 8º denunciado (Rogério Lanza 
Tolentino) pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal.

Da ré Simone Reis Lobo de Vasconcelos (9ª denunciada)

Quadrilha

A ré  Simone Vasconcelos,  conforme robusta  prova  produzida  em 
juízo,  integrou o grupo estável  e  voltado à prática  de crimes contra  a 
Administração Pública.

Simone Vasconcelos era diretora das empresas de Marcos Valério, 
Cristiano Paz e Ramon Hollerbach. Com efeito, a 9ª denunciada detinha 
um papel de proeminência nas atividades ilícitas do grupo, não sendo 
verdadeira a afirmação de que não exercia funções próprias de diretora.

Há farta e robusta prova dando conta de que Simone Vasconcelos 
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Tolentino) e o 5º denunciado (Marcos Valério) figuraram como avalistas 
do negócio.

Registre-se  que  a  “Rogério  Lanza  Tolentino  &  Associados  Ltda.” 
possuía faturamento mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e patrimônio 
líquido de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), o que denota que o 
empréstimo teve cariz fraudulento, conclusão a que chegou o Laudo de 
Exame Contábil nº 1.854/06 (Apenso nº 126).

Todos  esses  elementos  comprovam que o  8º  denunciado (Rogério 
Tolentino) associou-se de forma estável, em um grupo com mais de três 
pessoas, para o fim de cometer crimes, tipificando o delito do art. 288 do 
Código Penal.

Assim,  configurada  a  prática  do  crime  de  quadrilha,  voto  pela 
procedência do pedido de condenação do 8º denunciado (Rogério Lanza 
Tolentino) pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal.

Da ré Simone Reis Lobo de Vasconcelos (9ª denunciada)

Quadrilha

A ré  Simone Vasconcelos,  conforme robusta  prova  produzida  em 
juízo,  integrou o grupo estável  e  voltado à prática  de crimes contra  a 
Administração Pública.

Simone Vasconcelos era diretora das empresas de Marcos Valério, 
Cristiano Paz e Ramon Hollerbach. Com efeito, a 9ª denunciada detinha 
um papel de proeminência nas atividades ilícitas do grupo, não sendo 
verdadeira a afirmação de que não exercia funções próprias de diretora.

Há farta e robusta prova dando conta de que Simone Vasconcelos 
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gerenciava  todos  os  pagamentos  ilícitos  determinados  pelo  núcleo 
político ao núcleo financeiro. O dolo era evidente, pois a aludida Ré, em 
seu  interrogatório,  admitiu  que  sabia  que  os  recursos  que  repassava 
tinham origem em empréstimos da SMP&B (fls. 16.463).

José  Francisco  de  Almeida  Rego,  subgerente  administrativo  e 
tesoureiro  da  agência  do  Banco  Rural  de  Brasília  à  época  dos  fatos, 
encarregado  de  retirar  do  cofre  da  instituição  grandes  quantias  em 
dinheiro,  declarou  que  a  9ª  denunciada  (Simone  Vasconcelos) 
compareceu diversas vezes à referida agência, sempre se apresentando 
como diretora da SMP&B Comunicação. Além disso, afirmou que Simone 
Vasconcelos, apesar de assinar o recebimento dos saques em espécie, não 
chegava a levar a quantia consigo; ao revés, outras pessoas retiravam o 
dinheiro com o Sr. José Francisco Rego, mas não eram identificadas, pois 
o recibo já estava assinado pela 9ª denunciada (Simone Vasconcelos) (fls. 
19.068).

Diversos  denunciados  relataram  que  mantinham  contato  com 
Simone  Vasconcelos  para  o  recebimento  de  valores.  Assim,  Zilmar 
Fernandes, em seu depoimento de fls. 15.253, afirmou que se encontrou 
por  duas  vezes  com  Simone  Vasconcelos,  em  Brasília  e  na  sede  da 
empresa  DNA,  aduzindo,  ainda,  que  Simone  lhe  informava  sobre  a 
programação  dos  pagamentos.  A 9ª  denunciada  (Simone  Vasconcelos) 
entregou  dinheiro  a  João  Cláudio  Genu,  no  Banco  Rural,  na  filial  da 
empresa SMP&B em Brasília  e no Hotel  Grand Bittar,  na antessala  do 
apartamento  em  que  estava  hospedada  (fls.  15.563).  Realizou,  ainda, 
saques  para  pagamento  a  Célio  Marcos  Siqueira,  preposto  do  28º 
denunciado  (Bispo  Rodrigues).  Simone  entregou valores  em espécie  a 
Jacinto Lamas, acondicionados em envelopes ou caixas de papelão, em 
quatro ocasiões, duas vezes na agência do Banco Rural, uma vez no hotel 
Kubitschek e outra no hotel Mercure (interrogatório de Jacinto Lamas, fls. 
15.556 e segs.). Em outras oportunidades, Simone Vasconcelos entregou 
dinheiro a Jair dos Santos, a Emerson Palmieri (cf. interrogatório de fls. 
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gerenciava  todos  os  pagamentos  ilícitos  determinados  pelo  núcleo 
político ao núcleo financeiro. O dolo era evidente, pois a aludida Ré, em 
seu  interrogatório,  admitiu  que  sabia  que  os  recursos  que  repassava 
tinham origem em empréstimos da SMP&B (fls. 16.463).

José  Francisco  de  Almeida  Rego,  subgerente  administrativo  e 
tesoureiro  da  agência  do  Banco  Rural  de  Brasília  à  época  dos  fatos, 
encarregado  de  retirar  do  cofre  da  instituição  grandes  quantias  em 
dinheiro,  declarou  que  a  9ª  denunciada  (Simone  Vasconcelos) 
compareceu diversas vezes à referida agência, sempre se apresentando 
como diretora da SMP&B Comunicação. Além disso, afirmou que Simone 
Vasconcelos, apesar de assinar o recebimento dos saques em espécie, não 
chegava a levar a quantia consigo; ao revés, outras pessoas retiravam o 
dinheiro com o Sr. José Francisco Rego, mas não eram identificadas, pois 
o recibo já estava assinado pela 9ª denunciada (Simone Vasconcelos) (fls. 
19.068).

Diversos  denunciados  relataram  que  mantinham  contato  com 
Simone  Vasconcelos  para  o  recebimento  de  valores.  Assim,  Zilmar 
Fernandes, em seu depoimento de fls. 15.253, afirmou que se encontrou 
por  duas  vezes  com  Simone  Vasconcelos,  em  Brasília  e  na  sede  da 
empresa  DNA,  aduzindo,  ainda,  que  Simone  lhe  informava  sobre  a 
programação  dos  pagamentos.  A 9ª  denunciada  (Simone  Vasconcelos) 
entregou  dinheiro  a  João  Cláudio  Genu,  no  Banco  Rural,  na  filial  da 
empresa SMP&B em Brasília  e no Hotel  Grand Bittar,  na antessala  do 
apartamento  em  que  estava  hospedada  (fls.  15.563).  Realizou,  ainda, 
saques  para  pagamento  a  Célio  Marcos  Siqueira,  preposto  do  28º 
denunciado  (Bispo  Rodrigues).  Simone  entregou valores  em espécie  a 
Jacinto Lamas, acondicionados em envelopes ou caixas de papelão, em 
quatro ocasiões, duas vezes na agência do Banco Rural, uma vez no hotel 
Kubitschek e outra no hotel Mercure (interrogatório de Jacinto Lamas, fls. 
15.556 e segs.). Em outras oportunidades, Simone Vasconcelos entregou 
dinheiro a Jair dos Santos, a Emerson Palmieri (cf. interrogatório de fls. 
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16.467 e fls. 591), a Alexandre Chaves, e ao contínuo do PTB, Charles dos 
Santos Nobre. Também orientou José Hertz a se dirigir a duas agências 
bancárias,  uma do Banco do Brasil  e outra do Banco Rural,  ambas em 
Belo Horizonte, para retirar montante dirigido ao PTB.

No episódio mais escandaloso, Simone Vasconcelos foi pessoalmente 
à agência do Banco Rural para assinar o recibo de saque do numerário 
entregue a José Borba, que se recusou a deixar rastros de sua conduta. O 
5º denunciado (Marcos Valério) confirmou o episódio (fls. 16.352), assim 
como a testemunha José Francisco de Almeida Rego (depoimento de fls. 
559 e seguintes, ratificado a fls. 19.068).

Há  ainda  inúmeras  outras  condutas  que  denotam  o  papel  de 
proeminência  de  Simone  Vasconcelos  na  quadrilha.  A denunciada  em 
análise  preencheu  três  cheques  para  a  assinatura  do  8º  denunciado 
(Rogério Tolentino), com vistas ao repasse de verbas para as empresas 
Bônus Banval e 2S Participações (prova pericial de fls. 39.539). Conforme 
admitido  pela  própria  Ré,  ela  manteve  contato  telefônico  com  o  22º 
denunciado  (Enivaldo  Quadrado),  a  fim  de  conseguir  informações 
referentes ao número da conta e banco da empresa Bônus Banval, para a 
realização de alguns depósitos (fls. 16.462).

Assim,  configurada  a  prática  do  crime  de  quadrilha,  voto  pela 
procedência do pedido de condenação do 9ª  denunciada (Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos) pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal.

Da ré Geiza Dias dos Santos (10ª denunciada)

Quadrilha

Quanto  à  10ª  denunciada  (Geiza  Dias  dos  Santos),  as  provas 
produzidas no curso do processo penal não foram capazes de indicar a 
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16.467 e fls. 591), a Alexandre Chaves, e ao contínuo do PTB, Charles dos 
Santos Nobre. Também orientou José Hertz a se dirigir a duas agências 
bancárias,  uma do Banco do Brasil  e outra do Banco Rural,  ambas em 
Belo Horizonte, para retirar montante dirigido ao PTB.

No episódio mais escandaloso, Simone Vasconcelos foi pessoalmente 
à agência do Banco Rural para assinar o recibo de saque do numerário 
entregue a José Borba, que se recusou a deixar rastros de sua conduta. O 
5º denunciado (Marcos Valério) confirmou o episódio (fls. 16.352), assim 
como a testemunha José Francisco de Almeida Rego (depoimento de fls. 
559 e seguintes, ratificado a fls. 19.068).

Há  ainda  inúmeras  outras  condutas  que  denotam  o  papel  de 
proeminência  de  Simone  Vasconcelos  na  quadrilha.  A denunciada  em 
análise  preencheu  três  cheques  para  a  assinatura  do  8º  denunciado 
(Rogério Tolentino), com vistas ao repasse de verbas para as empresas 
Bônus Banval e 2S Participações (prova pericial de fls. 39.539). Conforme 
admitido  pela  própria  Ré,  ela  manteve  contato  telefônico  com  o  22º 
denunciado  (Enivaldo  Quadrado),  a  fim  de  conseguir  informações 
referentes ao número da conta e banco da empresa Bônus Banval, para a 
realização de alguns depósitos (fls. 16.462).

Assim,  configurada  a  prática  do  crime  de  quadrilha,  voto  pela 
procedência do pedido de condenação do 9ª  denunciada (Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos) pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal.

Da ré Geiza Dias dos Santos (10ª denunciada)

Quadrilha

Quanto  à  10ª  denunciada  (Geiza  Dias  dos  Santos),  as  provas 
produzidas no curso do processo penal não foram capazes de indicar a 
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prática  do delito  de  quadrilha (art.  288 do  Código  Penal),  nos  termos 
descritos pela acusação.

Muito embora Zilmar Fernandes, em seu depoimento de fls. 15.253, 
tenha afirmado que Geiza Dias era a encarregada pelo encaminhamento 
de  comprovantes  de  pagamentos  mediante  depósito  na  conta 
DUSSELDORF, ficou comprovada que a referida ré não desempenhava 
suas funções com vontade própria e autonomia. Era funcionária da base 
da pirâmide hierárquica que cumpria ordens para manter o seu emprego.

O Laudo Pericial nº 1.666/07-INC (fls. 83 e seguintes do apenso nº 
143)  indica  que  foram  realizados  saques  em  espécie  nas  agências  do 
Banco Rural em Belo Horizonte, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, com 
débito nas contas correntes da SMP&B Comunicação Ltda., ocultando a 
identificação  de  beneficiário.  No  momento  do  saque  de  cheque  para 
disponibilização  de  recursos  em  espécie  em  outra  agência,  era 
apresentado pela SMP&B um documento, com o timbre do Banco Rural, 
previamente preenchido, intitulado “Controle de transações em espécie – 
saída de recursos/pagamento”. Em tal documento, apenas constava que a 
SMP&B era titular da conta sacada, que era a portadora dos recursos e 
que  se  destinava  a  pagamento  de  fornecedores,  os  quais  não  eram 
discriminados.

O mesmo laudo dá conta de que o Banco Rural acatava instruções de 
pagamento  por  e-mail,  dando  cumprimento  a  mensagens  que 
determinavam fossem os valores das cártulas pagos a certas pessoas, os 
reais destinatários dos recursos, mesmo que recebesse posteriormente o 
documento  de  controle  de  transações  em  espécie  com  informações 
conflitantes. Demonstrou-se que, quando o real beneficiário da verba a 
recebia  em  agência  fora  de  Belo  Horizonte,  o  Banco  Rural  lançava  o 
pagamento do cheque indicando como favorecido o próprio emissor, a 
SMP&B Comunicação Ltda., creditava o valor sacado em contas internas 
do  próprio  banco,  comunicava,  via  fac-símile,  à  outra  agência  a 
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prática  do delito  de  quadrilha (art.  288 do  Código  Penal),  nos  termos 
descritos pela acusação.

Muito embora Zilmar Fernandes, em seu depoimento de fls. 15.253, 
tenha afirmado que Geiza Dias era a encarregada pelo encaminhamento 
de  comprovantes  de  pagamentos  mediante  depósito  na  conta 
DUSSELDORF, ficou comprovada que a referida ré não desempenhava 
suas funções com vontade própria e autonomia. Era funcionária da base 
da pirâmide hierárquica que cumpria ordens para manter o seu emprego.

O Laudo Pericial nº 1.666/07-INC (fls. 83 e seguintes do apenso nº 
143)  indica  que  foram  realizados  saques  em  espécie  nas  agências  do 
Banco Rural em Belo Horizonte, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, com 
débito nas contas correntes da SMP&B Comunicação Ltda., ocultando a 
identificação  de  beneficiário.  No  momento  do  saque  de  cheque  para 
disponibilização  de  recursos  em  espécie  em  outra  agência,  era 
apresentado pela SMP&B um documento, com o timbre do Banco Rural, 
previamente preenchido, intitulado “Controle de transações em espécie – 
saída de recursos/pagamento”. Em tal documento, apenas constava que a 
SMP&B era titular da conta sacada, que era a portadora dos recursos e 
que  se  destinava  a  pagamento  de  fornecedores,  os  quais  não  eram 
discriminados.

O mesmo laudo dá conta de que o Banco Rural acatava instruções de 
pagamento  por  e-mail,  dando  cumprimento  a  mensagens  que 
determinavam fossem os valores das cártulas pagos a certas pessoas, os 
reais destinatários dos recursos, mesmo que recebesse posteriormente o 
documento  de  controle  de  transações  em  espécie  com  informações 
conflitantes. Demonstrou-se que, quando o real beneficiário da verba a 
recebia  em  agência  fora  de  Belo  Horizonte,  o  Banco  Rural  lançava  o 
pagamento do cheque indicando como favorecido o próprio emissor, a 
SMP&B Comunicação Ltda., creditava o valor sacado em contas internas 
do  próprio  banco,  comunicava,  via  fac-símile,  à  outra  agência  a 

190 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3664841.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6089 de 8405 STF-fl. 57704



Voto s/ item II

AP 470 / MG 

autorização  de  pagamento  do  valor  para  o  verdadeiro  destinatário, 
enquanto que a agência de destino efetuava o pagamento e debitava da 
conta  da  instituição  financeira,  e  não  da  SMP&B.  Sabedor  de  que  os 
valores eram sacados por terceiros, o Banco Rural registrava no Sistema 
do  Banco  Central  que  os  saques  eram  efetuados  pela  SMP&B 
Comunicação para pagamento de fornecedores.

Ex positis,  absolvo a  10ª  denunciada (Geiza Dias  dos  Santos),  por 
inexistir prova suficiente para a condenação, na forma do art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal.

Da ré Kátia Rabello (11ª denunciada)

Quadrilha

Em  linhas  gerais,  a  ré  Kátia  Rabello  foi  denunciada  posto,  na 
qualidade  de  dirigente  do  Banco  Rural  e  em  associação  com  outros 
administradores da aludida instituição financeira, permitiu a prática de 
operações criminosas, em particular a renovação de empréstimos forjados 
pela SMP&B e por outras empresas, de maneira a caracterizar a gestão 
fraudulenta de instituição financeira e a configurar a prática de conduta 
voltada para a lavagem de dinheiro.

No Banco Rural, a 11ª denunciada (Kátia Rabello) ingressou como 
Superintendente de Marketing e Comunicação em 1995. A partir de abril 
de 1999, passou a participar da cúpula da Administração do banco e, em 
outubro de 2001,  assumiu a função de Presidente do Banco Rural,  em 
decorrência da tragédia que acometeu sua irmã, presidente da instituição 
que faleceu em decorrência de acidente aéreo (fl. 11 das Alegações Finais 
da ré). Em 2008, a presidência do Banco Rural foi assumida pelo Sr. João 
Heraldo Lima. Na condição de Presidente do Banco Rural, a 11ª ré tinha, 
em  conjunto  os  vice-presidentes  da  instituição,  a  responsabilidade  de 
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autorização  de  pagamento  do  valor  para  o  verdadeiro  destinatário, 
enquanto que a agência de destino efetuava o pagamento e debitava da 
conta  da  instituição  financeira,  e  não  da  SMP&B.  Sabedor  de  que  os 
valores eram sacados por terceiros, o Banco Rural registrava no Sistema 
do  Banco  Central  que  os  saques  eram  efetuados  pela  SMP&B 
Comunicação para pagamento de fornecedores.

Ex positis,  absolvo a  10ª  denunciada (Geiza Dias  dos  Santos),  por 
inexistir prova suficiente para a condenação, na forma do art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal.

Da ré Kátia Rabello (11ª denunciada)

Quadrilha

Em  linhas  gerais,  a  ré  Kátia  Rabello  foi  denunciada  posto,  na 
qualidade  de  dirigente  do  Banco  Rural  e  em  associação  com  outros 
administradores da aludida instituição financeira, permitiu a prática de 
operações criminosas, em particular a renovação de empréstimos forjados 
pela SMP&B e por outras empresas, de maneira a caracterizar a gestão 
fraudulenta de instituição financeira e a configurar a prática de conduta 
voltada para a lavagem de dinheiro.

No Banco Rural, a 11ª denunciada (Kátia Rabello) ingressou como 
Superintendente de Marketing e Comunicação em 1995. A partir de abril 
de 1999, passou a participar da cúpula da Administração do banco e, em 
outubro de 2001,  assumiu a função de Presidente do Banco Rural,  em 
decorrência da tragédia que acometeu sua irmã, presidente da instituição 
que faleceu em decorrência de acidente aéreo (fl. 11 das Alegações Finais 
da ré). Em 2008, a presidência do Banco Rural foi assumida pelo Sr. João 
Heraldo Lima. Na condição de Presidente do Banco Rural, a 11ª ré tinha, 
em  conjunto  os  vice-presidentes  da  instituição,  a  responsabilidade  de 
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atuar no Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e de supervisionar, 
por exemplo, a área de compliance da aludida instituição financeira. 

Em razão de sua função, a ré Kátia Rabello, que é filha do fundador 
Sabino  Corrêa  Rabello  e  principal  acionista  do  Banco  Rural  e  era 
presidente  da  instituição  à  época  dos  fatos,  foi  incluída  no  núcleo 
financeiro  da  quadrilha  criada  para  viabilizar  o  aporte  de  recursos 
mediante empréstimos simulados, além de proporcionar os mecanismos 
de lavagem capazes de permitir o repasse dos valores aos destinatários 
finais.

A ré Kátia Rabello era membro integrante do núcleo financeiro da 
quadrilha destinada à corrupção de parlamentares para apoio político, 
desvio  de  recursos  públicos  para  financiamento  de  campanhas  e  de 
dívidas  de  diretórios  regionais  da  agremiação  partidária  ocupante  do 
governo federal.  O núcleo financeiro era  essencialmente composto por 
José Augusto Dumont, Kátia Rabello, Vinícius Samarane e José Roberto 
Salgado. A associação para a prática de crimes verificou-se de maneira 
estável e permanente, tendo durado por vários anos a partir de 2003. O 
ingresso  de  integrantes  da  cúpula  do  Banco  Rural  na  quadrilha  tinha 
como nítido objetivo permitir que o banco viabilizasse os recursos para o 
cognominado “mensalão” e, por outro lado, o banco se via na posição de 
aliado do Governo Federal e em posição favorável para a obtenção de 
vantagens  indevidas,  tal  como  na  hipótese  da  liquidação  do  Banco 
Mercantil de Pernambuco. Em seu depoimento, a própria ré reconheceu o 
relevante papel de Marcos Valério e do Governo Federal na solução de 
questões referentes ao aludido banco em liquidação, in verbis:

QUE  era  do  interesse  do  BANCO  RURAL  que    o   
BANCO  CENTRAL  definisse  a  fórmula  de  calcular    o   
passivo    e  o    ativo  da  massa    em    liquidação  ;  QUE  o 
BANCO RURAL juntamente com o ex-controlador do BANCO  
MERCANTIL, Sr. ARMANDO MONTEIRO, entendiam que  
o ativo da massa teria se tomado superior ao passivo calculado;  
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atuar no Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e de supervisionar, 
por exemplo, a área de compliance da aludida instituição financeira. 

Em razão de sua função, a ré Kátia Rabello, que é filha do fundador 
Sabino  Corrêa  Rabello  e  principal  acionista  do  Banco  Rural  e  era 
presidente  da  instituição  à  época  dos  fatos,  foi  incluída  no  núcleo 
financeiro  da  quadrilha  criada  para  viabilizar  o  aporte  de  recursos 
mediante empréstimos simulados, além de proporcionar os mecanismos 
de lavagem capazes de permitir o repasse dos valores aos destinatários 
finais.

A ré Kátia Rabello era membro integrante do núcleo financeiro da 
quadrilha destinada à corrupção de parlamentares para apoio político, 
desvio  de  recursos  públicos  para  financiamento  de  campanhas  e  de 
dívidas  de  diretórios  regionais  da  agremiação  partidária  ocupante  do 
governo federal.  O núcleo financeiro era  essencialmente composto por 
José Augusto Dumont, Kátia Rabello, Vinícius Samarane e José Roberto 
Salgado. A associação para a prática de crimes verificou-se de maneira 
estável e permanente, tendo durado por vários anos a partir de 2003. O 
ingresso  de  integrantes  da  cúpula  do  Banco  Rural  na  quadrilha  tinha 
como nítido objetivo permitir que o banco viabilizasse os recursos para o 
cognominado “mensalão” e, por outro lado, o banco se via na posição de 
aliado do Governo Federal e em posição favorável para a obtenção de 
vantagens  indevidas,  tal  como  na  hipótese  da  liquidação  do  Banco 
Mercantil de Pernambuco. Em seu depoimento, a própria ré reconheceu o 
relevante papel de Marcos Valério e do Governo Federal na solução de 
questões referentes ao aludido banco em liquidação, in verbis:

QUE  era  do  interesse  do  BANCO  RURAL  que    o   
BANCO  CENTRAL  definisse  a  fórmula  de  calcular    o   
passivo    e  o    ativo  da  massa    em    liquidação  ;  QUE  o 
BANCO RURAL juntamente com o ex-controlador do BANCO  
MERCANTIL, Sr. ARMANDO MONTEIRO, entendiam que  
o ativo da massa teria se tomado superior ao passivo calculado;  
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QUE  essa  discrepância  se  deu  principalmente  devido  as  
desvalorizações  do  real  e  a  diminuição  do  risco  país;  QUE 
encontram-se  em  tramitação  duas  ações  judiciais  propostas  
pelos  antigos  controladores  do  BANCO  MERCANTIL  cujos  
objetos se referem a estes cálculos; QUE acreditava que esta  
questão  envolvendo    o    BANCO  MERCANTIL  possuía   
soluções que envolviam vontades políticas; QUE   o   núcleo   
de   discussões   a respeito do BANCO MERCANTIL estava   
principalmente  no  BANCO  CENTRAL.  (fls.  4.368) 
(Grifamos)

QUE  MARCOS  VALÉRIO  realmente  foi  um  
facilitador  da  interlocução  das  empresas  do  GRUPO  
RURAL junto ao Governo Federal; (...) QUE acreditava que  
esta  questão  envolvendo  o  BANCO  MERCANTIL  possuía  
soluções que envolviam vontades políticas; (...) QUE MARCOS 
VALÉRIO  intermediou  02  encontros  entre  a  declarante  e  o 
Ministro  da  casa  Civil  JOSÉ  DIRCEU;  QUE  não  houve  
qualquer  oportunidade  para  encontros  com  o  presidente  do  
BANCO CENTRAL; QUE MARCOS VALÉRIO afirmava que  
poderia conseguir um encontro com a Casa Civil, na pessoa do  
Ministro JOSÉ DIRCEU; (...)  QUE acreditava que o Ministro  
JOSÉ  DIRCEU  poderia  entender  e  auxiliar  os  pleitos  do  
BANCO RURAL; QUE possuía tal entendimento pois achava  
que JOSÉ DIRCEU poderia influenciar o BANCO CENTRAL,  
já  que  existiam  divergências  técnicas  dentro  daquele  órgão;  
QUE  acreditava  que  JOSÉ  DIRCEU  tinha  um  poder  de  
influência no Governo Federal; QUE tinha consciência de que a  
Casa  Civil  é  um  cargo  de  influência  no  Governo  Federal"  
(depoimento de fls. 4.367/4.368).

Em  sua  sustentação,  a  defesa  alegou  que  o  Banco  Rural  apenas 
recebeu  96  milhões  de  reais  em  março  de  2012  em  decorrência  da 
liquidação extrajudicial do Banco Mercantil de Pernambuco. Esse valor 
não seria, segundo a avaliação do defendente,  suficiente para justificar 
uma  fraude  da  dimensão  da  narrada  nos  autos,  porquanto  os  juros 
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QUE  essa  discrepância  se  deu  principalmente  devido  as  
desvalorizações  do  real  e  a  diminuição  do  risco  país;  QUE 
encontram-se  em  tramitação  duas  ações  judiciais  propostas  
pelos  antigos  controladores  do  BANCO  MERCANTIL  cujos  
objetos se referem a estes cálculos; QUE acreditava que esta  
questão  envolvendo    o    BANCO  MERCANTIL  possuía   
soluções que envolviam vontades políticas; QUE   o   núcleo   
de   discussões   a respeito do BANCO MERCANTIL estava   
principalmente  no  BANCO  CENTRAL.  (fls.  4.368) 
(Grifamos)

QUE  MARCOS  VALÉRIO  realmente  foi  um  
facilitador  da  interlocução  das  empresas  do  GRUPO  
RURAL junto ao Governo Federal; (...) QUE acreditava que  
esta  questão  envolvendo  o  BANCO  MERCANTIL  possuía  
soluções que envolviam vontades políticas; (...) QUE MARCOS 
VALÉRIO  intermediou  02  encontros  entre  a  declarante  e  o 
Ministro  da  casa  Civil  JOSÉ  DIRCEU;  QUE  não  houve  
qualquer  oportunidade  para  encontros  com  o  presidente  do  
BANCO CENTRAL; QUE MARCOS VALÉRIO afirmava que  
poderia conseguir um encontro com a Casa Civil, na pessoa do  
Ministro JOSÉ DIRCEU; (...)  QUE acreditava que o Ministro  
JOSÉ  DIRCEU  poderia  entender  e  auxiliar  os  pleitos  do  
BANCO RURAL; QUE possuía tal entendimento pois achava  
que JOSÉ DIRCEU poderia influenciar o BANCO CENTRAL,  
já  que  existiam  divergências  técnicas  dentro  daquele  órgão;  
QUE  acreditava  que  JOSÉ  DIRCEU  tinha  um  poder  de  
influência no Governo Federal; QUE tinha consciência de que a  
Casa  Civil  é  um  cargo  de  influência  no  Governo  Federal"  
(depoimento de fls. 4.367/4.368).

Em  sua  sustentação,  a  defesa  alegou  que  o  Banco  Rural  apenas 
recebeu  96  milhões  de  reais  em  março  de  2012  em  decorrência  da 
liquidação extrajudicial do Banco Mercantil de Pernambuco. Esse valor 
não seria, segundo a avaliação do defendente,  suficiente para justificar 
uma  fraude  da  dimensão  da  narrada  nos  autos,  porquanto  os  juros 
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devidos  em  razão  dos  empréstimos  concedidos  já  ultrapassariam  a 
quantia recebida pelo Banco Rural ao final da liquidação extrajudicial do 
Banco  Mercantil  de  Pernambuco,  instituição  que  passou  a  ser 
denominada Banco Mercantil S/A. Ocorre que a defesa não menciona, em 
momento algum, que, segundo informação prestada pelo Banco Central 
do  Brasil  às  fls.  9.033  (volume  43),  os  ativos  do  referido  banco  em 
liquidação alcançavam, em 31 de maio de 2006, o valor contábil de R$1,1 
bilhão. Por seu turno, os passivos do banco em liquidação, constituídos 
de obrigações trabalhistas (em provisão), tributárias ainda em discussão e 
quirografárias,  além  da  dívida  junto  ao  Banco  Central  (PROER), 
atualizada em 31/05/06 representavam cerca de R$1,7 bilhão.  Em 2006, 
portanto,  o  passivo  do  banco  em  liquidação  superava  em 
aproximadamente 600 milhões de reais o seu ativo. Mesmo assim, ao final 
da liquidação extrajudicial o Banco Rural recebeu, em razão de possuir 
22% da participação acionária do banco liquidado, quase 100 milhões de 
reais de crédito. Considerando que, nos termos do que dispõe a Lei nº 
6.024/74,  a  liquidação  extrajudicial  de  uma  instituição  financeira  é 
efetuada  e  decretada  pelo  Banco  Central  do  Brasil,  o  resultado  final 
depende inexoravelmente de uma atuação favorável ou desfavorável da 
aludida  autarquia  federal.  Assim  como  a  defesa  noticia  o  resultado 
positivo de 96 milhões de reais,  o desfecho da liquidação extrajudicial 
poderia ter sido muito melhor para o Banco Rural,  especialmente se o 
escândalo  noticiado  nestes  autos  não  tivesse  sido  revelado.  Como  os 
ativos do Banco Mercantil superavam a casa de 1 bilhão de reais, uma 
visão hermenêutica do BACEN no processo de liquidação extrajudicial 
Banco  Mercantil  que  fosse  capaz  de  excluir  determinados  créditos 
poderia resultar em um resultado ao Banco Rural próximo da casa de 1 
bilhão de reais, montante correspondente ao ativo do banco Mercantil em 
2006. Assim, para a identificação da vantagem que o Banco Rural teria 
com  a  condução  do  processo  de  liquidação  extrajudicial  do  Banco 
Mercantil, a conta a ser feita deve ter como parâmetro o ativo e o passivo 
do banco em liquidação, valores que superavam a casa do 1 bilhão de 
reais,  e  não os 96 milhões de reais  recebidos recentemente pelo Banco 
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devidos  em  razão  dos  empréstimos  concedidos  já  ultrapassariam  a 
quantia recebida pelo Banco Rural ao final da liquidação extrajudicial do 
Banco  Mercantil  de  Pernambuco,  instituição  que  passou  a  ser 
denominada Banco Mercantil S/A. Ocorre que a defesa não menciona, em 
momento algum, que, segundo informação prestada pelo Banco Central 
do  Brasil  às  fls.  9.033  (volume  43),  os  ativos  do  referido  banco  em 
liquidação alcançavam, em 31 de maio de 2006, o valor contábil de R$1,1 
bilhão. Por seu turno, os passivos do banco em liquidação, constituídos 
de obrigações trabalhistas (em provisão), tributárias ainda em discussão e 
quirografárias,  além  da  dívida  junto  ao  Banco  Central  (PROER), 
atualizada em 31/05/06 representavam cerca de R$1,7 bilhão.  Em 2006, 
portanto,  o  passivo  do  banco  em  liquidação  superava  em 
aproximadamente 600 milhões de reais o seu ativo. Mesmo assim, ao final 
da liquidação extrajudicial o Banco Rural recebeu, em razão de possuir 
22% da participação acionária do banco liquidado, quase 100 milhões de 
reais de crédito. Considerando que, nos termos do que dispõe a Lei nº 
6.024/74,  a  liquidação  extrajudicial  de  uma  instituição  financeira  é 
efetuada  e  decretada  pelo  Banco  Central  do  Brasil,  o  resultado  final 
depende inexoravelmente de uma atuação favorável ou desfavorável da 
aludida  autarquia  federal.  Assim  como  a  defesa  noticia  o  resultado 
positivo de 96 milhões de reais,  o desfecho da liquidação extrajudicial 
poderia ter sido muito melhor para o Banco Rural,  especialmente se o 
escândalo  noticiado  nestes  autos  não  tivesse  sido  revelado.  Como  os 
ativos do Banco Mercantil superavam a casa de 1 bilhão de reais, uma 
visão hermenêutica do BACEN no processo de liquidação extrajudicial 
Banco  Mercantil  que  fosse  capaz  de  excluir  determinados  créditos 
poderia resultar em um resultado ao Banco Rural próximo da casa de 1 
bilhão de reais, montante correspondente ao ativo do banco Mercantil em 
2006. Assim, para a identificação da vantagem que o Banco Rural teria 
com  a  condução  do  processo  de  liquidação  extrajudicial  do  Banco 
Mercantil, a conta a ser feita deve ter como parâmetro o ativo e o passivo 
do banco em liquidação, valores que superavam a casa do 1 bilhão de 
reais,  e  não os 96 milhões de reais  recebidos recentemente pelo Banco 
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Rural em razão do encerramento da referida liquidação.

A ré associou-se, portanto, a outras pessoas para a prática futura e 
permanente de crimes no âmbito do Banco Rural, aderindo à quadrilha 
anteriormente articulada, integrando com o seu animus a  societas sceleris, 
mercê  da  sua  indispensável  e  constante  atuação  consciente  e  estável 
voltada para a prática conjunta de crimes.

Kátia  Rabello  anuiu  com  as  operações  criminosas  que  eram 
conduzidas no âmbito do Banco Rural e o proveito que a Ré obteve ao 
aderir à quadrilha foi o de continuar à frente do banco desempenhado 
funções que, por razões naturais, não eram exclusivamente ilícitas.

Os  dirigentes  do  Banco  Rural  financiaram  o  esquema  criminoso, 
operacionalizaram e garantiram a sua impunidade ao não comunicarem 
as  operações  suspeitas,  o  que  se  evidencia  mediante  a  renovação 
sucessiva de empréstimos fictícios para a DNA e para a SMP&B. 

Alguns comentários merecem ser feitos em relação ao caráter ficto 
dos  empréstimos,  tema recorrente  nas  sustentações  orais.  A defesa  de 
diversos réus alegou que a prova pericial acostada aos autos comprovou 
inequivocamente que os empréstimos do Banco Rural eram verídicos e 
que, por essa razão, não representariam uma conduta inserida no crime 
de  gestão  fraudulenta.  De  fato,  a  prova  pericial  atestou  que  os 
empréstimos  foram  contratados  e  que  os  elevados  montantes  foram 
entregues  às  empresas  de  Marcos  Valério  e  à  agremiação  partidária 
ocupante  do  governo  federal.  Trata-se  de  questão  incontroversa. 
Contudo,  os  laudos  elaborados  não  afastaram  a  conclusão  de  que  os 
empréstimos  não  estavam  sendo  cobrados,  de  que  os  riscos  foram 
desprezados e nem mesmo que foram contratados sem a exigência de 
qualquer garantia razoável.  Houve, v.  g.,  contrato milionário garantido 
com a assinatura de réu que não possui patrimônio suficiente para fazer 
frente à dívida contraída, circunstância que se revela incompatível com as 
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Rural em razão do encerramento da referida liquidação.

A ré associou-se, portanto, a outras pessoas para a prática futura e 
permanente de crimes no âmbito do Banco Rural, aderindo à quadrilha 
anteriormente articulada, integrando com o seu animus a  societas sceleris, 
mercê  da  sua  indispensável  e  constante  atuação  consciente  e  estável 
voltada para a prática conjunta de crimes.

Kátia  Rabello  anuiu  com  as  operações  criminosas  que  eram 
conduzidas no âmbito do Banco Rural e o proveito que a Ré obteve ao 
aderir à quadrilha foi o de continuar à frente do banco desempenhado 
funções que, por razões naturais, não eram exclusivamente ilícitas.

Os  dirigentes  do  Banco  Rural  financiaram  o  esquema  criminoso, 
operacionalizaram e garantiram a sua impunidade ao não comunicarem 
as  operações  suspeitas,  o  que  se  evidencia  mediante  a  renovação 
sucessiva de empréstimos fictícios para a DNA e para a SMP&B. 

Alguns comentários merecem ser feitos em relação ao caráter ficto 
dos  empréstimos,  tema recorrente  nas  sustentações  orais.  A defesa  de 
diversos réus alegou que a prova pericial acostada aos autos comprovou 
inequivocamente que os empréstimos do Banco Rural eram verídicos e 
que, por essa razão, não representariam uma conduta inserida no crime 
de  gestão  fraudulenta.  De  fato,  a  prova  pericial  atestou  que  os 
empréstimos  foram  contratados  e  que  os  elevados  montantes  foram 
entregues  às  empresas  de  Marcos  Valério  e  à  agremiação  partidária 
ocupante  do  governo  federal.  Trata-se  de  questão  incontroversa. 
Contudo,  os  laudos  elaborados  não  afastaram  a  conclusão  de  que  os 
empréstimos  não  estavam  sendo  cobrados,  de  que  os  riscos  foram 
desprezados e nem mesmo que foram contratados sem a exigência de 
qualquer garantia razoável.  Houve, v.  g.,  contrato milionário garantido 
com a assinatura de réu que não possui patrimônio suficiente para fazer 
frente à dívida contraída, circunstância que se revela incompatível com as 
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práticas usuais do mercado. Os documentos foram assinados e o dinheiro 
foi entregue pelo Banco Rural aos supostos mutuários, à semelhança do 
que  ocorre  em  contratos  de  mútuo.  Entretanto,  as  circunstâncias 
específicas em que os pactos foram firmados impedem o reconhecimento 
dos  ajustes  como  autênticos  contratos  de  mútuo.  É  que  não  foram 
exigidas  garantias,  as  renovações  eram  praticamente  automáticas  e 
despidas  de  uma  análise  criteriosa  quanto  aos  riscos  envolvidos,  e  a 
classificação  dos  riscos  foi  feita  em  completo  descompasso  com  as 
práticas do mercado. Denominaram de mútuo o que era, na realidade, 
uma  doação  e  o  início  da  cobrança  dos  valores  devidos  apenas  se 
concretizou  em  decorrência  da  divulgação  pela  imprensa  dos  fatos 
apurados nestes autos.

A denúncia oferecida pelo MPF não se revela genérica e nem mesmo 
imputa à Kátia Rabello uma responsabilidade penal objetiva. Ao revés, a 
peça de acusação identifica, com clareza solar, a atuação individual de 
Kátia Rabello, e faz isso ao demonstrar, em conjunto com as Alegações 
Finais, detalhadamente, quais operações suspeitas e ilícitas foram por ela 
expressamente autorizadas. A ré Kátia Rabello não foi incluída como ré 
na denúncia apenas pelo fato de figurar como uma das administradoras 
do Banco Rural, mas por ter participado ativamente das operações ilícitas 
perpetradas no seu âmbito, o que será demonstrado ao longo deste voto.

Em primeiro lugar, não é verossímil a percepção de que a ré, que 
desempenhou o cargo de Diretora Estatutária do Banco Rural de 1999 a 
2001  e,  em  seguida,  o  de  Presidente,  desconhecesse  por  completo  as 
práticas ilícitas de elevado valor que estavam sendo operacionalizadas no 
âmbito da referida instituição financeira. 

O fato de não ter, segundo alega, uma amizade muito próxima com 
Marcos Valério, a despeito de ter ficado comprovado nos autos que os 
dois se conheciam, se reuniam e se falavam, ou mesmo o fato de não ter 
contato próximo com qualquer outro integrante do núcleo operacional e 
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práticas usuais do mercado. Os documentos foram assinados e o dinheiro 
foi entregue pelo Banco Rural aos supostos mutuários, à semelhança do 
que  ocorre  em  contratos  de  mútuo.  Entretanto,  as  circunstâncias 
específicas em que os pactos foram firmados impedem o reconhecimento 
dos  ajustes  como  autênticos  contratos  de  mútuo.  É  que  não  foram 
exigidas  garantias,  as  renovações  eram  praticamente  automáticas  e 
despidas  de  uma  análise  criteriosa  quanto  aos  riscos  envolvidos,  e  a 
classificação  dos  riscos  foi  feita  em  completo  descompasso  com  as 
práticas do mercado. Denominaram de mútuo o que era, na realidade, 
uma  doação  e  o  início  da  cobrança  dos  valores  devidos  apenas  se 
concretizou  em  decorrência  da  divulgação  pela  imprensa  dos  fatos 
apurados nestes autos.

A denúncia oferecida pelo MPF não se revela genérica e nem mesmo 
imputa à Kátia Rabello uma responsabilidade penal objetiva. Ao revés, a 
peça de acusação identifica, com clareza solar, a atuação individual de 
Kátia Rabello, e faz isso ao demonstrar, em conjunto com as Alegações 
Finais, detalhadamente, quais operações suspeitas e ilícitas foram por ela 
expressamente autorizadas. A ré Kátia Rabello não foi incluída como ré 
na denúncia apenas pelo fato de figurar como uma das administradoras 
do Banco Rural, mas por ter participado ativamente das operações ilícitas 
perpetradas no seu âmbito, o que será demonstrado ao longo deste voto.

Em primeiro lugar, não é verossímil a percepção de que a ré, que 
desempenhou o cargo de Diretora Estatutária do Banco Rural de 1999 a 
2001  e,  em  seguida,  o  de  Presidente,  desconhecesse  por  completo  as 
práticas ilícitas de elevado valor que estavam sendo operacionalizadas no 
âmbito da referida instituição financeira. 

O fato de não ter, segundo alega, uma amizade muito próxima com 
Marcos Valério, a despeito de ter ficado comprovado nos autos que os 
dois se conheciam, se reuniam e se falavam, ou mesmo o fato de não ter 
contato próximo com qualquer outro integrante do núcleo operacional e 
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político, não afasta as suas responsabilidades pelas funções assumidas no 
Banco Rural, nem tampouco pressupõe tenha sido induzido pelos outros 
gestores  do  Banco  Rural,  descaracterizando  a  associação  para  fins 
criminais com outros réus integrantes do núcleo financeiro. O elo inicial 
entre o núcleo financeiro e os demais se deu, conforme reconhecido na 
própria  sustentação  oral,  através  de  José  Augusto  Dumont,  e, 
posteriormente, em razão do seu falecimento, através da própria ré e de 
Marcos Valério, o que dispensa a ré de conhecer pessoalmente todos os 
membros dos demais núcleos.

Em  segundo,  o  ex-superintendente  do  Banco  Rural,  Sr.  Carlos 
Godinho,  esclareceu,  em  documento  acostado  aos  autos  e 
consubstanciador de entrevista, que todos os executivos do alto escalão 
do  Banco  Rural  tomaram  conhecimento  das  operações  suspeitas  que 
vinham  sendo  conduzidas  com  a  empresa  de  publicidade  de  Marcos 
Valério.  As  movimentações  do  Banco  Rural  mencionadas  pelo 
entrevistado diziam respeito às operações da SMP&B com o Banco Rural, 
operações que estavam “fora dos padrões e tinha(m) indícios de lavagem de  
dinheiro em função dos constantes saques em espécie”. (fl. 3.372)

Afirmou, ainda,  que os empréstimos contratados perante o Banco 
Rural  tinham  como  nítido  objetivo  “mascarar  a  entrada  de  recursos  que  
vinham  de  outras  formas.  Você  justifica  qualquer  recurso  que  entrou  via  
empréstimo. Não era para pagar” (fl. 3.372).

A  minudência  do  depoimento  revela  que  a  intervenção  da 
testemunha no feito não se operou como “vendetta” à sua demissão, que 
restou  voluntária,  porquanto  fruto  de  um  programa  de  demissão 
voluntária  (PDV).  Ademais,  o  depoimento  acrescido  da  dinâmica  da 
prática dos atos, eclipsa a verdade real compatível com a conclusão do 
Ministério Público.

A ré  Kátia  Rabello  permitiu,  por  meio  da  renovação  de  diversos 
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político, não afasta as suas responsabilidades pelas funções assumidas no 
Banco Rural, nem tampouco pressupõe tenha sido induzido pelos outros 
gestores  do  Banco  Rural,  descaracterizando  a  associação  para  fins 
criminais com outros réus integrantes do núcleo financeiro. O elo inicial 
entre o núcleo financeiro e os demais se deu, conforme reconhecido na 
própria  sustentação  oral,  através  de  José  Augusto  Dumont,  e, 
posteriormente, em razão do seu falecimento, através da própria ré e de 
Marcos Valério, o que dispensa a ré de conhecer pessoalmente todos os 
membros dos demais núcleos.

Em  segundo,  o  ex-superintendente  do  Banco  Rural,  Sr.  Carlos 
Godinho,  esclareceu,  em  documento  acostado  aos  autos  e 
consubstanciador de entrevista, que todos os executivos do alto escalão 
do  Banco  Rural  tomaram  conhecimento  das  operações  suspeitas  que 
vinham  sendo  conduzidas  com  a  empresa  de  publicidade  de  Marcos 
Valério.  As  movimentações  do  Banco  Rural  mencionadas  pelo 
entrevistado diziam respeito às operações da SMP&B com o Banco Rural, 
operações que estavam “fora dos padrões e tinha(m) indícios de lavagem de  
dinheiro em função dos constantes saques em espécie”. (fl. 3.372)

Afirmou, ainda,  que os empréstimos contratados perante o Banco 
Rural  tinham  como  nítido  objetivo  “mascarar  a  entrada  de  recursos  que  
vinham  de  outras  formas.  Você  justifica  qualquer  recurso  que  entrou  via  
empréstimo. Não era para pagar” (fl. 3.372).

A  minudência  do  depoimento  revela  que  a  intervenção  da 
testemunha no feito não se operou como “vendetta” à sua demissão, que 
restou  voluntária,  porquanto  fruto  de  um  programa  de  demissão 
voluntária  (PDV).  Ademais,  o  depoimento  acrescido  da  dinâmica  da 
prática dos atos, eclipsa a verdade real compatível com a conclusão do 
Ministério Público.

A ré  Kátia  Rabello  permitiu,  por  meio  da  renovação  de  diversos 
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empréstimos  simulados  à  SMP&B,  com  fragilíssimas  garantias,  em 
operações suspeitas, que o Banco Rural disponibilizasse milhões de reais. 
Destaque-se que a concessão do empréstimo dependia da assinatura dos 
principais  dirigentes  do  banco,  o  que  afasta  o  desconhecimento  dos 
empréstimos e dos seus riscos. A 11º ré autorizou expressamente diversas 
renovações  de  empréstimos  simulados,  e  isso  foi  identificado 
especificamente ao longo da instrução processual, mas sem que a peça de 
denúncia  tivesse  sido,  como  faz  crer  a  defesa,  genérica  a  ponto  de 
inviabilizar o direito de defesa pela ré. 

A  11ª  denunciada  (Kátia  Rabello)  teve  efetiva  participação  na 
renovação dos empréstimos e, na condição de presidente do Banco Rural, 
reconheceu expressamente em depoimento que Marcos Valério “foi um 
facilitador  da  interlocução  das  empresas  do  GRUPO RURAL junto  ao 
Governo Federal” (fls. 4.367). Não se está responsabilizando uma pessoa 
apenas  pelo  fato  de,  no  papel,  figurar  como  presidente  de  uma 
instituição. Há, nos autos, prova suficiente de que a 11ª denunciada agiu 
conscientemente de maneira a viabilizar os empréstimos fraudulentos. De 
fato, a ré Kátia Rabello não participou diretamente da contratação inicial 
de todos os empréstimos forjados pelo Banco Rural e a renovação de um 
contrato  de  empréstimo  não  equivale  a  sua  concessão.  Entretanto,  a 
renovação  em  condições  desfavoráveis  ao  Banco  Rural  e  ao  próprio 
sistema financeiro nacional pode gerar efeitos tão traumáticos quanto à 
própria  concessão  do  mútuo.  À  guisa  de  ilustração  das  operações 
realizadas pela 11ª ré, merece transcrição o seguinte trecho das fls. 254-
257 das Alegações Finais do Ministério Público Federal: 

464.  Com  efeito,  José  Roberto  Salgado  e  Ayanna 
Tenório,  em  29  de  junho  de  2004,  autorizaram  a  4ª 
renovação  (contrato  nº  912/0009/04),  no  valor  de  R$ 
27.809.300,00,  do mútuo original  nº  345/0009/03 firmado 
com a  SMP&B Comunicação.  Essa  renovação,  conforme 
do Laudo Pericial nº 1666/2007-INC, contou "com parecer 
técnico  com ressalva do analista,  alertando para o  risco 
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elevado e pelo fato de não terem sido apresentados dados 
contábeis atualizados". 

465. José Roberto Salgado, em 15 de outubro de 2004, 
também  autorizou  a  5a  renovação  (contrato  n.o 
1283/0009/04) do mútuo original n° 345/0009/03, no valor 
de R$ 30.050.000,00. 

466. Com relação ao mútuo original nº 552/0009/03, 
assinado com a Graffiti Participações, Ayanna Tenório, em 
29 de junho de 2004, autorizou a 3ª renovação (contrato 
n.o 913/0009/04),  no valor de R$ 12.578.000,00; enquanto 
José Roberto Salgado, em 15 de outubro de 2004 e 24 de 
março de 2005, respectivamente, autorizou as 4ª (contrato 
n.o  1282/0009/04)  e  5ª  (contrato  n.o  267/0009/05) 
renovações,  nos  valores  de  R$  13.592.000,00  e  R$ 
15.512.000,00. 

(...)
469.  Em relação  ao  mútuo  original  n°  396/0037/03, 

firmado com o Partido dos  Trabalhadores,  José  Roberto 
Salgado  autorizou  as  seguintes  renovações:  a)  4ª 
renovação (contrato nº 359/0037/04), 21 de maio de 2004, 
no valor de R$ 4.331.000,00; b) 8ª renovação (contrato n° 
044/0037/05),  21  de  janeiro  de  2005,  no  valor  de  R$ 
5.350.000,00; c) 9ª renovação (contrato n° 124/0037/05), 04 
de março de 2005,  no valor  de R$ 5.500.000,00;  e  d)  l0ª 
renovação (contrato n° 352/0037/05), 13 de junho de 2005, 
no valor de R$ 6.040.000,00. 

470. Ainda no mesmo mútuo original, Kátia Rabello 
e  José  Roberto  Salgado,  em  29  de  novembro  de  2004, 
autorizaram a 6ª renovação (contrato n° 926/0037/04), no 
valor de R$ 5.051.000,00.

471.  o  Laudo  de  Exame  Contábil  nº  1666/07-INC 
comprovou  que  as  1ª  e  3ª  renovações  não  possuíam 
identificação dos responsáveis pelas assinaturas e que as 
2ª  e  7ª  renovações  foram  firmadas  sem  documentos 
essenciais para o deferimento do crédito:
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A própria defesa da ré reconhece expressamente em suas Alegações 
Finais (fls.  89-90 das Alegações Finais da ré) que anuiu expressamente 
com duas renovações do empréstimo contratado pelo PT, a saber:

“Enfim,  em  toda  essa  história  dos  empréstimos,  Kátia  
Rabello  não  deferiu  a  concessão  de  nenhum  e  simplesmente  
anuiu,  junto  com  outros  diretores,  em  duas  renovações  do  
empréstimo  do  PT,  justamente  o  que  foi  pago  com  grande  
proveito financeiro para a instituição. Não participou, direta ou  
indiretamente, nos demais empréstimos mais vultosos, feitos a  
SMP&B e Graffiti, nem mesmo nas renovações.

Definitivamente,  a  mera  anuência  a  renovação  de  
empréstimo já concedido, no valor de três milhões de reais, a um  
grande  partido  como  o  PT,  com  garantia  firmada  por  seu  
presidente nacional e que ao longo do tempo foi cumprido, não  
pode ser (e não é) crime de gestão fraudulenta”.

É preciso assentar que os empréstimos contratados pelo Banco Rural 
foram renovados sem as garantias necessárias exigidas para o equilíbrio 
do Sistema Financeiro Nacional. Ademais, o Banco Rural apenas decidiu 
cobrar com afinco os valores supostamente emprestados após o escândalo 
do  “mensalão”  ter  sido  divulgado.  Nesse  contexto,  a  quitação  dos 
empréstimos pelos mutuários seria a alternativa mais palatável, o que não 
retira  o caráter  fictício  do empréstimo.  Foram empréstimos forjados e, 
após ter sido revelada a prática criminosa através da imprensa, tentou-se 
restabelecer  a  licitude  do  mútuo  mediante  o  pagamento  do  que  era 
devido.

O fato de o BACEN não ter aplicado penalidades administrativas 
específicas  ao Banco Rural  em razão das  renovações  dos empréstimos 
simulados, ou de as punições aos administradores estarem pendentes de 
recurso, também não tem o condão de descaracterizar o crime de gestão 
fraudulenta,  eis  que  a  verificação  das  referidas  circunstâncias  não  é 
exigida pelo aludido tipo penal.
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Quando a defesa da corré Ayanna (fl. 33 das Alegações Finais) e do 
réu José Roberto Salgado (fl. 76 das Alegações Finais) considera Carlos 
Godinho como um mero funcionário do 3º escalão, a fim de desautorizar 
o seu depoimento, menospreza o relevantíssimo fato de que o referido 
empregado exerceu a função de Superintendente de Compliance do Banco 
Rural (fl. 19.995 do volume 93), trabalhou no Banco Rural por 17 anos (fl. 
19.991 do  volume 93),  bem como o fato  de  a  área  de  compliance e  de 
controle  interno  estar  subordinada  à  vice-presidência  ocupada  por 
Ayanna e, ainda que reflexamente, também à vice-presidência ocupada 
pelo réu. Sem embargo de Carlos Godinho não participar dos órgãos de 
cúpula do Banco Rural, ele estava, ainda que indiretamente, subordinado 
aos aludidos órgãos e certamente informava, como se extrai  dos autos 
(trechos do depoimento em juízo de Carlos Godinho acima transcritos e 
extraídos do volume 93), as irregularidades praticadas pela administração 
do Banco Rural.

Reputa-se  evidente,  portanto,  que  a  11ª  ré,  presidente  do  Banco 
Rural na época dos fatos, participava intensamente da gestão do Banco 
Rural, sendo incompatível com o conjunto probatório a conclusão de que 
não conhecia os fatos e os ilícitos praticados. Sua atuação em conjunto 
com os demais executivos do Banco Rural, bem como em harmonia com 
os desígnios dos núcleos publicitário e político impõe a conclusão de que 
a referida ré praticou o crime de quadrilha. Na época dos fatos, consoante 
a  própria  corré  Ayanna  reconheceu  em  seu  depoimento  (fl.  6.015  do 
volume 29), a presidência do Banco Rural tinha, abaixo de si, apenas dois 
cargos de Vice-Presidente e uma diretoria. A gestão executiva do Banco 
Rural  era,  portanto,  conduzida por pouquíssimas pessoas e a 11ª ré,  a 
despeito de não possuir uma formação voltada especificamente para o 
setor bancário e financeiro, era a presidente do Banco Rural e a principal 
executiva da instituição, o que reforça o seu conhecimento dos detalhes 
das  operações  de  vulto  realizadas  pelo  referido  banco.  Aliás,  a  11ª  ré 
tinha,  na  condição  de  Presidente  do  Banco  Rural,  como uma de  suas 
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Rural  era,  portanto,  conduzida por pouquíssimas pessoas e a 11ª ré,  a 
despeito de não possuir uma formação voltada especificamente para o 
setor bancário e financeiro, era a presidente do Banco Rural e a principal 
executiva da instituição, o que reforça o seu conhecimento dos detalhes 
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funções a de impedir fraudes ao sistema financeiro nacional e a prática de 
lavagem de dinheiro. Em reforço à tese de que Kátia Rabello conhecia 
profundamente os empréstimos, ela se reuniu, por mais de uma vez, com 
o ex-Ministro José Dirceu, em reuniões viabilizadas por Marcos Valério, e 
que também contaram com a  sua  presença,  para,  ao que tudo indica, 
tratar, dentre outros temas, da referida questão, a saber:

"QUE MARCOS VALÉRIO afirmou que conseguiu uma  
agenda com JOSÉ DIRCEU tendo questionado a declarante  se 
este  encontro  seria  do  interesse  do  BANCO RURAL;  QUE  
realmente era interessante conversar com JOSÉ DIRCEU para  
tratar da solução do assunto do BANCO MERCANTIL; QUE  
desta  forma  foi  agendado  encontro  na  Casa  Civil  em  06  de 
agosto  de  2003;  QUE  referido  encontro  durou  
aproximadamente  meia  hora quando expôs ao Ministro JOSÉ  
DIRCEU exclusivamente a questão do BANCO MERCANTIL 
DE  PERNAMBUCO;  (00.)  QUE participaram deste primeiro  
encontro com JOSÉ DIRCEU a declarante, JOSÉ AUGUSTO  
DUMONT  e  MARCOS VALÉRIO”.  (Depoimento de Kátia 
Rabello, fls. 4.369)

"QUE em agosto de 2004 MARCOS VALÉRIO informou  
a declarante que  o  Ministro JOSÉ DIRCEU estaria  em  Belo  
Horizonte/  MG  em  uma visita  oficial,  tendo  sugerido  que  o 
convidasse para um jantar; QUE MARCOS VALÉRIO afirmou  
que  JOSÉ  DIRCEU  aceitaria  tal  convite;  QUE  não  sabe  
informar  quem  entrou  em  contato  com  o  Ministro  JOSÉ 
DIRCEU para marcar o jantar, mas pode afirmar que não foi a  
declarante;  QUE  de  fato  foi  marcado  o  jantar  no  HOTEL 
OURO  MINAS  no  dia  06  de  agosto  de  2004,  do  qual  
participaram a  declarante,  o  Ministro  JOSÉ DIRCEU  e  seu  
assessor  PLAUTO."  (Depoimento  de  Kátia  Rabello,  fls. 
4.370)

A  intencional  classificação  indevida  do  crédito  de  forma  a 
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menosprezar os reais  riscos  envolvidos em uma operação de mútuo é 
circunstância  que  acarreta  uma redução  ilícita  do  volume de  recursos 
provisionados  por  uma  instituição  financeira,  o  que  origina  uma 
instabilidade no sistema financeiro nacional caracterizadora do crime de 
gestão  fraudulenta.  A título  de  ilustração,  a  reclassificação  dos  riscos 
determinada  pelo  BACEN  provocou,  consoante  acima  destacado  no 
trecho  transcrito  do  laudo  pericial  acostado  aos  autos,  uma  queda 
superior a 200 milhões de reais no patrimônio de referência do grupo do 
Banco Rural.

Assim,  configurada  a  prática  do  crime  de  quadrilha,  voto  pela 
procedência do pedido de condenação da 11º denunciada (Kátia Rabello) 
pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal.

Do réu José Roberto Salgado (12º denunciado)

Quadrilha

Em linhas gerais, o réu José Roberto Salgado foi denunciado posto, 
na qualidade de dirigente do Banco Rural e em associação com outros 
administradores da aludida instituição financeira, permitiu a prática de 
operações criminosas, em particular a renovação de empréstimos forjados 
pela SMP&B de maneira a caracterizar a gestão fraudulenta de instituição 
financeira e a configurar a prática de conduta voltada para a lavagem de 
dinheiro. O réu também teria supostamente praticado o crime de evasão 
de divisas.

No  Banco  Rural,  José  Roberto  Salgado  ingressou  como  Diretor 
Adjunto  de  Câmbio  em  1995.  Em 1998,  foi  nomeado  Diretor  da  área 
Internacional e ficou no cargo até 2000. Em seguida, atuou como Diretor 
Estatutário de 2000 até abril 2004, na área Internacional e de Câmbio, e, a 
partir dessa data, como Vice-Presidente de Operações. Foi, portanto, um 
dos responsáveis Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e pelas 
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áreas  de  compliance,  contabilidade  jurídica,  operacional,  comercial  e 
tecnológica da aludida instituição financeira. Em razão de sua função e 
dos ilícitos praticados, o réu José Roberto Salgado foi incluído no núcleo 
financeiro  da  quadrilha  criada  para  viabilizar  o  aporte  de  recursos 
mediante empréstimos simulados materialmente, além de proporcionar 
os mecanismos de lavagem capazes de permitir o repasse dos valores aos 
destinatários finais.

O  Réu  José  Roberto  Salgado  era  membro  integrante  do  núcleo 
financeiro  da  quadrilha  destinada  à  corrupção  de  parlamentares  para 
apoio  político,  desvio  de  recursos  públicos  para  financiamento  de 
campanhas  e  de  dívidas  de  diretórios  regionais  do  PT.  O  núcleo 
financeiro era essencialmente composto por José Augusto Dumont, Kátia 
Rabello, Vinícius Samarane e José Roberto Salgado. A associação para a 
prática de crimes verificou-se de maneira  estável  e permanente,  tendo 
durado por vários anos a partir de 2003. O ingresso de integrantes da 
cúpula do Banco Rural na quadrilha tinha como nítido objetivo permitir 
que o banco viabilizasse os recursos para o cognominado “mensalão” e, 
por outro lado, o banco se via na posição de aliado do Governo Federal e 
em posição favorável para a obtenção de vantagens indevidas, tal como 
na hipótese da liquidação do Banco Mercantil de Pernambuco.

O réu associou-se, portanto, a outras pessoas para a prática futura e 
permanente de crimes no âmbito do Banco Rural, e não, como pretende a 
sua defesa, em razão de crimes já praticados. Ele aderiu à quadrilha em 
momento ulterior à sua formação e fez parte da  societas sceleris.  Houve 
bem mais do que mera necessidade de atuação conjunta em decorrência 
de  uma  necessidade  jurídica,  mas  uma  atuação  consciente  e  estável 
voltada para a prática conjunta de crimes.

José Roberto Salgado anuiu com as operações criminosas que eram 
conduzidas no âmbito do Banco Rural. O proveito que o réu obteve ao 
aderir à quadrilha foi o de poder continuar atuando no seu cargo, que, 
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por razões naturais, não envolvia exclusivamente atividades ilícitas. 

Os  dirigentes  do  Banco  Rural  financiaram  o  esquema  criminoso, 
operacionalizou-o  (distribuição)  e  garantiu  a  sua  impunidade  ao  não 
comunicar  as  operações  suspeitas,  o  que  se  evidencia  mediante  a 
renovação  sucessiva  de  empréstimos  fictícios  para  a  DNA e  para  a 
SMP&B. 

A defesa insiste na tese de que a denúncia é genérica e que tenta 
imputar  a  José  Roberto  Salgado  uma  responsabilidade  penal  objetiva. 
Entretanto,  a  peça de acusação identifica,  com clareza solar,  a  atuação 
individual de José Roberto Salgado, e faz isso ao demonstrar em conjunto 
com as  Alegações  Finais,  detalhadamente,  quais  operações  suspeitas  e 
ilícitas  foram  por  ele  expressamente  autorizadas.  O  réu  José  Roberto 
Salgado  não  foi  incluído  como  réu  na  denúncia  apenas  pelo  fato  de 
figurar  como  um  dos  administradores  do  Banco  Rural,  mas  por  ter 
participado ativamente das operações ilícitas perpetradas no seu âmbito, 
o que será demonstrado ao longo deste voto.

Em  primeiro  lugar,  não  é  crível  a  percepção  de  que  o  réu,  que 
desempenhou o cargo  de  Diretor  Estatutário  até  abril  2004 e,  a  partir 
dessa  data,  o  de  Vice-Presidente  de  Operações  do  Banco  Rural, 
desconhecesse  por  completo  as  práticas  ilícitas  de  elevado  valor  que 
estavam  sendo  operacionalizadas  no  âmbito  da  referida  instituição 
financeira. 

O  fato  de  não  ter  contato  com  qualquer  integrante  do  núcleo 
operacional e político não afasta as suas responsabilidades pelas funções 
assumidas  no  Banco  Rural,  nem  tampouco  pressupõe  tenha  sido 
induzido  pelos  outros  gestores  do  Banco  Rural,  descaracterizando  a 
associação  para  fins  criminais  com  outros  réus  integrantes  do  núcleo 
financeiro.  O elo  inicial  entre  o  núcleo  financeiro  e  os  demais  se  deu 
através  de  José  Augusto  Dumont,  conforme  reconhecido  na  própria 
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sustentação oral, e, posteriormente, em razão do seu falecimento, através, 
principalmente, de Kátia Rabello.

Em  segundo,  o  ex-superintendente  do  Banco  Rural,  Sr.  Carlos 
Godinho,  esclareceu,  em  documento  acostado  aos  autos  e 
consubstanciador de entrevista, que todos os vice-presidentes do Banco 
Rural tomaram conhecimento das operações suspeitas que vinham sendo 
conduzidas  com  a  empresa  de  publicidade  de  Marcos  Valério.  Em 
entrevista à Revista Época, juntada aos autos às fls. 3371-3372 (volume 
15), entrevista de Carlos Godinho, ex-Superintendente de Compliance do 
Banco  Rural,  e  que  exercia  a  referida  atividade  na  época  dos  fatos, 
afirmou expressamente que “tanto o José Augusto Dumont, como o José  
Roberto Salgado, a Ayanna Tenório, todos os vice-presidentes tomaram  
ciência dessa movimentação” (Grifamos). A movimentação referida pelo 
entrevistado dizia respeito às operações da SMP&B com o Banco Rural, 
operações que estavam “  fora dos padrões e tinha(m) indícios de lavagem   
de  dinheiro  em  função  dos  constantes  saques  em  espécie”.  (fl.  3.372) 
(Grifamos)

Afirmou, ainda,  que os empréstimos contratados perante o Banco 
Rural  tinham  como  nítido  objetivo  “mascarar  a  entrada  de  recursos  que  
vinham  de  outras  formas.  Você  justifica  qualquer  recurso  que  entrou  via  
empréstimo. Não era para pagar” (fl. 3.372) (Grifamos).

A  minudência  do  depoimento  revela  que  a  intervenção  da 
testemunha no feito não se operou como “vendetta” à sua demissão, que 
restou  voluntária,  porquanto  fruto  de  um  programa  de  demissão 
voluntária  (PDV).  Ademais,  o  depoimento  acrescido  da  dinâmica  da 
prática dos atos eclipsa a verdade real compatível com a conclusão do 
Ministério Público.

Em seu depoimento em juízo, e, portanto, sob contraditório, Carlos 
Godinho  reitera  que  informava  a  administração  do  Banco  Rural  das 

206 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3664841.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

sustentação oral, e, posteriormente, em razão do seu falecimento, através, 
principalmente, de Kátia Rabello.

Em  segundo,  o  ex-superintendente  do  Banco  Rural,  Sr.  Carlos 
Godinho,  esclareceu,  em  documento  acostado  aos  autos  e 
consubstanciador de entrevista, que todos os vice-presidentes do Banco 
Rural tomaram conhecimento das operações suspeitas que vinham sendo 
conduzidas  com  a  empresa  de  publicidade  de  Marcos  Valério.  Em 
entrevista à Revista Época, juntada aos autos às fls. 3371-3372 (volume 
15), entrevista de Carlos Godinho, ex-Superintendente de Compliance do 
Banco  Rural,  e  que  exercia  a  referida  atividade  na  época  dos  fatos, 
afirmou expressamente que “tanto o José Augusto Dumont, como o José  
Roberto Salgado, a Ayanna Tenório, todos os vice-presidentes tomaram  
ciência dessa movimentação” (Grifamos). A movimentação referida pelo 
entrevistado dizia respeito às operações da SMP&B com o Banco Rural, 
operações que estavam “  fora dos padrões e tinha(m) indícios de lavagem   
de  dinheiro  em  função  dos  constantes  saques  em  espécie”.  (fl.  3.372) 
(Grifamos)

Afirmou, ainda,  que os empréstimos contratados perante o Banco 
Rural  tinham  como  nítido  objetivo  “mascarar  a  entrada  de  recursos  que  
vinham  de  outras  formas.  Você  justifica  qualquer  recurso  que  entrou  via  
empréstimo. Não era para pagar” (fl. 3.372) (Grifamos).

A  minudência  do  depoimento  revela  que  a  intervenção  da 
testemunha no feito não se operou como “vendetta” à sua demissão, que 
restou  voluntária,  porquanto  fruto  de  um  programa  de  demissão 
voluntária  (PDV).  Ademais,  o  depoimento  acrescido  da  dinâmica  da 
prática dos atos eclipsa a verdade real compatível com a conclusão do 
Ministério Público.

Em seu depoimento em juízo, e, portanto, sob contraditório, Carlos 
Godinho  reitera  que  informava  a  administração  do  Banco  Rural  das 

206 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3664841.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6105 de 8405 STF-fl. 57720



Voto s/ item II

AP 470 / MG 

operações realizadas pelas empresas de Marcos Valério, a saber:

O  SR.  REPRESENTANTE  DO  MINISTÉRIO 
PÚBLICO  -  Em  relação  ao  relatório  "Conheça  o  seu 
cliente". As operações das empresas do Sr. Marcos Valério, 
especialmente a SMP&B e a Grafite, elas apareceram? 

O SR. CARLOS GODINHO - A SMP&B aparecia, de 
2003 para cá, todos os meses; a Grafite aparecia algumas 
vezes e a DNA uma ou duas vezes. 

(...)
O SR. CARLOS GODINHO - É o seguinte: esse relatório  

surgia no compliance.  Eu fazia a versão inicial  dele,  colocava  
todas  as  recomendações.  Como  funciona  o  compliance?  O  
compliance é como um advogado que tem de analisar as normas,  
a  legislação e  verificar se o Banco está em conformidade com  
aquilo. Ele não faz uma fiscalização, ele recomenda: "Olha, se  
não  fizer  isso,  pode  acarretar  um risco  de  imagem,  um risco  
legal, uma multa, perder um cliente". Então, são recomendações  
que a diretoria acata ou não. Por que isso?  Porque sempre, a  
nível de Banco Central, tem que ter um diretor estatutário  
para  ser  responsável  por  prevenção  à  lavagem  de  
dinheiro,  por  controles  internos  e  compliance,  por  
recursos de terceiros e uma série de procedimentos que o  
Banco Central exige do diretor estatutário.

No caso de prevenção à lavagem de dinheiro, foi o  
José Roberto Salgado e depois Ayanna Tenório. Em nível  
de controles internos foi o João Heraldo, depois o Vinícius  
Samarane. (Grifamos)

O  SR.  REPRESENTANTE  DO  MINISTÉRIO 
PÚBLICO  Essas  operações  das  empresas  que  eu 
mencionei do Senhor Marcos Valério e do PT apareceram 
no relatório semestral?

O SR. CARLOS GODINHO Apareceram.  Surgiu da 
minha área como uma recomendação que tinha algum 
problema.  Você  imagina  um  empréstimo  que  nunca 
cobrou  juros  nem  amortização,  nem  nada.  Não  existe 
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isso. Isso é uma preocupação que a gente tem. Por quê? 
Porque  como  eu  vim  da  área  de  Tecnologia,  eu  tinha 
muita  facilidade  de  acessar  as  informações,  produzir 
controles para poder dar maior-·segurança ao Banco.

Quando a gente conseguia mostrar com clareza que 
tem um problema sério e o cliente é um cliente novo e tal, 
o  Banco  acatava.  Quando era  um cliente  que  tinha  um 
bom relacionamento, que dentro da política "Conheça seu 
cliente",  não,  está  tudo  bem.  Isso  aí  a  gente  não  podia 
exigir  que se  fizesse  alguma coisa,  porque a  gente  tem 
uma hierarquia que tem que respeitar. E, como o segundo 
escalão não tem responsabilidade perante o Banco Central, 
porque  não  éramos  estatutários,  sempre  tinha  um 
estatutário que bancava a responsabilidade.

Três coisas chamavam atenção da gente: saques, que está  
na circular do Banco Central. Com uma tecnologia que tem hoje,  
transferência eletrônica, saque com cartão, DOC, TED, só tinha  
saque em dinheiro, saque em dinheiro, saque em dinheiro.  Os  
empréstimos não eram amortizados.  Não existe isso.  Nenhum  
banco cobra juros de cliente que está atrasado. E os empréstimos  
constantemente  sendo  renovados  com  uma  prática  contábil  
errada,  o  rating.  Se  o  cliente  atrasar,  ele  tem  que  ter  uma  
provisão;  vai para o Banco Central e aquilo ali  tem que ficar  
guardado lá, porque aquele empréstimo pode se listrar. Isso não  
era  feito.  Havia  uma série  de  indícios  que  a  gente  apontava.  
Agora ratifico o seguinte: tem uma hierarquia dentro do Banco.  
Daí para frente, não era responsabilidade da gente.

Outra  coisa  importante  que  chamava  atenção  era  com  
relação ao cumprimento da Carta Circular nº 3098, que manda  
identificar  o  beneficiário  do  recurso.  Você  tem que  identificar  
três coisas para informar o Banco Central com saques acima de  
cem mil: você tem que informar o titular da conta, onde a conta  
foi debitada; tem que informar quem é o beneficiário do recurso e  
quem é o portador. Isso não era feito, mas era de conhecimento  
do  Banco.  Porque  depois  a  Policia  Federal  encontrou  lá  no  
arquivo,  em  Lagoa  Santa,  uma  relação  de  quem  eram  os  
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beneficiários  de  cada  recurso,  de  cada  saque,  certo?  Então,  o  
seguinte: era de conhecimento do Banco, não informou ao Banco  
Central, porque ninguém informa nada ao COAF. O COAF é  
um órgão que quem comunica com ele é o Banco Central.  Ao 
Banco  Central  foram  omitidas  informações  que  
dificultaram  a  localizar  quem  era  o  beneficiário  do  
recurso.  Por exemplo,  essa SMP&B não anda, não vai lá na  
boca do caixa levar dinheiro. A norma do Banco Central é bem  
clara. Quem levou o dinheiro? E a pessoa que se identificar lá  
tem que falar: esse recurso é do fulano de tal. Está na norma do  
Banco Central. No caso específico, não era feito. E eles criaram 
uma nova forma de pagar,  que era  o  pagamento que  a  
gente chamava de "pagamento de retaguarda". O dinheiro  
era debitado na conta corrente e creditado em caixa. E, à  
medida que fossem aparecendo as pessoas para receber o  
dinheiro, eles iam pagando, ou em Brasília, ou em Belo  
Horizonte,  ou  em  São  Paulo.  Então,  isso,  no  mercado  
financeiro, não existe, não tem isso.

Os  negócios  estão  tão  avançados  que  até  a  ordem  de 
pagamento  acabou.  Hoje  é  tudo  eletrônico  não  agora,  já  tem  
bastante  tempo.  Desde  que  foi  implantado  o  sistema  de  
pagamento brasileiro que a situação funciona assim.

A agravante maior é que a estrutura do Banco Rural 
não  tinha  uma  segregação  de  funções.  Por  exemplo,  o 
presidente  do  Comitê  de  Prevenção  à  Lavagem  de 
Dinheiro era o responsável pela área internacional, era o 
que aprovava as operações internacionais. Ou seja, era o 
chefe  de  toda  a  área  operacional,  onde  existia  um 
conflito  de  interesses  muito  grande,  porque  o  Banco 
Rural implantou uma política de remunerar o gerente. Lá 
tinha gerente que ganhava trinta e três vezes o salário. Por 
quê?  Porque  a  conta  dele  dava  rentabilidade.  Então, 
criava-se um conflito de interesse com a área de controle 
muito  grande,  porque  o  gerente  ganhava  em  cima  da 
rentabilidade  do  cliente.  Aí,  era-nos  recomendado  pelo 
Banco  Central  rever  essas  políticas,  porque  isso  fere  a 
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segregação das funções. Respondi a pergunta?
O  SR.  REPRESENTANTE  DO  MINISTÉRIO 

PÚBLICO - Respondeu. Agora, só para eu compreender. 
Pelo que o senhor falou, as operações das empresas do Sr. 
Marcos Valério, do PT, no relatório semestral, quando saía 
das mãos do senhor, constavam essas operações. Eu queria 
saber o seguinte: e na versão final, essas operações eram 
mantidas?

O SR. CARLOS GODINHO - Era o seguinte: primeiro,  
quero deixar claro, aqui, que eu não conheço o Marcos Valério,  
nunca  tive  contato  com  o  Marcos  Valério.  Analisava  as  
operações  como  um  cliente  I  como  outros  clientes  entravam  
nesse  pacote.  Certo?  Então,  não  era uma coisa  marcada.  Era  
uma coisa que o algoritmo mostrava. Quando a gente ia fazer o  
relatório semestral, é que a gente tinha (Trechos de fls. 19.981-
19.986 do volume 93) (Grifamos)

Assim como a defesa indaga constantemente qual a vantagem que o 
Banco  Rural  teria  em  razão  dos  acontecimentos  narrados  pelo  Sr. 
Godinho,  questiona-se  qual  a  vantagem  do  depoente  ao  narrar  fatos 
típicos do mercado financeiro que, confrontados com a prova dos autos, 
foram confirmados?

Em  sua  sustentação,  a  defesa  alegou  que  o  Banco  Rural  apenas 
recebeu  96  milhões  de  reais  em  março  de  2012  em  decorrência  da 
liquidação extrajudicial do Banco Mercantil de Pernambuco. Esse valor 
não seria, segundo a avaliação do defendente,  suficiente para justificar 
uma  fraude  da  dimensão  da  narrada  nos  autos,  porquanto  os  juros 
devidos  em  razão  dos  empréstimos  concedidos  já  ultrapassariam  a 
quantia recebida pelo Banco Rural ao final da liquidação extrajudicial do 
Banco  Mercantil  de  Pernambuco,  instituição  que  passou  a  ser 
denominada Banco Mercantil S/A. Ocorre que a defesa não menciona, em 
momento algum, que, segundo informação prestada pelo Banco Central 
do  Brasil  às  fls.  9.033  (volume  43),  os  ativos  do  referido  banco  em 
liquidação alcançavam, em 31 de maio de 2006, o valor contábil de R$1,1 
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bilhão. Por seu turno, os passivos do banco em liquidação, constituídos 
de obrigações trabalhistas (em provisão), tributárias ainda em discussão e 
quirografárias,  além  da  dívida  junto  ao  Banco  Central  (PROER), 
atualizada em 31/05/06, representavam cerca de R$1,7 bilhão. Em 2006, 
portanto,  o  passivo  do  banco  em  liquidação  superava  em 
aproximadamente 600 milhões de reais o seu ativo. Mesmo assim, ao final 
da liquidação extrajudicial o Banco Rural recebeu, em razão de possuir 
22% da participação acionária do banco liquidado, quase 100 milhões de 
reais de crédito. Considerando que, nos termos do que dispõe a Lei nº 
6.024/74,  a  liquidação  extrajudicial  de  uma  instituição  financeira  é 
efetuada  e  decretada  pelo  Banco  Central  do  Brasil,  o  resultado  final 
depende inexoravelmente de uma atuação favorável ou desfavorável da 
aludida  autarquia  federal.  Assim  como  a  defesa  noticia  o  resultado 
positivo de 96 milhões de reais,  o desfecho da liquidação extrajudicial 
poderia ter sido muito melhor para o Banco Rural,  especialmente se o 
escândalo noticiado nestes autos não tivesse sido revelado. Com os ativos 
do Banco Mercantil  superavam a casa de 1 bilhão de reais,  uma visão 
hermenêutica do BACEN no processo de liquidação extrajudicial Banco 
Mercantil  que  fosse  capaz  de  excluir  determinados  créditos  poderia 
resultar em um resultado ao Banco Rural próximo da casa de 1 bilhão de 
reais,  montante  correspondente  ao  ativo  do  banco  Mercantil  em 2006. 
Assim, para a identificação da vantagem que o Banco Rural teria com a 
condução do processo de liquidação extrajudicial do Banco Mercantil, a 
conta a ser feita deve ter como parâmetro o ativo e o passivo do banco em 
liquidação, valores que superavam a casa do 1 bilhão de reais, e não os 96 
milhões de reais recebidos recentemente pelo Banco Rural em razão do 
encerramento da referida liquidação.

Alguns comentários merecem ser feitos em relação ao caráter ficto 
dos  empréstimos,  tema recorrente  nas  sustentações  orais.  A defesa  de 
diversos réus alegou que a prova pericial acostada aos autos comprovou 
inequivocamente que os empréstimos do Banco Rural eram verídicos e 
que, por essa razão, não representariam uma conduta inserida no crime 
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de  gestão  fraudulenta.  De  fato,  a  prova  pericial  atestou  que  os 
empréstimos  foram  contratados  e  que  os  elevados  montantes  foram 
entregues  às  empresas  de  Marcos  Valério  e  à  agremiação  partidária 
ocupante  do  governo  federal.  Trata-se  de  questão  incontroversa. 
Contudo,  os  laudos  elaborados  não  afastaram  a  conclusão  de  que  os 
empréstimos  não  estavam  sendo  cobrados,  de  que  os  riscos  foram 
desprezados e nem mesmo que foram contratados sem a exigência de 
qualquer garantia razoável.  Houve, v.  g.,  contrato milionário garantido 
com a assinatura de réu que não possui patrimônio suficiente para fazer 
frente à dívida contraída, circunstância que se revela incompatível com as 
práticas usuais do mercado. Os documentos foram assinados e o dinheiro 
foi entregue pelo Banco Rural aos supostos mutuários, à semelhança do 
que  ocorre  em  contratos  de  mútuo.  Entretanto,  as  circunstâncias 
específicas em que os pactos foram firmados impedem o reconhecimento 
dos  ajustes  como  autênticos  contratos  de  mútuo.  É  que  não  foram 
exigidas  garantias,  as  renovações  eram  praticamente  automáticas  e 
despidas  de  uma  análise  criteriosa  quanto  aos  riscos  envolvidos,  e  a 
classificação  dos  riscos  foi  feita  em  completo  descompasso  com  as 
práticas do mercado. Denominaram de mútuo o que era, na realidade, 
uma  doação  e  o  início  da  cobrança  dos  valores  devidos  apenas  se 
concretizou  em  decorrência  da  divulgação  pela  imprensa  dos  fatos 
apurados nestes autos.

 
Sob outro enfoque, a contratação dos empréstimos fraudulentos não 

foi  a  única  conduta  ilícita  praticada pela  quadrilha integrada pelo  12º 
denunciado (José Roberto Salgado). E essa constatação afasta a tese do 
defendente de configuração de  bis in idem entre os crimes de quadrilha, 
lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta,  na medida em que os tipos 
penais são distintos e tutelam bens jurídicos totalmente diversos.

 
A tese  do  réu  quanto  ao  seu  desconhecimento  não  merece  ser 

acolhida, na medida em que o Banco Rural possui um sistema de controle 
e, inclusive, uma área de compliance que indica, consoante bem destacado 
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pelo Sr. Carlos Godinho, a prática de operações suspeitas. Assim, o réu 
teve  a  informação  disponibilizada  pela  área  de  compliance e,  em 
associação  com os  demais  réus  do  núcleo  financeiro,  conscientemente 
desconsiderou  os  riscos  inerentes  às  operações,  a  fim  de  viabilizar  a 
prática de ilícitos criminais. Não há qualquer prova nos autos de que o 
réu José Roberto Salgado tenha, na qualidade de Diretor ou mesmo de 
Vice-Presidente  de  Operações  do  Banco  Rural,  praticado  qualquer 
conduta no sentido de fazer cessar as operações ilícitas perpetradas com a 
SMP&B. A sua atuação na área de câmbio do Banco Rural não o eximia de 
responsabilidade quanto à renovação dos empréstimos fraudulentos.

O réu  José  Roberto  Salgado permitiu,  por  meio  da  renovação  de 
diversos empréstimos simulados à SMP&B, com fragilíssimas garantias, 
em operações suspeitas, que o Banco Rural disponibilizasse milhões de 
reais.  Destaque-se  que  a  concessão  do  empréstimo  dependia  da 
assinatura  dos  principais  dirigentes  do  banco,  o  que  afasta  o 
desconhecimento dos empréstimos e dos seus riscos. O 12º réu autorizou 
expressamente diversas renovações de empréstimos simulados, e isso foi 
identificado especificamente ao longo da instrução processual, mas sem 
que a peça de denúncia tivesse sido, como faz crer a defesa, genérica a 
ponto de inviabilizar o direito de defesa pelo réu. 

 
De fato, o réu José Roberto Salgado não participou diretamente da 

contratação inicial de todos os empréstimos forjados pelo Banco Rural, 
pois apenas passou a compor o Comitê de Crédito do Banco a partir de 
abril de 2004 quando alcançou o cargo de Vice-Presidente de operações, 
como a própria defesa reconhece (fl. 99 das Alegações Finais do 12º réu). 
Todavia,  o  réu  deverá  responder  pelas  renovações  dos  empréstimos 
simulados  aprovadas  durante  o  período  em  que  integrava  o  referido 
comitê.  O 12º denunciado (José Roberto Salgado) teve,  na condição de 
executivo  do  Banco  Rural,  efetiva  participação  na  renovação  dos 
empréstimos. Não se está responsabilizando uma pessoa apenas pelo fato 
de,  no  papel,  figurar  como  administrador  de  uma  instituição  e  nem 
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mesmo em razão unicamente do depoimento testemunhal do Sr. Carlos 
Godinho.  É  de  se  reconhecer  que  o  depoimento  do  Sr.  Godinho  foi 
deveras relevante, mormente porquanto se revela em total harmonia com 
o  acervo  probatório  dos  autos.  Há,  por  outro  lado,  prova  adicional 
suficiente  de  que  o  12º  denunciado  (José  Roberto  Salgado)  agiu 
conscientemente de maneira a viabilizar os empréstimos fraudulentos. À 
guisa  de  ilustração  das  operações  realizadas  pelo  12º  réu,  merece 
transcrição  o  seguinte  trecho das  fls.  254-257  das  Alegações  Finais  do 
Ministério Público Federal: 

 
464.  Com  efeito,  José  Roberto  Salgado  e  Ayanna 

Tenório,  em  29  de  junho  de  2004,  autorizaram  a  4ª 
renovação  (contrato  nº  912/0009/04),  no  valor  de  R$ 
27.809.300,00,  do mútuo original  nº  345/0009/03 firmado 
com a  SMP&B Comunicação.  Essa  renovação,  conforme 
do Laudo Pericial nº 1666/2007-INC, contou "com parecer 
técnico  com ressalva do analista,  alertando para o  risco 
elevado e pelo fato de não terem sido apresentados dados 
contábeis atualizados". 

465. José Roberto Salgado, em 15 de outubro de 2004, 
também  autorizou  a  5a  renovação  (contrato  n. 
1283/0009/04) do mútuo original n° 345/0009/03, no valor 
de R$ 30.050.000,00. 

466. Com relação ao mútuo original nº 552/0009/03, 
assinado com a Graffiti Participações, Ayanna Tenório, em 
29 de junho de 2004, autorizou a 3ª renovação (contrato 
n.o 913/0009/04),  no valor de R$ 12.578.000,00; enquanto 
José Roberto Salgado, em 15 de outubro de 2004 e 24 de 
março de 2005, respectivamente, autorizou as 4ª (contrato 
n.o 1282/0009/04) e 5ª (contrato n. 267/0009/05) renovações, 
nos valores de R$ 13.592.000,00 e R$ 15.512.000,00. 

(...)
469.  Em relação  ao  mútuo  original  n°  396/0037/03, 

firmado com o Partido dos  Trabalhadores,  José  Roberto 
Salgado  autorizou  as  seguintes  renovações:  a)  4ª 
renovação (contrato nº 359/0037/04), 21 de maio de 2004, 
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no valor de R$ 4.331.000,00; b) 8ª renovação (contrato n° 
044/0037/05),  21  de  janeiro  de  2005,  no  valor  de  R$ 
5.350.000,00; c) 9ª renovação (contrato n° 124/0037/05), 04 
de março de 2005,  no valor  de R$ 5.500.000,00;  e  d)  l0ª 
renovação (contrato n° 352/0037/05), 13 de junho de 2005, 
no valor de R$ 6.040.000,00. 

470. Ainda no mesmo mútuo original, Kátia Rabello 
e  José  Roberto  Salgado,  em  29  de  novembro  de  2004, 
autorizaram a 6ª renovação (contrato n° 926/0037/04), no 
valor de R$ 5.051.000,00.

471.  o  Laudo  de  Exame  Contábil  nº  1666/07-INC 
comprovou  que  as  1ª  e  3ª  renovações  não  possuíam 
identificação dos responsáveis pelas assinaturas e que as 
2ª  e  7ª  renovações  foram  firmadas  sem  documentos 
essenciais para o deferimento do crédito:

É preciso assentar que os empréstimos contratados pelo Banco Rural 
foram renovados sem as garantias necessárias exigidas para o equilíbrio 
do Sistema Financeiro Nacional. Ademais, o Banco Rural apenas decidiu 
cobrar com afinco os valores supostamente emprestados após o escândalo 
do  “mensalão”  ter  sido  divulgado.  Nesse  contexto,  a  quitação  dos 
empréstimos pelos mutuários seria a alternativa mais palatável, o que não 
retira  o caráter  fictício  do empréstimo.  Foram empréstimos forjados e, 
após ter sido revelada a prática criminosa através da imprensa, tentou-se 
restabelecer  a  licitude  do  mútuo  mediante  o  pagamento  do  que  era 
devido.

O fato de o BACEN não ter aplicado penalidades administrativas 
específicas  ao Banco Rural  em razão das  renovações  dos empréstimos 
simulados, ou de as punições aos administradores estarem pendentes de 
recurso, também não tem o condão de descaracterizar o crime de gestão 
fraudulenta,  eis  que  a  verificação  das  referidas  circunstâncias  não  é 
exigida pelo aludido tipo penal.

 
Quando a defesa da corré Ayanna (fl. 33 das Alegações Finais) e do 
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réu José Roberto Salgado (fl. 76 das Alegações Finais) considera Carlos 
Godinho como um mero funcionário do 3º escalão, a fim de desautorizar 
o seu depoimento, menospreza o relevantíssimo fato de que o referido 
empregado exerceu a função de Superintendente de Compliance do Banco 
Rural (fl. 19.995 do volume 93), trabalhou no Banco Rural por 17 anos (fl. 
19.991 do  volume 93),  bem como o fato  de  a  área  de  compliance e  de 
controle  interno  estar  subordinada  à  vice-presidência  ocupada  por 
Ayanna e, ainda que reflexamente, também à vice-presidência ocupada 
pelo réu. Sem embargo de Carlos Godinho não participar dos órgãos de 
cúpula do Banco Rural, ele estava, ainda que indiretamente, subordinado 
aos aludidos órgãos e certamente informava, como se extrai  dos autos 
(trechos do depoimento em juízo de Carlos Godinho acima transcritos e 
extraídos do volume 93), as irregularidades praticadas pela administração 
do Banco Rural.

Reputa-se  evidente,  portanto,  que  o  réu  José  Roberto  Salgado 
participava intensamente da gestão do Banco Rural, sendo incompatível 
com o conjunto probatório a conclusão de que não conhecia os fatos e os 
ilícitos praticados. Na época dos fatos, consoante a própria co-ré Ayanna 
reconheceu em seu depoimento (fl. 6.015 do volume 29), a presidência do 
Banco Rural tinha, abaixo de si, apenas dois cargos de Vice-Presidente e 
uma  diretoria.  A  gestão  executiva  do  Banco  Rural  era,  portanto, 
conduzida por pouquíssimas pessoas e o réu José Roberto Salgado era 
uma delas, o que reforça o seu conhecimento dos detalhes das operações 
de vulto realizadas pelo referido banco. Aliás, o réu tinha, na condição de 
Vice-Presidente do Banco Rural, como uma de suas funções a de impedir 
fraudes ao sistema financeiro nacional e a prática de lavagem de dinheiro. 
Destaque-se que o próprio réu reconheceu, em depoimento, ter aprovado 
um empréstimo para uma empresa vinculada a Marcos Valério, a saber:

 
QUE  das  operações  de  crédito  realizados  pela  (sic)  

empresas  vinculadas  ao  Sr.  MARCOS  VALERIO,  ou  seja,  
SMP&B  e  GRAFFITE,  participou  da  concessão  do  primeiro  
empréstimo  para  a  GRAFFITE;  QUE  votou  favoravelmente  
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para a concessão do empréstimo na forma proposta pelo Diretor  
de Crédito” (fls. 4.483, volume 20, trecho do depoimento de 
José Roberto Salgado). 

 
No mesmo sentido, o réu José Roberto Salgado também confirmou 

que o Vice-Presidente de Operações recebia a informação de empréstimos 
concedidos a pessoas sensíveis, tais como políticos e pessoas da mídia, in  
verbis:

 
QUE pela antiga política de crédito do BANCO RURAL,  

nem todas  as  operações  que  passavam pelo  comitê  de  crédito  
tinham  que  ser  levadas  ao  conhecimento  ou  exigida  a  
autorização  prévia  pela  Vice-Presidência  de  Operações;  QUE 
entretanto havia a exigência de que as operações relacionadas a  
políticos  e  membros  da  mídia,  dentre  outros  seguimentos  
julgados sensíveis, deviam ser levadas ao conhecimento da Vice-
Presidência  de  Operações  do  BANCO  RURAL a  posteriores  
[sic], mesmo que em valores menores. (fls. 4.477 do volume 20)

No que concerne à análise feita pelo Banco Rural em relação ao risco 
de crédito das empresas de Marcos Valério e da agremiação partidária 
ocupante  do  governo  federal,  o  acervo  probatório  também  conduz  à 
conclusão da prática do crime de gestão fraudulenta. A prova inequívoca 
da ausência de qualquer preocupação da administração do Banco Rural 
com  os  riscos  inerentes  aos  empréstimos  contratados  pela  instituição 
resulta da substancial reclassificação dos riscos promovida por analistas 
do  Banco  Central  do  Brasil.  Havia  uma elevada discrepância  entre  os 
níveis de classificação de risco de crédito considerados pelo Banco Rural e 
os  aferidos  pelo  Banco  Central  do  Brasil  em  relação  aos  mutuários 
SMP&B, Graffiti e Partido dos Trabalhadores. O BACEN fez as seguintes 
reclassificações:  a  SMP&B foi  reclassificada de  “B” e  “C” para  “H”,  a 
Graffiti foi reclassificada de “B” para “H” e o PT foi reclassificado de “A” 
para  “H”.  O  nível  “H”  equivale  ao  mais  alto  grau  de  risco  de 
inadimplência,  o que compeliria o Banco Rural a provisionar 100% do 
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valor da operação, o que não foi feito.
 
O Laudo de  Exame Contábil  nº  1.666/07-INC (fls.  83/173,  Apenso 

143) torna evidente as irregularidades praticadas, verbis:

(...) foi necessário verificar a adequação da classificação de 
risco de crédito atribuída pelo Rural às operações das empresas  
vinculadas ao grupo do Senhor Marcos Valério.

(...)  Diametralmente  oposta  à  experiência  interna  
apresentada  pelo  grupo  de  empresas  vinculadas  ao  Senhor  
Marco  Valério,  a  diretoria  concedeu  empréstimos  ainda  que  
existisse  impontualidade  nas  amortizações  e  operações  em 
prejuízo,  bem como  foi  desconsiderado  o  grupo  econômico  e, 
essencialmente, a inexistência de garantias ou alta insuficiência  
de liquidez.  (...) O  quadro relativo ao rating demonstra que as  
operações  de  crédito  das  empresas  ligadas  a  Marcos  Valério  
Fernandes  de  Souza  e  do  próprio  Marcos  Valério,  por  
determinação do Banco Central do Brasil, foram reclassificadas  
para o risco "H", a partir de junho de 2005, o que obrigaria o 
Banco Rural a constituir provisão de 100% do valor, para fazer  
face às perdas prováveis na realização dos créditos.

277.  Nos  meses  de  maio  e  junho  de  2000,  setembro  a  
dezembro de 2003, abril,  julho, agosto,  e  novembro de 2004  e 
janeiro a junho de 2005,  as  operações de crédito  das  empresas  
ligadas  a  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza  apresentaram  
classificações diferenciadas de riscos, embora pertencessem a um  
só  grupo  econômico,  estivessem  sendo  objeto  de  rolagens  e 
apresentassem garantias similares. 

278.  As operações de crédito foram garantidas por  avais 
dos  sócios  e  por  direitos  creditórios  de  contratos  de  
publicidades firmados entre a empresa DNA Propaganda Ltda. e 
o  Banco  do  Brasil,  ressalvando  que  a  garantia  dos  direitos 
creditórios  não  encontrava  respaldo  jurídico  e  os  dados  
cadastrais dos  avalistas  e  econômico-financeiro  das  empresas  
se encontravam desatualizados.

(...)  de  acordo  com Papel  de  Trabalho  Pt.  0501301503  
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(Vol. 01 - fl. 13), elaborado pelo Banco Central, foi determinado  
ao  Rural  a  reclassificação  de  risco  de  operações  de  crédito,  
devido  à  manipulação  de  registros  dos  contratos  de 
empréstimos e ao não cumprimento das normas.

285.  A reclassificação exigiu ajustes nos dados contábeis  
do  Rural,  principalmente  dos  valores  patrimoniais.  Esses  
ajustes  iniciais,  de  acordo  com  os  Papéis  de  Trabalho  dos  
analistas do Banco Central, tiveram sérias consequências para o 
Conglomerado  Financeiro,  que  teve  seu  patrimônio  de 
Referência  no  valor  de  R$  713,6  milhões,  em  31/05/2005,  
ajustado  para  R$  507,6  milhões,  impactando  o  índice  da  
Basiléia,  passando  de  20,23%  para  14,39%,  e  o  índice  de 
Imobilização, que aumentou de 29,57% para 41,74%."

 
No  mesmo  sentido,  a  11ª  ré  (Kátia  Rabello)  reconheceu  em  seu 

interrogatório  que  a  reclassificação  originou  uma  nova  indicação  de 
considerável prejuízo do Banco Rural, verbis:

(...)  foi,  porém,  determinado pelo  BACEN que  o  Banco  
Rural alterasse o chamado rating das operações; esclarece que o 
Banco Rural é auditado por auditoria independente (Deloitte) e 
que é descabida qualquer afirmação de que teria havido fraude  
no  balanço  da  empresa;  diz  que,  posteriormente,  com  a  
reclassificação imposto pelo BACEN, foi publicado o balanço do 
Banco  no  segundo  semestre  de  2005,  o  qual  indicou  
considerável  prejuízo  do  Banco (fls.  16.328,  trecho  do 
interrogatório de Kátia Rabello).

 
A  intencional  classificação  indevida  do  crédito  de  forma  a 

menosprezar os reais  riscos  envolvidos em uma operação de mútuo é 
circunstância  que  acarreta  uma redução  ilícita  do  volume de  recursos 
provisionados  por  uma  instituição  financeira,  o  que  origina  uma 
instabilidade no sistema financeiro nacional caracterizadora do crime de 
gestão  fraudulenta.  A título  de  ilustração,  a  reclassificação  dos  riscos 
determinada  pelo  BACEN  provocou,  consoante  acima  destacado  no 
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trecho  transcrito  do  laudo  pericial  acostado  aos  autos,  uma  queda 
superior a 200 milhões de reais no patrimônio de referência do grupo do 
Banco Rural.

Assim, configurada a prática do crime de quadrilha, uma vez que as 
provas  conduzem  à  inequívoca  conclusão  de  que  o  réu  integrava  a 
quadrilha do mensalão, voto pela procedência do pedido de condenação 
do 12º denunciado (José Roberto Salgado) pelo crime previsto no art. 288 
do Código Penal.

Do réu Vinícius Samarane (13º denunciado)
 

Quadrilha
 
Em linhas gerais, o réu Vinícius Samarane foi denunciado posto, na 

qualidade  de  dirigente  do  Banco  Rural  e  em  associação  com  outros 
administradores da aludida instituição financeira, permitido a prática de 
operações criminosas, em particular a renovação de empréstimos forjados 
pela SMP&B e por outras empresas de maneira a caracterizar a gestão 
fraudulenta de instituição financeira e a configurar a prática de conduta 
voltada para  a  lavagem de dinheiro.  O réu também é  acusado de  ter 
praticado o crime de evasão de divisas por ter supostamente remetido 
valores para contas no exterior de titularidade de terceiros.

No Banco Rural, Vinícius Samarane ingressou em 1993, já tendo sido 
gerente da IFE Banco Rural. O réu exerceu o cargo de Superintendente e 
Diretor de Controles Internos (ainda não era Diretor Estatutário) a partir 
de final de 2002 e nele permaneceu até se tornar Diretor Estatutário de 
Controles Internos e  Compliance a partir de abril de 2004. Atualmente, o 
réu é Vice-Presidente do Banco Rural. Na condição de executivo do Banco 
Rural,  o  13º  réu  tinha,  em  conjunto  os  demais  executivos  da  aludida 
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instituição, a responsabilidade de combater a lavagem de dinheiro e de 
atuar em conjunto com a área de compliance do Banco Rural. 

 
Em razão  de  sua  função  e  dos  ilícitos  praticados,  o  réu  Vinícius 

Samarane  foi  incluído  no  núcleo  financeiro  da  quadrilha  criada  para 
viabilizar o aporte de recursos mediante empréstimos simulados, além de 
proporcionar os mecanismos de lavagem capazes de permitir o repasse 
dos valores aos destinatários finais.

De fato, assiste razão à defesa quando afirmou na sustentação oral 
que os empréstimos narrados nos autos não contaram com a participação 
direta do 13º réu. Vinícius Samarane não votou no momento da concessão 
e nem mesmo autorizou expressamente as renovações dos empréstimos 
com frágeis garantias. É que, quando da concessão, o 13º réu não figurava 
ainda como Diretor Estatutário, o que apenas ocorreu em abril de 2004.

 
Sem embargo de não ter participado diretamente da concessão e da 

renovação dos empréstimos forjados, a acusação do MPF quanto à prática 
do crime de gestão fraudulenta não se restringe às aludidas condutas. O 
MPF  imputa  a  prática  do  referido  crime  em razão  de  o  réu  Vinícius 
Samarane ter  supostamente praticado atos,  na qualidade de  gestor  do 
Banco  Rural,  que  se  subsumem  ao  tipo  previsto  no  art.  4º  da  Lei  nº 
7.492/86.  O  referido  réu,  que  era  integrante  do  Comitê  de  Controles 
Internos e Prevenção a Ilícitos do Banco Rural, teria concordado com “a  
postura então adotada pelo Banco Rural em relação aos clientes que utilizavam a  
instituição  financeira  para  fins  de  lavagem  de  dinheiro”  (fls.  252-253  das 
Alegações Finais do MPF). O 13º denunciado exercia, na época dos fatos, 
o cargo de Diretor de Controle Interno e, em razão de seu ofício destinado 
à  prevenção  de  ilícitos  tais  como  os  narrados  nos  autos,  tinha  pleno 
conhecimento das renovações dos empréstimos fraudulentos. Ainda que 
não fosse Diretor Estatutário,  o réu participava do diminuto grupo de 
pessoas  que integravam a cúpula  executiva  do  Banco  Rural,  o  que se 
confirma pelo fato de que, nos dias de hoje, o réu exerce o cargo de Vice-
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Presidente da referida instituição financeira.
 
Compulsando  os  autos,  e,  em especial,  a  Ata  da  23ª  Reunião  do 

Comitê  de  Controles  Internos  e  Prevenção  a  Ilícitos  do  Banco  Rural 
ocorrida  em  21/03/2005,  constata-se  que  o  Superintendente  de 
Compliance, Sr. Carlos Godinho, apresentou, quanto ao tópico Lavagem 
de Dinheiro, os seguintes itens de pauta: 

ATA DA 23a REUNIÃO DO COMITÊ DE CONTROLES 
INTERNOS E PREVENÇÃO A ILÍCITOS

Data: 21/03/2005
Local: Edifício Tratex - 130 andar
Horário do início: 15:00 horas
Horário do término: 17:00 horas
PARTICIPANTES:
Vinícius  Samarane  -  Diretoria  de  Controles  Internos  e 

Compliance.
Walter Assumpção Mendonça - Auditoria Interna.
Reginaldo  Eustáquio  da  Silva  -  Superintendência  de 

Inspetoria e Atendimentos
Externos.
Carlos  Roberto  Sanches  Godinho  -  Superintendência  de 

Compliance.
Jorge  Lage  Campos  -  Superintendência  de  Análise 

Gerencial e Controle.
 CONVIDADOS:
Carlos Roberto Prates
Gilberto Pereira
Cláudio Schmitz Simões
 
PAUTA:
 1. "LAVAGEM DE DINHEIRO" 
1.1.  Foi  apresentado  pelo  Superintendente  de 

Compliance,  o  Relatório  de  "Lavagem  de  Dinheiro"  com  a 
movimentação acima dos padrões no período de fevereiro de 
2004 a fevereiro de 2005, abordando os seguintes pontos: 
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1.1.1.  A movimentação dos clientes com mais de 2 anos 
de relacionamento com o banco, não caracteriza "lavagem de 
dinheiro".

1.1.2. A movimentação de clientes que aparecem mais de 
uma vez, também não caracteriza "lavagem de dinheiro". 

1.1.3.  Transferência  Eletrônica  de  Recursos,  um  volume 
muito grande de TED, qualificando a movimentação como não 
"lavagem de dinheiro", uma vez que a origem e o destino do 
recurso são identificados. 

1.1.4. Para os clientes que aparecerem, pela primeira vez, 
num período de 12 meses e for setor específico, letra K ou J, terá 
monitoramento especial pela Superintendência de Inspetoria e 
Atendimento Externo.

1.2. A Auditoria Interna irá fazer um fluxograma completo 
do processo de prevenção a "lavagem de dinheiro", unificar as 
instruções  de serviços  e  circulares  pertinentes  aos assuntos  e 
publicar na intranet como documento oficial para Prevenção a 
"Lavagem de Dinheiro" no S.F.R.

 
2. CENTRALIZAÇÃO DO BACK OFFICE
2.1.  O  Vinícius  /  Gilberto  fizeram  apresentação  dos 

processos que irão ser centralizados abrangendo os seguintes 
pilares:

• Proposta - Abertura de Conta Corrente (versão 1)
• Operações de Crédito
• Controle de Garantias
• Checagem de Garantias
• Cobrança
• Protesto de Títulos
• Compensação
• Contabilidade
• Convênio
• Conta Corrente
2.2. Automação do Back Office
Em 22/03/2005, Vinícius Samarane, Gilberto, Walter Borges 

e  Rogério  irão  participar  de  uma  reunião,  com a  equipe  da 
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Accenture, para apresentar as necessidades para automatizar a 
centralização da retaguarda, dentro do modelo aprovado pelo 
S.F.R.

 
Belo Horizonte,  22 de março de 2005.  (fls.  41547-41.548, 

volume 194) 

Não há, no referido documento, qualquer menção no sentido de que 
o  réu  Vinícius  Samarane  tenha  aprovado  expressamente  a  postura 
sugerida pelo Superintendente de  Compliance do Banco Rural nos itens 
1.1.1 e 1.1.2 acima transcritos.  O que assume relevo é o fato de que o 
referido documento de fls. 41.547-41.548 menciona que a reunião durou 
de 15:00 as 17:00 horas do dia 21/03/2005, que a ata foi assinada por seis 
pessoas,  entre  elas  o Sr.  Carlos  Godinho,  e  que outros  temas além da 
lavagem  de  dinheiro  foram  deliberados.  Assim,  por  um  lado,  não  é 
razoável que, dos seis que assinaram e participaram da reunião, apenas o 
réu  Vinícius  Samarane  responda  por  crime  de  gestão  fraudulenta, 
mormente porquanto não há uma aprovação expressa sua quanto ao que 
foi  proposto  pelo  Superintendente  de  Compliance.  Ademais,  é  de  se 
presumir  que  o  mero  conhecimento  de  uma  sugestão  de  postura  em 
desconformidade com o ordenamento jurídico não revela,  por si  só,  o 
dolo do réu, autorizando, no máximo, a configuração de uma negligência 
inerente à conduta culposa.

 
Sem embargo da ausência de provas de que o réu tenha aprovado ou 

renovado  os  mútuos  contratados  pelo  Banco  Rural  aceitando  frágeis 
garantias  dos  devedores,  bem como de  que  o  13º  réu  tenha  efetuado 
ratings (classificações)  dos  riscos  de  crédito  dos  mutuários  ligados  a 
Marcos Valério, a sua atuação no Banco Rural impõe a condenação pela 
prática do tipo veiculado pelo art. 4º da Lei nº 7.492. A condescendência 
do 13º réu (Vinícius Samarane) com a prática rotineira de lavagem de 
dinheiro conduz inexoravelmente à gestão fraudulenta. Nesse contexto, é 
de extremo relevo o fato de o réu Vinícius Samarane exercer, atualmente, 
o cargo de vice-presidente do Banco Rural, porquanto revela o profundo 
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conhecimento das práticas de sua instituição,  bem como a sua relação 
intestina com os administradores do referido banco. A atuação do réu no 
sentido  de  permanecer  inerte  diante  dos  saques  ilícitos  ocorridos  em 
agências  do  Banco  Rural  caracteriza  a  conduta  criminal  de  gestão 
fraudulenta. Por essas razões, o pedido de condenação do réu Vinícius 
Samarane em relação ao crime de gestão fraudulenta capitulado no art. 4º 
da Lei nº 7.492/86 deve ser julgado procedente.

No que concerne à análise feita pelo Banco Rural em relação ao risco 
de crédito das empresas de Marcos Valério e da agremiação partidária 
ocupante  do  governo  federal,  o  acervo  probatório  também  conduz  à 
conclusão da prática do crime de gestão fraudulenta. A prova inequívoca 
da ausência de qualquer preocupação da administração do Banco Rural 
com  os  riscos  inerentes  aos  empréstimos  contratados  pela  instituição 
resulta da substancial reclassificação dos riscos promovida por analistas 
do  Banco  Central  do  Brasil.  Havia  uma elevada discrepância  entre  os 
níveis de classificação de risco de crédito considerados pelo Banco Rural e 
os  aferidos  pelo  Banco  Central  do  Brasil  em  relação  aos  mutuários 
SMP&B, Graffiti e Partido dos Trabalhadores. O BACEN fez as seguintes 
reclassificações:  a  SMP&B foi  reclassificada de  “B” e  “C” para  “H”,  a 
Graffiti foi reclassificada de “B” para “H” e o PT foi reclassificado de “A” 
para  “H”.  O  nível  “H”  equivale  ao  mais  alto  grau  de  risco  de 
inadimplência,  o que compeliria o Banco Rural a provisionar 100% do 
valor da operação, o que não foi feito.

 
O Laudo de  Exame Contábil  nº  1.666/07-INC (fls.  83/173,  Apenso 

143) torna evidente as irregularidades praticadas, verbis:

(...) foi necessário verificar a adequação da classificação de 
risco de crédito atribuída pelo Rural às operações das empresas  
vinculadas ao grupo do Senhor Marcos Valério.

(...)  Diametralmente  oposta  à  experiência  interna  
apresentada  pelo  grupo  de  empresas  vinculadas  ao  Senhor  
Marco  Valério,  a  diretoria  concedeu  empréstimos  ainda  que  
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existisse  impontualidade  nas  amortizações  e  operações  em 
prejuízo,  bem como  foi  desconsiderado  o  grupo  econômico  e, 
essencialmente, a inexistência de garantias ou alta insuficiência  
de liquidez.  (...) O  quadro relativo ao rating demonstra que as  
operações  de  crédito  das  empresas  ligadas  a  Marcos  Valério  
Fernandes  de  Souza  e  do  próprio  Marcos  Valério,  por  
determinação do Banco Central do Brasil, foram reclassificadas  
para o risco "H", a partir de junho de 2005, o que obrigaria o 
Banco Rural a constituir provisão de 100% do valor, para fazer  
face às perdas prováveis na realização dos créditos.

277.  Nos  meses  de  maio  e  junho  de  2000,  setembro  a  
dezembro de 2003, abril,  julho, agosto,  e  novembro de 2004  e 
janeiro a junho de 2005,  as  operações de crédito  das  empresas  
ligadas  a  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza  apresentaram  
classificações diferenciadas de riscos, embora pertencessem a um  
só  grupo  econômico,  estivessem  sendo  objeto  de  rolagens  e 
apresentassem garantias similares. 

278.  As operações de crédito foram garantidas por  avais 
dos  sócios  e  por  direitos  creditórios  de  contratos  de  
publicidades firmados entre a empresa DNA Propaganda Ltda. e 
o  Banco  do  Brasil,  ressalvando  que  a  garantia  dos  direitos 
creditórios  não  encontrava  respaldo  jurídico  e  os  dados  
cadastrais dos  avalistas  e  econômico-financeiro  das  empresas  
se encontravam desatualizados.

(...)  de  acordo  com Papel  de  Trabalho  Pt.  0501301503  
(Vol. 01 - fl. 13), elaborado pelo Banco Central, foi determinado  
ao  Rural  a  reclassificação  de  risco  de  operações  de  crédito,  
devido  à  manipulação  de  registros  dos  contratos  de 
empréstimos e ao não cumprimento das normas.

285.  A reclassificação exigiu ajustes nos dados contábeis  
do  Rural,  principalmente  dos  valores  patrimoniais.  Esses  
ajustes  iniciais,  de  acordo  com  os  Papéis  de  Trabalho  dos  
analistas do Banco Central, tiveram sérias consequências para o 
Conglomerado  Financeiro,  que  teve  seu  patrimônio  de 
Referência  no  valor  de  R$  713,6  milhões,  em  31/05/2005,  
ajustado  para  R$  507,6  milhões,  impactando  o  índice  da  
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Basiléia,  passando  de  20,23%  para  14,39%,  e  o  índice  de 
Imobilização, que aumentou de 29,57% para 41,74%."

 
No  mesmo  sentido,  a  11ª  ré  (Kátia  Rabello)  reconheceu  em  seu 

interrogatório  que  a  reclassificação  originou  uma  nova  indicação  de 
considerável prejuízo do Banco Rural, verbis:

(...)  foi,  porém,  determinado pelo  BACEN que  o  Banco  
Rural alterasse o chamado rating das operações; esclarece que o 
Banco Rural é auditado por auditoria independente (Deloitte) e 
que é descabida qualquer afirmação de que teria havido fraude  
no  balanço  da  empresa;  diz  que,  posteriormente,  com  a  
reclassificação imposto pelo BACEN, foi publicado o balanço do 
Banco  no  segundo  semestre  de  2005,  o  qual  indicou  
considerável  prejuízo  do  Banco (fls.  16.328,  trecho  do 
interrogatório de Kátia Rabello).

 
A  intencional  classificação  indevida  do  crédito  de  forma  a 

menosprezar os reais  riscos  envolvidos em uma operação de mútuo é 
circunstância  que  acarreta  uma redução  ilícita  do  volume de  recursos 
provisionados  por  uma  instituição  financeira,  o  que  origina  uma 
instabilidade no sistema financeiro nacional caracterizadora do crime de 
gestão  fraudulenta.  A título  de  ilustração,  a  reclassificação  dos  riscos 
determinada  pelo  BACEN  provocou,  consoante  acima  destacado  no 
trecho  transcrito  do  laudo  pericial  acostado  aos  autos,  uma  queda 
superior a 200 milhões de reais no patrimônio de referência do grupo do 
Banco Rural.

Assim,  configurada  a  prática  do  crime  de  quadrilha,  voto  pela 
procedência  do  pedido  de  condenação  do  13º  denunciado  (Vinícius 
Samarane) pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal.
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Da ré Ayanna Tenório Torres de Jesus (14ª denunciada)
Quadrilha

Em linhas gerais, a ré Ayanna foi denunciada posto, na qualidade de 
Vice-Presidente  do  Banco  Rural  e  em  associação  com  outros 
administradores da aludida instituição financeira, permitiu a prática de 
operações criminosas, em particular a renovação de empréstimos forjados 
pela SMP&B de maneira a caracterizar a gestão fraudulenta de instituição 
financeira e a configurar a prática de conduta voltada para a lavagem de 
dinheiro.

 
No Banco Rural, instituição que ingressou em 12 de abril de 2004, 

Ayanna  Tenório  era  a  Vice-Presidente  responsável  pelo  Comitê  de 
Prevenção  à  Lavagem  de  Dinheiro  e  pelas  áreas  de  compliance, 
contabilidade jurídica, operacional, comercial e tecnológica da instituição 
financeira. Em razão de sua função e dos ilícitos praticados, a ré Ayanna 
foi considerada incluída no núcleo financeiro da quadrilha criada para 
viabilizar o aporte de recursos mediante empréstimos simulados, além de 
proporcionar os mecanismos de lavagem capazes de permitir o repasse 
dos valores aos destinatários finais.

 
Em  sua  sustentação,  a  defesa  alegou  que  o  Banco  Rural  apenas 

recebeu  96  milhões  de  reais  em  março  de  2012  em  decorrência  da 
liquidação extrajudicial do Banco Mercantil de Pernambuco. Esse valor 
não seria, segundo a avaliação do defendente,  suficiente para justificar 
uma  fraude  da  dimensão  da  narrada  nos  autos,  porquanto  os  juros 
devidos  em  razão  dos  empréstimos  concedidos  já  ultrapassariam  a 
quantia recebida pelo Banco Rural ao final da liquidação extrajudicial do 
Banco  Mercantil  de  Pernambuco,  instituição  que  passou  a  ser 
denominada Banco Mercantil S/A. Ocorre que a defesa não menciona, em 
momento algum, que, segundo informação prestada pelo Banco Central 
do  Brasil  às  fls.  9.033  (volume  43),  os  ativos  do  referido  banco  em 
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liquidação alcançavam, em 31 de maio de 2006, o valor contábil de R$1,1 
bilhão. Por seu turno, os passivos do banco em liquidação, constituídos 
de obrigações trabalhistas (em provisão), tributárias ainda em discussão e 
quirografárias,  além  da  dívida  junto  ao  Banco  Central  (PROER), 
atualizada em 31/05/06 representavam cerca de R$1,7 bilhão.  Em 2006, 
portanto,  o  passivo  do  banco  em  liquidação  superava  em 
aproximadamente 600 milhões de reais o seu ativo. Mesmo assim, ao final 
da liquidação extrajudicial o Banco Rural recebeu, em razão de possuir 
22% da participação acionária do banco liquidado, quase 100 milhões de 
reais de crédito. Considerando que, nos termos do que dispõe a Lei nº 
6.024/74,  a  liquidação  extrajudicial  de  uma  instituição  financeira  é 
efetuada  e  decretada  pelo  Banco  Central  do  Brasil,  o  resultado  final 
depende inexoravelmente de uma atuação favorável ou desfavorável da 
aludida  autarquia  federal.  Assim  como  a  defesa  noticia  o  resultado 
positivo de 96 milhões de reais,  o desfecho da liquidação extrajudicial 
poderia ter sido muito melhor para o Banco Rural,  especialmente se o 
escândalo  noticiado  nestes  autos  não  tivesse  sido  revelado.  Como  os 
ativos do Banco Mercantil superavam a casa de 1 bilhão de reais, uma 
visão hermenêutica do BACEN no processo de liquidação extrajudicial 
Banco  Mercantil  que  fosse  capaz  de  excluir  determinados  créditos 
poderia resultar em um resultado ao Banco Rural próximo da casa de 1 
bilhão de reais, montante correspondente ao ativo do banco Mercantil em 
2006. Assim, para a identificação da vantagem que o Banco Rural teria 
com  a  condução  do  processo  de  liquidação  extrajudicial  do  Banco 
Mercantil, a conta a ser feita deve ter como parâmetro o ativo e o passivo 
do banco em liquidação, valores que superavam a casa do 1 bilhão de 
reais,  e  não os 96 milhões de reais  recebidos recentemente pelo Banco 
Rural em razão do encerramento da referida liquidação.

 
Sem  embargo  da  materialidade  do  delito,  confirmado  pelos 

depoimentos e provas documentais acostados aos autos, não há provas 
suficientes quanto à prática intencional do delito de gestão fraudulenta 
pela 14ª denunciada.  O fato de a ré ter sido contratada por um prazo 
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determinado, isto é, por um período de 2 anos, faz presumir, consoante 
sustentou a  defesa da  ré,  que não integrava  a  quadrilha destinada ao 
cometimento de fraudes no âmbito do Banco Rural. Ademais, é imperioso 
destacar  que o  início  do  contrato  firmado pela  ré  com o Banco Rural 
ocorreu  em  12  de  abril  de  2004  e  que  o  referido  ajuste,  consoante 
informado  pela  própria  defesa  da  ré  em  suas  Alegações  Finais,  foi 
encerrado em março de 2006, vale dizer, em período posterior ao início da 
atuação da quadrilha na prática do crime de gestão fraudulenta. A ré não 
participou dos primeiros empréstimos e sequer integrava o Banco Rural 
quando os ilícitos começaram a ser praticados.

 
Não há, assim, provas suficientes nos autos da prática intencional 

pela 14ª ré do crime de gestão fraudulenta, na medida em que ela passou 
a integrar o board do Banco Rural não por sua expertise na área financeira, 
mas por seu conhecimento na área tecnológica e de gestão de recursos 
humanos. O Banco Rural possui um sistema de controle e, inclusive, uma 
área de  compliance que indica, consoante bem destacado pelo Sr. Carlos 
Godinho nos autos, a prática de operações suspeitas. Não há, contudo, 
provas  contundentes  nos  autos  de  que  a  ré  recebeu  a  informação 
disponibilizada pela área de  compliance e de que, em associação com os 
demais  réus,  conscientemente  desconsiderou  os  riscos  inerentes  às 
operações, a fim de viabilizar a prática de ilícitos criminais. No máximo, a 
ré Ayanna teria, na qualidade de Vice-Presidente do Banco Rural, atuado 
com negligência ao não fazer cessar as operações ilícitas perpetradas com 
a  SMP&B.  Contudo,  o  tipo  imputado  à  Ré  não  prevê  a  modalidade 
culposa,  e  nem  se  destina  à  punição  de  pessoas  ineptas  para  o 
conhecimento pleno dos ilícitos praticados de natureza financeira.

 
Em acréscimo,  consoante  destacado pela  defesa,  a  ré  Ayanna não 

tinha como função fazer avaliações de créditos e de empréstimos (fls. 21-
22  das  Alegações  Finais.  v.  g.  trecho  de  fl.  22  das  Alegações  Finais: 
“Ayanna não cuidou de operações de concessão de crédito,  pois este setor não  
estava afeto à sua área de atuação”) e os empréstimos aparentavam absoluta 
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normalidade para a ré, pessoa que não detinha conhecimentos específicos 
em matéria  financeira  (fl.  23  das  Alegações  Finais  da  ré  Ayanna).  No 
desempenho de suas atribuições no Banco Rural, a ré Ayanna aprovou as 
malsinadas  renovações  de  empréstimos  fraudulentos,  porquanto,  para 
ela,  aparentavam  regularidade.  Cumpre  destacar  que  a  própria  ré 
reconheceu ter participado de duas renovações de empréstimos: “Ayanna  
teve participação em apenas duas das vinte e seis operações questionadas pela  
acusação” (fl. 26 das Alegações Finais). Um dos empréstimos foi renovado 
com a SMP&B e o outro com a Graffite Participações Ltda, tendo ambas 
ocorrido  em  29/06/2004.  Todavia,  não  há  provas  suficientes  de  sua 
intenção quanto à prática do delito de gestão fraudulenta.

 
Diante de todo o acervo probatório, é razoável a tese da defendente 

de que não entendia de finanças  e  de que não recebeu informações  a 
respeito da ilicitude dos empréstimos contratados com as empresas de 
Marcos Valério.

 
Em seu depoimento em juízo, o réu José Roberto Salgado confirma 

que a ré Ayanna, mercê de ter prestado consultoria ao Banco Rural desde 
2003, passou a trabalhar no referido banco a partir de 2004 e integrava o 
seu Comitê de Crédito. No caso específico da ré Ayanna, sua participação 
era, do que se extrai dos autos, uma mera formalidade. A exigência de 
que a ré Ayanna também aprovasse os empréstimos de valores elevados 
pelo Banco Rural também tinha o objetivo de evitar riscos à instituição 
financeira mutuante e ao próprio sistema financeiro nacional,  mas a ré 
não tinha o domínio técnico da matéria financeira que lhe era submetida. 
Em suas palavras, José Roberto Salgado afirma que:

 
“questionado se entre a morte de José Augusto Dumont e  

a  assunção  da  cobrança  do  empréstimo  da  SMP&B  pelo  
interrogando  em  dezembro  de  2004  quem  teria  gerido  tal  
empréstimos  respondeu  que  as  mesmas  encontravam-se  em  
andamento  normal,  respeitando  os  procedimentos  de  créditos  
vigentes na época; diz que a acusada Ayanna era responsável  
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pela  Diretoria  de  Suporte  Operacional  sendo  responsável  por  
toda parte de recursos humanos, jurídico, contábil e participava  
como membro  do Comitê  de  Crédito  dependendo do  valor  da  
operação;  diz  que  desde  2003  a  referida  acusada  prestava  
serviços  de  consultoria  ao  Banco  Rural  na  área  de  Recursos  
Humanos,  tendo  sido  contratada  em 2004;  diz  que  não  sabe  
acerca da vida pregressa profissional da acusada Ayanna como  
bancária”.

(Depoimento  em  juízo  de  JOSE  ROBERTO 
SALGADO está acostado às fls. 16.505-16.512 do volume 
76. Trecho extraído de fls. 16.511-16.512)

 
Assim, diante da insuficiência de provas para a condenação da 14º 

denunciada (Ayanna Tenório Tôrres de Jesus), voto pela improcedência 
do pedido de sua condenação pelo crime previsto no art. 288 do crime de 
quadrilha, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPC.

 

CONCLUSÃO
 
Ex  positis,  relativamente  ao  item  II  da  denúncia  ofertada  pelo 

Ministério Público Federal, voto pela:
 
(i)  procedência  do pedido de condenação do 1º  denunciado (José 

Dirceu de Oliveira e Silva) pela prática do crime de quadrilha estampado 
no art. 288 do Código Penal;

 
(ii) procedência do pedido de condenação do 2º denunciado (José 

Genoíno Neto) pela prática do crime de quadrilha estampado no art. 288 
do Código Penal;

 
(iii)  procedência  do  pedido  de  condenação  do  3º  denunciado 

(Delúbio Soares de Castro) pela prática do crime de quadrilha estampado 
no art. 288 do Código Penal;
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(iv) extinção da punibilidade, nos termos dos arts. 89, §5º, da Lei nº 

9.099/95, do 4º réu (Sílvio José Pereira);
 
(v) procedência do pedido de condenação do 5º denunciado (Marcos 

Valério  Fernandes  de  Souza)  pela  prática  do  crime  de  quadrilha 
estampado no art. 288 do Código Penal;

 
(vi) procedência do pedido de condenação do 6º denunciado (Ramon 

Hollerbach Cardoso) pela prática do crime de quadrilha estampado no 
art. 288 do Código Penal;

 
(vii)  procedência  do  pedido  de  condenação  do  7º  denunciado 

(Cristiano de Mello Paz) pela prática do crime de quadrilha estampado no 
art. 288 do Código Penal;

 
(viii)  procedência  do  pedido  de  condenação  do  8º  denunciado 

(Rogério Tolentino) pela prática do crime de quadrilha estampado no art.  
288 do Código Penal;

 
(ix) procedência do pedido de condenação da 9ª denunciada (Simone 

Reis Lobo de Vasconcelos) pela prática do crime de quadrilha estampado 
no art. 288 do Código Penal;

 
(x)  improcedência  do  pedido  de  condenação  da  10ª  denunciada 

(Geiza Dias dos Santos) pela prática do crime de quadrilha estampado no 
art. 288 do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPC;

 
(xi) procedência do pedido de condenação da 11ª denunciada (Kátia 

Rabello)  pela prática do crime de quadrilha estampado no art.  288 do 
Código Penal;

 
(xii) procedência do pedido de condenação do 12º denunciado (José 
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(iv) extinção da punibilidade, nos termos dos arts. 89, §5º, da Lei nº 

9.099/95, do 4º réu (Sílvio José Pereira);
 
(v) procedência do pedido de condenação do 5º denunciado (Marcos 

Valério  Fernandes  de  Souza)  pela  prática  do  crime  de  quadrilha 
estampado no art. 288 do Código Penal;

 
(vi) procedência do pedido de condenação do 6º denunciado (Ramon 

Hollerbach Cardoso) pela prática do crime de quadrilha estampado no 
art. 288 do Código Penal;

 
(vii)  procedência  do  pedido  de  condenação  do  7º  denunciado 

(Cristiano de Mello Paz) pela prática do crime de quadrilha estampado no 
art. 288 do Código Penal;

 
(viii)  procedência  do  pedido  de  condenação  do  8º  denunciado 

(Rogério Tolentino) pela prática do crime de quadrilha estampado no art.  
288 do Código Penal;

 
(ix) procedência do pedido de condenação da 9ª denunciada (Simone 

Reis Lobo de Vasconcelos) pela prática do crime de quadrilha estampado 
no art. 288 do Código Penal;

 
(x)  improcedência  do  pedido  de  condenação  da  10ª  denunciada 

(Geiza Dias dos Santos) pela prática do crime de quadrilha estampado no 
art. 288 do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPC;

 
(xi) procedência do pedido de condenação da 11ª denunciada (Kátia 

Rabello)  pela prática do crime de quadrilha estampado no art.  288 do 
Código Penal;

 
(xii) procedência do pedido de condenação do 12º denunciado (José 
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Roberto Salgado) pela prática do crime de quadrilha estampado no art. 
288 do Código Penal;

 
(xiii)  procedência  do  pedido  de  condenação  do  13º  denunciado 

(Vinícius Samarane) pela prática do crime de quadrilha estampado no art. 
288 do Código Penal, e

(xiv) improcedência do pedido de condenação (absolvição) da 14ª 
denunciada (Ayanna Tenório Tôrres de Jesus) pela prática do crime de 
quadrilha estampado no art. 288 do Código Penal, nos termos do artigo 
386, inciso VII, do CPP.

 
     

DOSIMETRIA

Adotando  como razões  de  decidir  os  fundamentos  expostos  pelo 
Ministro Relator, aplico aos condenados as seguintes penas:

i) ao réu  José Dirceu de Oliveira e Silva, pela prática do crime de 
quadrilha estampado no art. 288 do Código Penal, fixo a pena em 2 (dois) 
anos e 11 (onze) meses de reclusão;

ii)  ao réu  José Genoíno Neto,  pela prática do crime de quadrilha 
estampado no art. 288 do Código Penal, fixo a pena em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão;

iii)  ao  réu  Delúbio  Soares  de  Castro pela  prática  do  crime  de 
quadrilha estampado no art. 288 do Código Penal, fixo a pena em 2 (dois) 
anos e 3 (três) meses de reclusão;

iv) ao réu Marcos Valério Fernandes de Souza, pela prática do crime 
de quadrilha estampado no art. 288 do Código Penal; fixo a pena em 2 
(dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão;
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Roberto Salgado) pela prática do crime de quadrilha estampado no art. 
288 do Código Penal;

 
(xiii)  procedência  do  pedido  de  condenação  do  13º  denunciado 

(Vinícius Samarane) pela prática do crime de quadrilha estampado no art. 
288 do Código Penal, e
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quadrilha estampado no art. 288 do Código Penal, nos termos do artigo 
386, inciso VII, do CPP.
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Adotando  como razões  de  decidir  os  fundamentos  expostos  pelo 
Ministro Relator, aplico aos condenados as seguintes penas:

i) ao réu  José Dirceu de Oliveira e Silva, pela prática do crime de 
quadrilha estampado no art. 288 do Código Penal, fixo a pena em 2 (dois) 
anos e 11 (onze) meses de reclusão;

ii)  ao réu  José Genoíno Neto,  pela prática do crime de quadrilha 
estampado no art. 288 do Código Penal, fixo a pena em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão;

iii)  ao  réu  Delúbio  Soares  de  Castro pela  prática  do  crime  de 
quadrilha estampado no art. 288 do Código Penal, fixo a pena em 2 (dois) 
anos e 3 (três) meses de reclusão;

iv) ao réu Marcos Valério Fernandes de Souza, pela prática do crime 
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v)  ao  réu  Ramon  Hollerbach  Cardoso pela  prática  do  crime  de 
quadrilha estampado no art. 288 do Código Penal, fixo a pena em 2 (dois) 
anos e 3 (três) meses de reclusão;

vi)  ao  réu  Cristiano  de  Mello  Paz,  pela  prática  do  crime  de 
quadrilha estampado no art. 288 do Código Penal, fixo a pena em 2 (dois) 
anos e 3 (três) meses de reclusão;

vii) ao réu  Rogério Tolentino,  pela prática do crime de quadrilha 
estampado no art. 288 do Código Penal, fixo a pena em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão;

viii) à ré Simone Reis Lobo de Vasconcelos, pela prática do crime de 
quadrilha estampado no art. 288 do Código Penal, fixo a pena em 1 (um) 
anos e 8 (oito) meses de reclusão, ficando declarada prescrita a pretensão 
punitiva;

ix) à ré Kátia Rabello, pela prática do crime de quadrilha estampado 
no art. 288 do Código Penal, fixo a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses 
de reclusão;

 
x) ao réu José Roberto Salgado, pela prática do crime de quadrilha 

estampado no art. 288 do Código Penal,  fixo a pena em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão ;
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v)  ao  réu  Ramon  Hollerbach  Cardoso pela  prática  do  crime  de 
quadrilha estampado no art. 288 do Código Penal, fixo a pena em 2 (dois) 
anos e 3 (três) meses de reclusão;

vi)  ao  réu  Cristiano  de  Mello  Paz,  pela  prática  do  crime  de 
quadrilha estampado no art. 288 do Código Penal, fixo a pena em 2 (dois) 
anos e 3 (três) meses de reclusão;

vii) ao réu  Rogério Tolentino,  pela prática do crime de quadrilha 
estampado no art. 288 do Código Penal, fixo a pena em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão;

viii) à ré Simone Reis Lobo de Vasconcelos, pela prática do crime de 
quadrilha estampado no art. 288 do Código Penal, fixo a pena em 1 (um) 
anos e 8 (oito) meses de reclusão, ficando declarada prescrita a pretensão 
punitiva;

ix) à ré Kátia Rabello, pela prática do crime de quadrilha estampado 
no art. 288 do Código Penal, fixo a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses 
de reclusão;

 
x) ao réu José Roberto Salgado, pela prática do crime de quadrilha 

estampado no art. 288 do Código Penal,  fixo a pena em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão ;
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ADITAMENTO AO VOTO
(S/ ITEM II)

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO: Gostaria  de  fazer 
uma observação.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO: Essa  é  a  visão 
compartilhada  por  antigos  penalistas  e,  também,  por  modernos 
doutrinadores  do  Direito  Penal:  Bento  de  Faria,  Galdino  Siqueira, 
Magalhães  Noronha,  Hungria,  Luiz  Regis  Prado,  todos  convergindo 
nesse mesmo sentido.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO: Não  se  pode 
confundir –  e  o  eminente  Procurador-Geral  da  República  não  incidiu 
nesse  equívoco  –  o  tipo  penal  da  quadrilha,  tal  como  definido  no 
artigo  288  do  Código  Penal,  com  o  tipo  pertinente  às  organizações 
criminosas ou aos grupos criminosos organizados. 

A  Convenção  de  Palermo  não  pode  constituir  fonte  formal  do 
Direito Penal,  considerado o postulado da reserva constitucional de lei 
formal  em  matéria  penal.  Sobreveio,  agora,  recentíssima  lei  –  a 
Lei nº 12.694/2012 –  que definiu,  em seu art.  2º,  para efeitos penais, o 
conceito de “organização criminosa”.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 
Excelência julga procedente a ação para condenar todos os réus listados 
no item II da denúncia, e Vossa Excelência o faz, embora com achegas de 
fundamentação...

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 

Excelência absolve as duas rés e o faz com base no artigo 386, VII,  do 
Código  de  Processo  Penal.  No  mais,  Vossa  Excelência  acompanha  o 
Relator, embora com suas achegas de fundamentação tão bem expostas 
nesta oportunidade.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 
Excelência julga procedente a ação para condenar todos os réus listados 
no item II da denúncia, e Vossa Excelência o faz, embora com achegas de 
fundamentação...

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 

Excelência absolve as duas rés e o faz com base no artigo 386, VII,  do 
Código  de  Processo  Penal.  No  mais,  Vossa  Excelência  acompanha  o 
Relator, embora com suas achegas de fundamentação tão bem expostas 
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V O T O

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: 
Os  denunciados  José  Dirceu  (1º  acusado),  José  Genoíno  (2º 

acusado),  Delúbio  Soares (3º  acusado),  Marcos  Valério  (5º  acusado), 
Cristiano  Paz  (6º  acusado),  Ramon  Hollerbach  (7º  acusado),  Rogério 
Tolentino  (8º  acusado),  Simone Vasconcelos  (9ª  acusada),  Geiza  Dias 
(10ª  acusada),  Kátia  Rabello  (11ª  acusada),  José Roberto  Salgado  (12º 
acusado),  Vinícius  Samarane  (13º  acusado)  e  Ayanna  Tenório  (14ª 
acusada),  no referido  capítulo  da  denúncia,  respondem pelo delito  de 
formação de quadrilha ou bando (art. 288, caput, do Código Penal).

A esse respeito, narra o  Parquet  Federal, em suas alegações finais, 
que:

“(...)
22.  As  provas  colhidas  no curso  da instrução,  aliadas  a 

todo  o  acervo  que  fundamentou  a  denúncia,  comprovou  a 
existência de uma quadrilha, composta pelos réus José Dirceu, 
Delúbio  Soares,  José  Genoíno,  Sílvio  Pereira,  Marcos  Valério, 
Rogério  Tolentino,  Cristiano  Paz,  Ramon Hollerbach,  Simone 
Vasconcelos,  Geiza  Dias,  José  Augusto  Dumond  (falecido), 
Kátia Rabello, José Roberto Salgado, Ayanna Tenório e Vinícius 
Samarane, constituída pela associação estável e permanente dos 
seus integrantes, com a finalidade da prática de crimes contra o 
sistema financeiro, contra a administração pública, contra a fé 
pública e lavagem de dinheiro.

23.  O  grupo  agiu  ininterruptamente  no  período  entre 
janeiro  de  2003  e  junho  de  2005  e  era  dividido  em  núcleos 
específicos,  cada  um  colaborando  com o  todo  criminoso  em 
busca de uma forma individualizada de contraprestação.

24. O primeiro núcleo, identificado na denúncia como o 
núcleo político, era composto pelo ex Ministro José Dirceu, o ex 
tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Delúbio Soares, o ex 
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específicos,  cada  um  colaborando  com o  todo  criminoso  em 
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24. O primeiro núcleo, identificado na denúncia como o 
núcleo político, era composto pelo ex Ministro José Dirceu, o ex 
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Secretário-Geral do Partido dos Trabalhadores, Sílvio Pereira, e 
o ex Presidente do Partido dos Trabalhadores, José Genoíno.

25.  Como  dirigentes  máximos  do  Partido  dos 
Trabalhadores, tanto do ponto de vista formal quanto material, 
os  réus  estabeleceram um engenhoso  esquema de  desvio  de 
recursos  de  órgãos  públicos  e  de  empresas  estatais,  e  de 
concessões de benefícios diretos ou indiretos a particulares em 
troca de ajuda financeira. O objetivo era negociar apoio político 
ao  governo no Congresso  Nacional,  pagar dívidas  pretéritas, 
custear gastos de campanha e outras despesas do PT.

26.  Na  condição  de  núcleo  principal  da  quadrilha,  os 
acusados,  sob  a  liderança  de  José  Dirceu,  imprimiram  as 
diretrizes de atuação dos demais envolvidos, que agiam sempre 
com  vistas  a  alcançar  os  objetivos  a  que  visavam  o  núcleo 
principal.

27.  O  segundo  núcleo,  identificado  como  núcleo 
operacional,  era  integrado  por  Marcos  Valério,  Rogério 
Tolentino,  Cristiano  Paz,  Ramon  Hollerbach,  Simone 
Vasconcelos e Geiza Dias. Coube-lhes, no contexto de atuação 
do  grupo,  oferecer  a  estrutura  empresarial  necessária  à 
obtenção  dos  recursos  que  seriam  aplicados  na  compra  do 
apoio parlamentar.

28. O terceiro núcleo, chamado de núcleo financeiro, era 
integrado  por  José  Augusto  Dumond  (já  falecido),  Kátia 
Rabello,  José  Roberto  Salgado,  Ayanna  Tenório  e  Vinícius 
Samarane,  principais  dirigentes  do  Banco  Rural  à  época. 
Visando  à  obtenção  de  vantagens  indevidas,  consistentes  no 
atendimento  dos  interesses  patrimoniais  da  instituição 
financeira  que  dirigiam,  proporcionaram  aos  outros  dois 
núcleos  o  aporte  de  recursos  que  viabilizou  a  prática  dos 
diversos  crimes  objeto  da  acusação,  obtidos  mediante 
empréstimos simulados, além de viabilizarem os mecanismos 
de  lavagem  que  permitiu  o  repasse  dos  valores  aos 
destinatários finais.

29. A quadrilha iniciou a sua atuação no final do ano de 
2002,  quando  divulgado  o  resultado  do  primeiro  turno  das 
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eleições, colocando no segundo turno os candidatos do Partido 
da Social Democracia Brasileira – PSDB (José Serra) e do Partido 
dos Trabalhadores – PT (Luiz Inácio Lula da Silva).

30.  Nessa  época,  Marcos  Valério,  Rogério  Tolentino, 
Cristiano Paz e Ramon Hollerbach, que já tinham um canal de 
diálogo  com  o  PSDB  desde  1998,  precisavam  montar  uma 
estratégia de ação para a hipótese do Partido dos Trabalhadores 
vencer  as  eleições.  Afinal,  como  afirmou  o  próprio  Marco 
Valério,

‘a atuação na área de publicidade de um modo geral 
envolve a submissão a interesses políticos, sem o que as 
empresas  não  sobrevivem nesse  mercado;  (...)  Que,  nos 
termos  já  consignados  no  depoimento  anterior,  o 
declarante, assim como todos os profissionais da área de 
publicidade, sempre objetivam participar, da forma mais 
próxima possível, dos partidos políticos e candidatos com 
maior possibilidade de eleição.’ (fls. 728/729).

‘QUE para desempenho de sua atividade é essencial 
o contato com políticos’ (fls. 56).

31.  Assim,  encerrado  o  primeiro  turno,  Marcos  Valério 
procurou o Deputado Federal Virgílio Guimarães, do PT/MG, 
com o ‘pedido de que o auxiliasse a se aproximar dos dirigentes 
do Partido dos Trabalhadores e dos futuros integrantes do novo 
Governo Federal’.

32.  Logo na sua aproximação inicial,  Marcos Valério foi 
apresentado  por  Virgílio  Guimarães  a  José  Dirceu  que,  na 
época,  exercia  o  efetivo  comando  da  campanha  política 
(Presidente do PT e principal coordenador da campanha) e que, 
em caso de vitória, seria, como efetivamente foi, o homem forte 
do Governo Federal. Nesse sentido, o depoimento de Virgílio 
Guimarães:

‘QUE  entre  o  primeiro  e  o  segundo  turno  da 
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campanha  presidencial  de  2002  foi  procurado  por 
MARCOS VALÉRIO com o pedido de que o auxiliasse a se 
aproximar dos dirigentes do Partido dos Trabalhadores e 
dos futuros  integrantes  do novo Governo Federal;  QUE 
MARCOS  VALÉRIO  então  relatou  ao  declarante  que 
possuía  contratos  com  o  BANCO  DO  BRASIL,  CAIXA 
ECONÔNICA FEDERAL e alguns Ministérios dos quais 
não se recorda; QUE ficou surpreso com a revelação de tão 
importantes  contratos  das  empresas  de  MARCOS 
VALÉRIO;  QUE  o  pedido  de  MARCOS  VALÉRIO  era 
bastante singelo, dizendo o mesmo que apenas gostaria de 
se fazer conhecido no novo Governo Federal e demonstrar 
o  trabalho  de  suas  empresas,  o  qual  gostaria  de  dar 
continuidade; QUE achou natural o pedido de MARCOS 
VALÉRIO,  tendo  aceitado  apresentar  o  mesmo 
primeiramente  para  vários  Deputados  Federais  da 
bancada  do  PT  e  para  dirigentes  do  Partido;  QUE  em 
Brasília  apresentou  MARCOS  VALÉRIO  ao  Deputado 
Federal  JOÃO  PAULO  CUNHA,  líder  da  bancada  e 
candidato  a  Presidente  da  Câmara  dos  Deputados,  e 
diversos outros parlamentares, tais como JOSÉ DIRCEU, 
PAULO ROCHA, Prof. LUIZINHO e LUIZ SÉRGIO; QUE 
os  Deputados  do  PT/MG  já  conheciam  MARCOS 
VALÉRIO do mundo publicitário de Minas Gerais; QUE 
levou MARCOS VALÉRIO para conhecer a Sede Nacional 
do PT em São Paulo, ocasião em que o apresentou para o 
então  Tesoureiro  DELÚBIO SOARES e  todos os  demais 
dirigentes  que  lá  se  encontravam;  QUE  apresentava 
MARCOS VALÉRIO como sendo um publicitário amigo 
do declarante; QUE MARCOS VALÉRIO era uma pessoa 
bastante envolvente e carismática, sendo que rapidamente 
se  relacionou  com  os  integrantes  do  Partido  dos 
Trabalhadores;  QUE  MARCOS  VALÉRIO  apresentava 
seus  trabalhos  publicitários  em  cada  novo  contato  que 
estabelecia  no  PT,  tendo  já  em  2002  participado  da 
programação  visual  da  propaganda  da  campanha  do 
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Deputado Federal JOÃO PAULO CUNHA à presidência 
da  Câmara  dos  Deputados;  QUE  MARCOS  VALÉRIO 
passou a ter seus próprios contatos no PT independentes 
do declarante; QUE MARCOS VALÉRIO se aproximou da 
corrente do PT denominada 'Campo Majoritário', oposta à 
corrente  partidária  do  declarante;  QUE  o  Campo 
Majoritário  tinha  como  suas  principais  figuras  JOSÉ 
DIRCEU, JOSÉ GENOÍNO, DELÚBIO SOARES e SÍLVIO 
PEREIRA’  (fls.  8.588/8.593,  confirmado  nas  fls. 
20.085/20.097).

33.  Naquele  momento,  o  interesse  do  grupo  de  Marcos 
Valério,  de viabilizar,  no recém empossado governo do PT, o 
esquema  ilícito  de  desvio  de  recursos  públicos  que  já 
protagonizavam no governo de Minas Gerais, coincidiu com os 
propósitos de José Dirceu e o seu grupo - Delúbio Soares, Sílvio 
Pereira e José Genoíno -, de angariar recursos para consolidar o 
projeto de poder recém vitorioso do Partido dos Trabalhadores, 
mediante  a  compra  de  suporte  político  de  outros  Partidos 
Políticos e do financiamento futuro e pretérito (pagamento de 
dívidas)  das  suas  próprias  campanhas  eleitorais.  Confira-se, 
nesse  sentido,  o  depoimento  de  Simone  de  Vasconcelos,  que 
serve  também  de  prova  do  momento  em  que  a  quadrilha 
iniciou as suas atividades:

‘QUE no final  do  ano  de  2002  recebeu o  primeiro 
pedido de MARCOS VALÉRIO para realizar um trabalho 
diferente  do  que  estava  acostumada;  QUE  MARCOS 
VALÉRIO  no  final  de  dezembro  de  2002  pediu  à 
declarante que realizasse um saque na agência Brasília do 
Banco Rural e repassasse os valores para algumas pessoas; 
QUE,  na  verdade,  este  primeiro  saque  a  pedido  de 
MARCOS VALÉRIO ocorreu em janeiro de 2003.’

34. O grupo de Marcos Valério era a escolha perfeita para 
os fins visados por José Dirceu, pela experiência, conhecimento 

5 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3581298.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

Deputado Federal JOÃO PAULO CUNHA à presidência 
da  Câmara  dos  Deputados;  QUE  MARCOS  VALÉRIO 
passou a ter seus próprios contatos no PT independentes 
do declarante; QUE MARCOS VALÉRIO se aproximou da 
corrente do PT denominada 'Campo Majoritário', oposta à 
corrente  partidária  do  declarante;  QUE  o  Campo 
Majoritário  tinha  como  suas  principais  figuras  JOSÉ 
DIRCEU, JOSÉ GENOÍNO, DELÚBIO SOARES e SÍLVIO 
PEREIRA’  (fls.  8.588/8.593,  confirmado  nas  fls. 
20.085/20.097).

33.  Naquele  momento,  o  interesse  do  grupo  de  Marcos 
Valério,  de viabilizar,  no recém empossado governo do PT, o 
esquema  ilícito  de  desvio  de  recursos  públicos  que  já 
protagonizavam no governo de Minas Gerais, coincidiu com os 
propósitos de José Dirceu e o seu grupo - Delúbio Soares, Sílvio 
Pereira e José Genoíno -, de angariar recursos para consolidar o 
projeto de poder recém vitorioso do Partido dos Trabalhadores, 
mediante  a  compra  de  suporte  político  de  outros  Partidos 
Políticos e do financiamento futuro e pretérito (pagamento de 
dívidas)  das  suas  próprias  campanhas  eleitorais.  Confira-se, 
nesse  sentido,  o  depoimento  de  Simone  de  Vasconcelos,  que 
serve  também  de  prova  do  momento  em  que  a  quadrilha 
iniciou as suas atividades:

‘QUE no final  do  ano  de  2002  recebeu o  primeiro 
pedido de MARCOS VALÉRIO para realizar um trabalho 
diferente  do  que  estava  acostumada;  QUE  MARCOS 
VALÉRIO  no  final  de  dezembro  de  2002  pediu  à 
declarante que realizasse um saque na agência Brasília do 
Banco Rural e repassasse os valores para algumas pessoas; 
QUE,  na  verdade,  este  primeiro  saque  a  pedido  de 
MARCOS VALÉRIO ocorreu em janeiro de 2003.’

34. O grupo de Marcos Valério era a escolha perfeita para 
os fins visados por José Dirceu, pela experiência, conhecimento 

5 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3581298.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6141 de 8405 STF-fl. 57756



Voto s/ item II

AP 470 / MG 

e estrutura já consolidados desde 1996, quando tornou-se sócio 
das empresas de Cristiano Paz e Ramon Hollerbach. Em 1996, 
Marcos  Valério  atuava  exclusivamente  como  consultor 
financeiro  e  foi  incumbido  por  Cristiano  Paz  e  Ramon 
Hollerbach de encontrar um novo sócio que injetasse recursos 
nas empresas de que eram proprietários, que se encontravam 
em dificuldades financeiras, de modo a viabilizar a retomada 
do crescimento dos negócios.

35. Clésio Andrade foi a pessoa identificada, sendo criada 
a empresa SMP&B Comunicação Ltda.,  livre das dívidas que 
ficaram  concentradas  na  antiga  SMP&B  Publicidade.  Marcos 
Valério, por imposição de Clésio Andrade, também ingressou 
na sociedade.

36.  Marcos  Valério,  Rogério  Tolentino,  Cristiano  Paz  e 
Ramon Hollerbach  montaram uma intrincada  rede  societária 
estruturada  para  mesclar  atividades  lícitas  do  ramo  de 
publicidade  com  atividades  criminosas,  especialmente  para 
viabilizar a lavagem dos ativos angariados. O emaranhado de 
empresas pode ser visto no diagrama de fls. 129 do Apenso 51, 
Volume 01.

37. Conforme a literatura especializada:

‘A primeira  tipologia é caracterizada por esquemas 
de lavagem que procuram ocultar os recursos de origem 
criminosa  dentro  das  atividades  normais  de  empresas 
controladas  pela  organização  criminosa.  A tentativa  de 
transferir  recursos  dentro  do  sistema  financeiro, 
misturando-os  com  as  transações  de  uma  empresa 
controlada,  traz  várias  vantagens  para  os  que  fazem  a 
lavagem.’ (Prevenção e combate à lavagem de dinheiro – 
Coletânea de casos do Grupo de Egmont, Brasília: Banco 
do Brasil, 2001, fls. 17).

38.  Dentro  desse  objetivo  maior  (mistura  de  atividades 
lícitas  e  ilícitas),  o  ramo  de  publicidade  não  foi  escolhido 
aleatoriamente.  Por  sua  natureza,  a  atividade  proporciona  a 
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execução  de  incontáveis  operações  bancárias  e  serve  para 
justificar saques em espécie.

39. Perícias contábeis realizadas pelo Instituto Nacional de 
Criminalística na SMP&B Comunicação e na DNA Propaganda 
comprovaram a utilização fraudulenta das empresas para fins 
de  desvio  de  recursos  públicos,  inclusive  mediante  o 
sistemático emprego de notas fiscais frias.

40. O Laudo de Exame Contábil n° 2076/2006, elaborado 
pelo  Instituto  Nacional  de  Criminalística,  após  analisar  a 
contabilidade da SMP&B Comunicação (fls. 46/76, Apenso 142), 
constatou o seguinte:

(...)
42. Também a contabilidade da empresa DNA Propaganda 

foi  examinada,  constando  do  Laudo  de  Exame  Contábil  nº 
3058/2005-INC  (fls.  8.452/8.472)  o  registro  de  notas  fiscais 
inidôneas emitidas pela empresa SMP&B Comunicação.

43. Os exames demonstraram a sistemática utilização de 
notas  fiscais  frias  pelas  empresas  para  mascarar  serviços 
cobrados mas não realizados.

44. A retificação fraudulenta da contabilidade da empresa 
DNA Propaganda, verificada no curso da investigação, também 
foi abordada:

(...)
47.  As  provas  colhidas  demonstraram  que  a  atuação 

delituosa  de  Marcos  Valério,  Rogério  Tolentino,  Ramon 
Hollerbach e Cristiano Paz sempre esteve associada ao Banco 
Rural e a seus principais dirigentes, parceiros inseparáveis nas 
empreitadas criminosas desde 1998.

48. Ao longo do tempo foram identificadas várias formas 
de parceria entre o grupo de Marcos Valério e o Banco Rural. As 
principais foram:

‘a) injeção de recursos em esquemas criminosos de 
Marcos Valério, Rogério Tolentino, Cristiano Paz e Ramon 
Hollerbach  mediante  a  simulação  de  empréstimos 
bancários;
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b) repasse de recursos, também com a finalidade de 
financiar  a  atuação  ilícita  do  grupo  de  Marcos  Valério, 
mediante  a  simulação  de  prestação  de  serviços  de 
publicidade;

c)  a  mistura dos recursos  obtidos via empréstimos 
com dinheiro público desviado por meio de contratos de 
publicidade com órgãos públicos;

d)  a  distribuição  de  recursos  em  espécie,  sem 
comunicar aos órgãos de controle o destinatário final;

e) a omissão em comunicar as operações suspeitas de 
lavagem de dinheiro aos órgãos de controle.’

49.  As  transferências  de  recursos  pelos  Bancos  Rural  e 
BMG para alimentar o esquema ilícito jamais foi admitida pelos 
acusados.  A  versão  apresentada  foi  a  que  as  empresas 
comandadas  por  Marcos  Valério  e  seus  sócios  contraíram 
empréstimos  legítimos  na  rede  bancária  e  emprestado  os 
valores ao Partido dos Trabalhadores.

50. Essa versão, entretanto, não pode ser aceita, inclusive 
porque  confrontada  pela  prova  que  instrui  a  presente  ação 
penal.  O  Laudo  Pericial  nº  2076/2006-INC  analisou  a 
contabilidade  da  SMP&B  Comunicação  e  constatou  que  os 
supostos empréstimos não foram registrados na contabilidade 
original  da  empresa,  sendo  lançados  posteriormente,  após  a 
divulgação dos fatos na imprensa. 

(...)
51. Foi nesse contexto que o núcleo comandado por José 

Dirceu associou-se ao núcleo liderado por Marcos Valério e aos 
dirigentes do Banco Rural.

52.  O  esquema  criminoso  objeto  desta  ação  penal, 
nacionalmente  conhecido  como  o  esquema  do  mensalão,  foi 
engendrado e executado para atender às pretensões do núcleo 
político, comandando pelo então Ministro Chefe da Casa Civil 
José Dirceu.

53.  José  Dirceu,  Delúbio  Soares,  José  Genoíno  e  Sílvio 
Pereira,  objetivando  a  compra  de  apoio  político  de  outras 
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agremiações  partidárias  e  o  financiamento  futuro  e  pretérito 
(pagamento de dívidas) das suas próprias campanhas eleitorais 
(Partido dos Trabalhadores), associaram-se de forma estável e 
permanente  a  Marcos  Valério,  Ramon  Hollerbach,  Cristiano 
Paz, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos, Geiza Dias (núcleo 
publicitário), e a José Augusto Dumont (falecido), José Roberto 
Salgado,  Ayanna Tenório,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello 
(núcleo Banco Rural), para o cometimento reiterado dos graves 
crimes descritos na denúncia.

(...)
234.  As  provas  que  instruem  a  presente  ação  penal 

comprovaram  que  os  acusados  integrantes  dos  três  núcleos, 
associaram-se de modo estável,  organizado e com divisão de 
trabalho, para o cometimento de crimes contra a administração 
pública,  contra  o  sistema  financeiro,  contra  a  fé  pública  e 
lavagem de dinheiro” (fls. 7 a 112).

Por sua vez, a defesa de José Dirceu esclarece que

“(...) [f]oram expostos os fatos que a Acusação imputou a 
José Dirceu como caracterizadores dos crimes de quadrilha e 
corrupção.  Estas  condutas  estariam  amparadas  em  indícios, 
notadamente  no  depoimento  extrajudicial  de  testemunhas 
ouvidas  na  fase  policial  ou  em  Comissões  Parlamentares  de 
Inquérito.

(...)
Porém,  no  caso  presente,  o  Ministério  Público 

deliberadamente abriu mão de tentar provar, no curso da ação 
penal, as acusações lançadas contra José Dirceu.

Para exemplificar  essa  desídia  acusatória  basta  observar 
que a denúncia apresenta como fonte indiciária as pessoas de 
Carlos  Gomes  Bezerra,  Maria  Ângela  Saragoza,  Marcelo 
Sereno e Sandra Cabral, além de mencionar uma reunião em 
Portugal com representante de uma empresa privada. Todavia, 
nenhuma destas  pessoas  foi  arrolada  como testemunha  pela 
Acusação.
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A denúncia  optou  por  requerer  -  e  depois  desistir  –  o 
testemunho da Sra. Jeany Mary Comer e de outras testemunhas 
sem  nenhuma  relação  com  a  acusação  lançada  contra  José 
Dirceu.  O  Ministério  Público  desde  o  início  desprezou  o 
princípio  do  devido  processo  legal,  olvidando-se  da  lição 
elementar  que  exige  que  as  testemunhas  ouvidas  na  fase 
extrajudicial  sejam  ‘inquiridas  na  instrução  da  ação  penal 
agora sob o crivo do contraditório, para demonstrar o quanto 
alegado’, consoante observado pela Exma. Min. Cármen Lúcia 
em seu voto na AP 427:

(...)
Logo, a absoluta inexistência de provas aptas a um decreto 

condenatório  tem  como  primeiro  responsável  o  próprio 
Ministério  Público,  que  nem  mesmo  buscou  produzir  uma 
prova válida contra o ex-Ministro-Chefe da Casa Civil.

Não  obstante  esta  omissão  ministerial,  o  fracasso  da 
Acusação  se  deve  principalmente  a  verdade  dos  fatos, 
evidenciada por um amplo contexto probatório construído na 
instrução  penal  contraditória,  que  atesta  com  absoluta 
segurança a cabal inocência de José Dirceu (...)” (fls. 14 a 17 – 
grifos do autor).

A defesa  de  Délubio Soares argumenta  haver  uma total  falta  de 
indícios para viabilizar a elaboração de uma acusação, na medida em que 
“não há uma única  prova de que DELÚBIO SOARES se tivesse associado a  
alguém senão com finalidade lícita” (fl. 93).

Aduz que, “[embora] a denúncia lhe atribua uma posição de destaque no  
‘núcleo Central’  da fantasiosa organização, o  que se extrai  das declarações de  
corréus e testemunhas é que, afora as relações mantidas por força de sua função  
no PT e uma amizade estabelecida com o publicitário MARCOS VALÉRIO, não  
existe nenhum outro laço que o una aos demais acusados e que pudesse sugerir a  
existência de uma união estável para a prática de crimes” (fls. 93/94).

Mais adiante, afirma que “não existe nenhum indicativo nos autos de  
que o peticionário se tivesse aliado a alguém, de forma estável e permanente, com  
o  fim  de  cometer  crimes.  Sua  relação  com  os  companheiros  de  partido  é  
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presumidamente lícita, porque a única certeza que se pode ter diante do acervo  
probatório é a de que estavam unidos por uma causa comum e legítima. Nem a  
amizade com o corréu MARCOS VALÉRlO, à qual maliciosamente se apegou o  
Parquet, pode ser considerada alguma forma de aliança espúria, porque não há  
nos autos nenhum elemento nesse sentido”.

Diante  desses  elementos,  entende  que  não  restou  configurada  a 
infração descrita  no art.  288 do Código Penal,  para o  que,  haveria  de 
existir demonstração inequívoca da associação prévia e estável de todos 
os agentes com o fito específico de cometimento de crimes, bem como o 
liame subjetivo entre as condutas dos denunciados, os quais, de modo 
organizado, haveriam de se ter voltado à prática de delitos. 

José  Genoíno,  em  suas  alegações  finais,  ressalta,  em  síntese,  a 
impossibilidade de ter integrado a suposta quadrilha, na medida em que 
não  conhecia,  nem  “se  reuniu  e  jamais  manteve  qualquer  contato  com  as  
pessoas envolvidas no ‘núcleo publicitário’ ou no ‘núcleo Banco Rural’. Avistou  
MARCOS VALÉRIO sim, poucas vezes, sem jamais tratar de qualquer assunto  
com ele” (fl. 96). Assevera, ainda, que,

“(...) [a]o escólio da mais abalizada doutrina, para o crime 
de quadrilha é fundamental que seja identificado, entre outros 
elementos,  a  união  do  grupo  com  a  expressa  finalidade  de 
praticar crimes. Não é, evidentemente, o caso dos autos.

Os  acusados,  pelo  simples  fato  de  exercerem  suas 
atividades desempenhando funções para as quais foram eleitos 
por votação prevista nos Estatutos do Partido, não podem ser 
enquadrados no delito  de formação de quadrilha.  O simples 
fato de haver mais de três denunciados na Ação Penal preenche 
apenas  um  dos  imprescindíveis  requisitos,  deixando 
completamente vazios os demais, igualmente necessários.

Não  havendo  qualquer  indício  –  muito  pelo  contrário, 
tendo sido provado que a união dos acusados se deu por meio 
de eleição intrapartidária - inviável a condenação dos réus pelo 
crime de bando” (fl. 101).
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Já  a  defesa  de  Marcos  Valério afirma  que  o  delito  não  restou 
caracterizado.  Elenca,  para  corroborar  a  sua  tese,  os  seguintes 
argumentos:

“(...)
15 - Os denunciados RAMON HOLLERBACH CARDOSO 

e CRISTIANO DE MELLO PAZ foram incluídos na acusação de 
formação de bando ou quadrilha apenas porque eram sócios de 
MARCOS VALÉRIO na empresa SMP&B Comunicação Ltda., 
não se tendo feito  individualização de suas condutas,  não se 
descrevendo  o  elemento  subjetivo  do  tipo,  que  se  refere  ao 
vínculo associativo para o fim de prática de crimes. Falou-se, 
apenas, no vínculo societário empresarial.

O  denunciado  ROGÉRIO  TOLENTINO,  que  nunca  foi 
sócio  ou  gestor  da  SMP&B  e  da  DNA [fato  reconhecido  no 
acórdão deste STF que rejeitou, em parte, a denúncia quanto ao 
mesmo],  foi  incluído  na  acusação  de  formação  de  quadrilha 
porque era  advogado de MARCOS VALÉRIO e seu sócio na 
empresa Tolentino & Melo Assessoria Empresarial S/C, a qual 
não tem nenhum envolvimento nos fatos da denúncia, não se 
tendo  feito  individualização  de  sua  conduta,  não  se 
descrevendo  o  elemento  subjetivo  do  tipo,  que  se  refere  ao 
vínculo associativo para o fim de prática de crimes.

As denunciadas SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS 
foram incluídas na acusação de formação de quadrilha, apenas 
porque  eram  empregadas  do  setor  financeiro  da  empresa 
SMP&B  Comunicação  Ltda.,  subordinadas  a  MARCOS 
VALÉRIO,  então  vice-presidente  administrativo  e  financeiro 
desta,  sendo que as  duas  empregadas nunca  trabalharam na 
DNA Propaganda Ltda., não se tendo feito individualização de 
suas  condutas,  não  se  descrevendo  o  elemento  subjetivo  do 
tipo, que se refere ao vínculo associativo para o fim de prática 
de crimes” (fls. 33/34).

Pede a defesa, in verbis, a absolvição do acusado “quanto à imputação  
de formação de bando ou quadrilha, cujas circunstâncias elementares típicas do  
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art.  288  do  CP,  não  restaram  provadas  no  curso  da  instrução  criminal  
contraditória, pedido este formulado como suporte no art. 386, inciso II (...) e  
VII (...) do CPP” (fl. 38 – grifos do autor).

Ramon Hollerbach sustenta, a respeito do delito de quadrilha, que 
“a  Procuradoria  Geral  da  República,  por  meio  de  seu  digno  Representante,  
sustenta sua acusação na ‘conduta’ de um sujeito ativo que não pode existir no  
Direito  Penal  pátrio:  ‘O NÚCLEO MARCOS VALÉRIO’.  Como se sabe,  a  
responsabilidade criminal é individual e somente pode recair sobre a pessoa que  
realiza a conduta típica. Apesar disso, a Denúncia cita o que a Acusação chama  
de ‘núcleo’, ‘grupo’, pelo menos 55 vezes, como explicitamente demonstrado na  
Defesa Preliminar (apenso nº 111, petição 112.099/2006, vol. 1), isto também 
ocorre nas Alegações Finais em inúmeras vezes, alternando ‘grupo de Marcos  
Valério’,  ‘grupo  de  Marcos  Valério’,  ‘grupo  comandado  por  Marcos  
Valério’, ou simplesmente ‘acusados’, sem descrever qual teria sido a conduta  
específica do acusado Ramon Hollerbach Cardoso” (fl. 14 – grifos do autor).

Afirma  que  “mesmo  que  se  aceitem  e  se  comprovem  verdadeiras  as  
afirmações feitas na Denúncia, ‘o conjunto probatório’ não permite concluir que  
haja a menor prova ou sequer indícios de que  Ramon Hollerbach Cardoso 
participasse dos alegados ‘crimes’. Não se preocupou a Acusação em apontar ou  
demonstrar  de  que  forma,  quando,  como,  onde  RAMON  teria  agido  
criminalmente. E não o fez por ser impossível” (fl. 14 – grifos do autor).

Nesse contexto, asseveram  “que a Acusação não percebeu que Marcos  
Valério  Fernandes  de  Souza  e  Ramon  Hollerbach  Cardoso são  pessoas  
distintas, não podendo presumir que o que prejudique ou beneficie um deles deva  
se estender ao outro. De sua leitura verifica-se que a Denúncia e as Alegações  
Finais  pretendem  englobar,  criminalmente,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  o  
denunciado  Marcos  Valério,  sem  demonstrar  qual  a  conduta  realizada  por  
RAMON.  A  única  conclusão  ‘lógica’  a  que  se  pode  chegar  é  que  para  a  
Procuradoria Geral da República, o crime cometido por RAMON é haver sido  
sócio de Marcos Valério” (fl. 14 – grifos do autor).

Quanto a Cristiano Paz, diz a defesa que,
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“(...)  [a]inda  que  tenha  sido  pleiteada  a  aludida 
condenação, verifica-se dos autos que, no decorrer de todas as 
suas manifestações, o Ministério Público Federal não descreveu 
sequer uma ação que tenha sido praticada pelo defendente, que 
implicasse na subsunção à figura típica indicada.

A  única  certeza  que  restou  de  todo  o  apurado  foi  a 
comprovação da sua condição de sócio, das empresas SMP&B e 
Graffiti, o que não pode, por si só, servir de lastro a um decreto 
condenatório (...).

Nesta  linha,  sem  indicar  qualquer  conduta  individual, 
limitou-se a acusação a mencionar o nome do defendente de 
forma absolutamente genérica, sempre acompanhado do nome 
de seus sócios, Marcos Valério e Ramon Hollerbach.

Evidentemente, sabe-se bem, o simples fato de se integrar 
os  quadros  de  uma sociedade não pode dar ensejo  sequer à 
instauração de uma ação penal, impondo-se à acusação a tarefa 
de individualizar as condutas.

(...)
Cumpre reiterar que, na SMP&B, Cristiano exercia o cargo 

de Presidente, função que é atribuída ao homem de criação de 
qualquer empresa publicitária.

Não  exercia  qualquer  atividade  relacionada  ao  setores 
administrativo  e  financeiro  da  agência,  o  que  restou 
exaustivamente comprovado nos autos.

(...)
Uma  vez  comprovada  a  ausência  de  ingerência  do 

defendente  nas  áreas  administrativa  e  financeira  da  SMP&B, 
vez  que,  como  exaustivamente  demonstrado  nos  autos,  o 
acusado  cingia-se  à  tarefa  criativa  da  empresa,  limitou-se  o 
Ministério  Público  Federal  a  mencioná-lo,  quando  de  seu 
pronunciamento, sempre acompanhado de seus sócios, única e 
exclusivamente em razão da sua condição societária” (fls. 2 a 6 – 
grifos do autor).

Prossegue  a  defesa,  afirmando  que  “além  de  não  indicar  qualquer  
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conduta ilícita individualmente praticada pelo acusado, eis que, na linha própria  
acusação,  o  mesmo se  desincumbia  de  atividades  lícitas,  deixou  o  Ministério  
Público Federal de demonstrar que o mesmo detinha consciência e vontade de  
participação de uma associação criminosa” (fl. 8).

Rogério Tolentino, em sua defesa, assevera que “a ‘intrincada rede  
societária  montada  por  Marcos  Valério,  Rogério  Tolentino,  Cristiano  
Paz  e  Ramon  Cardoso  para  mesclar  atividades  lícitas  do  ramo  de  
publicidade com atividades criminosas’, como quer a PGR, é reproduzida no  
Relatório  de  Análise  n.  302/05,  elaborado  pelo  próprio  Ministério  Público  
Federal,  onde  consta  que  das  dezessete  (17)  empresas  de  que  participou  ou  
participa o sr. Marcos Valério, somente as empresas SMP&B Comunicação Ltda.,  
DNA Propaganda Ltda.,  Graffiti  Participações Ltda. e 2S Participações Ltda.,  
tiveram envolvimento nos fatos narrados na denúncia (fls. 25.514/25.516, vol.  
117)” (fl. 16 – grifos do autor).

Nesse  contexto,  entende  que  “Tolentino  &  Melo  Assessoria  
Empresarial  S/C,  CNPJ  n.  0246932/0001-79,  empresa  de  consultoria,  a 
denúncia não atribui a elas qualquer ato ilícito, mas, a narrativa da inicial  
acusatória  as  menciona,  com  a  finalidade,  de  confundir  e  levar  em  erro  os  
Julgadores” (fl. 16 – grifos do autor).

De outra  parte,  Simone  Vasconcelos  pugna,  em sua  defesa,  pela 
ausência de dolo  “em ingressar ou em permanecer numa quadrilha,  ou fim  
especial de praticar crimes contra a administração pública, o sistema financeiro e  
a lavagem de dinheiro” (fl. 40).

Diz, ainda, que “outra forte indicação da improcedência da denúncia pela  
suposta prática do crime de formação de quadrilha ou bando é o desconhecimento,  
por  parte  da  denunciada  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  dos  sujeitos  que,  
supostamente,  seriam seus  colegas  na  ‘complexa  organização  criminosa’.” (fl. 
40).

A defesa de Geiza Dias afirma que “não provou o Ministério Público,  
assim, que as condutas atribuídas a requerente, em concurso com outras pessoas,  
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estivessem  revestidas  de  dolo,  que  no  dizer  dos  mestres,  seria  a  vontade  
consciente  dirigida  à  associação  para o  fim especial  ou  específico  de  
praticar crimes” (fl. 6 da inicial).

Já Katia Rabello defende ser incabível a sua condenação “[sem] que  
a denúncia aponte - e a prova demonstre - objetiva e claramente, a forma de sua  
contribuição para o fato, que não haveria de ser a simples condição de diretor, sob  
pena de inaceitável responsabilidade objetiva” (fl. 202).

A  defesa  de  José  Roberto  Salgado  sustenta,  basicamente,  a 
atipicidade da conduta, na medida em que a denúnciam“[teria incorrido] 
em desastrada confusão conceitual: caminhou ela, para  desenhar  o crime de  
quadrilha, na contramão do respectivo tipo: ao invés de perquirir, em fatos  
antecedentes  aos  supostos  delitos  de  gestão  fraudulenta  e  de  lavagem  de  
dinheiro, dados indicativos de que os acusados houvessem constituído uma  
associação  com o  específico  fim  de  cometer  crimes,  automaticamente  
deduziu, da suposta prática desses dois delitos, a figura da  societas sceleris,  
transformando  uma  instituição  financeira  regularmente  constituída  em 
‘núcleo de organização criminosa’.” (fl. 130 – grifos do autor).

Defende,  ademais,  a  impossibilidade concreta  de  associação  entre 
pessoas que não se conhecem.

Vinícius Samarane traz, em sua defesa, a tese de que “a imputação de  
formação de quadrilha em relação ao  [acusado] não se sustenta em base fática,  
probatória e jurídica. Afinal: - nenhum réu do processo afirmou que estabeleceu  
com Vinícius Samarane algum vínculo psicológico para praticar qualquer tipo de  
fato,  criminoso ou não; - à exceção dos outros três diretores do Banco Rural,  
nenhum outro acusado sequer o conhece ou com ele tratou de assuntos versados  
nesta ação penal;  -  nenhuma testemunha afirmou vínculo pessoal  de Vinícius  
Samarane  com  a  realização  de  empréstimos,  saques  em  espécie  e  operações  
bancárias no exterior de interesse do grupo SMP&B, base da acusação em face de  
dirigentes  do  Rural;  -  em relação  a  Vinicius  Samarane  e  a  qualquer  outro  
diretor do Banco Rural, não houve mínima demonstração do estabelecimento de  
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uma associação consciente, permanente e habitual com o propósito de praticar  
crimes. Ao contrário, os fatos estão relacionados a assuntos típicos do trabalho  
como bancários (empréstimos e operações financeiras), os quais foram forçosa e  
equivocadamente interpretados como expressão de ilícitos penais pelo Parquet; -  
ainda que algum fato houvesse para caracterizar o crime do art. 288 do CP (e não  
há), crê-se não ser juridicamente possível coexistirem as acusações de crimes de  
gestão fraudulenta (especial) e formação de quadrilha (geral), em concurso, haja  
vista que aquele é essencialmente um ‘delito habitual, visto que a reiteração da  
prática delitiva é exigência do próprio tipo, estando a palavra fraudulentamente a  
indicar  a  repetição’  (PRADO,  Luiz  Regis,  in  Direito  Penal  Econômico,  São  
Paulo, ed. Revista dos Tribunais, 2004, pág. 231); - a acusação de formação de  
quadrilha fica literalmente prejudicada diante da demonstração cabal de que as  
práticas  bancárias  do  Rural  não  constituíram  crimes  de  gestão  
fraudulenta,  lavagem  de  dinheiro  e  evasão  de  divisas,  conforme  
pormenorizadamente se discorrerá no decorrer dessa peça” (fls.  29/30 - 
grifei).

Por fim, a defesa de  Ayanna Tenório  diz que  “não há prova de ter  
havido nenhum tipo de  contato  entre  Ayanna e  os integrantes  dos  chamados  
núcleos operacional e político da suposta organização, com vistas à prática de  
nenhuma das condutas descritas pela denúncia”.

Não haveria, adicionalmente,  “nenhum tipo de contato entre Ayanna e  
os  integrantes  dos  chamados  núcleos  operacional  e  político  da  suposta  
organização,  com  vistas  à  prática  de  nenhuma  das  condutas  descritas  pela  
denúncia” (fls. 19/20).

Análise da materialidade do delito
Não vislumbro ter havido a associação dos acusados para a prática, 

por período indeterminado, de crimes. No caso, o crime de quadrilha ou 
bando reúne a meu ver dois elementos indispensáveis à sua configuração, 
quais sejam, a reunião de mais de três agentes e a associação estável ou 
permanente para a prática de crimes.

Segundo a lição clássica de  Nelson Hungria, o crime de quadrilha 
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resulta da “reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), 
para  o  fim  de  perpetração  de  uma  indeterminada  série  de  crimes” 
(Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1958. v. 9, p. 178 
– grifei).

Com efeito, caso os crimes já estejam preestabelecidos e a associação 
seja formada no intento de praticar aqueles crimes, teremos, na espécie, 
uma coautoria, assim como destacou a Ministra Rosa Weber, quando da 
análise da questão em seu judicioso voto.

Em síntese, disse sua Excelência, na parte que interessa:

“Digo, por outras palavras, que não vislumbro associação 
dos  acusados  para  delinquir,  como  disse,  para  praticar 
indeterminadamente  crimes.  Entendo  que  houve  aqui  mera 
coautoria, ainda que envolvendo a prática de vários crimes. Por 
isso eu absolvo todos os acusados da imputação do crime de 
quadrilha,  sem prejuízo  da  condenação  pelos  demais  crimes 
praticados.”

Com essas brevíssimas considerações, voto pela  improcedência da 
ação penal em relação a todos acusados elencados neste capítulo, com 
base no art. 386, inciso III, do Código Penal.
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ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
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RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

EXPLICAÇÃO
(S/ITEM II)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
permita-me um hiato, porque não quero polêmica alguma, mas só para 
dizer que, em absoluto, a compreensão que adoto afasta a possibilidade 
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do crime de quadrilha ou bando, nos exatos termos e com a interpretação 
restritiva que empresto ao artigo 288 do Código Penal, na hipótese dos 
crimes de colarinho branco, desde que, como bem destacou a eminente 
Ministra Cármen Lúcia, haja a associação de três ou mais pessoas para a 
prática, por exemplo, de crimes contra a Administração Pública. Não é 
esse o ponto, com todo o respeito. 

Faço essa ressalva só para - por óbvio não foi o que pretenderam 
dizer que eu não estava admitindo,  mas como eu compreendi assim - 
ficar bem claro. Mas está bem definido no meu voto.

Senhor Presidente, obrigada.
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22/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Sr.  Presidente,  de acordo 
com  o  Procurador-Geral  da  República,  JOSÉ  DIRCEU,  DELÚBIO 
SOARES, JOSÉ GENOÍNO e SILVIO PEREIRA, objetivando a compra de 
apoio  político  de  outros  partidos  (formação  de  uma  base  aliada)  e  o 
financiamento  futuro  e  pretérito  (pagamento  de  dívidas)  das  próprias 
campanhas  eleitorais  do  Partido  dos  Trabalhadores,  associaram-se,  de 
forma estável e permanente, aos acusados MARCOS VALÉRIO, RAMON 
HOLLERBACH,  CRISTIANO  PAZ,  ROGÉRIO  TOLENTINO,  SIMONE 
VASCONCELOS,  GEIZA  DIAS,  e  a  JOSÉ  AUGUSTO  DUMONT 
(falecido), JOSÉ ROBERTO SALGADO, AYANNA TENÓRIO, VINÍCIUS 
SAMARANE E KÁTIA RABELLO, para o cometimento de crimes contra 
o  sistema  financeiro  nacional,  contra  a  administração  pública  e  de 
lavagem de dinheiro.

A quadrilha, segundo a denúncia, era estruturada, basicamente, por 
três núcleos: político, operacional e financeiro.

O primeiro núcleo — político — era composto por JOSÉ DIRCEU 
(ex-Ministro Chefe da Casa Civil), DELÚBIO SOARES (ex-Tesoureiro do 
Partido  dos  Trabalhadores),  SILVIO  PEREIRA (ex-Secretário-Geral  do 
Partido dos Trabalhadores) e JOSÉ JENOÍNO (ex-Presidente do Partido 
dos Trabalhadores. “Como dirigentes máximos, tanto do ponto de vista formal  
quanto material, do Partido dos Trabalhadores, os denunciados, em conluio com  
outros integrantes do Partido, estabeleceram um engenhoso esquema de desvio de  
recursos  de  órgãos  públicos  e  de  empresas  estatais  e  também  concessão  de  
benefícios  diretos  ou indiretos  a particulares  em troca  de  ajuda financeira.  O  
objetivo  desse  núcleo  principal  era  negociar  apoio  político,  pagar  dívidas  
pretéritas do Partido e também custear gastos de campanha e outras despesas do  
PT e dos seus aliados” (fl. 5.621).

O segundo núcleo — operacional  — era integrado por MARCOS 
VALÉRIO,  RAMON  HOLLERBACH,  CRISTIANO  PAZ,  ROGÉRIO 
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TOLENTINO, SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS. Coube a esse 
núcleo,  nos  termos  da  denúncia,  oferecer  a  estrutura  empresarial 
necessária  para  operacionalizar  os  repasses  dos  recursos  que  seriam 
aplicados  na  “compra”  do  apoio  parlamentar.  “Em  conjunto  com  os  
dirigentes  do  Banco  Rural,  notadamente  o  falecido  JOSÉ  AUGUSTO  
DUMONT,  MARCOS  VALÉRIO desenvolveu  um esquema  de  utilização  de  
suas  empresas  para  transferência  de  recursos  financeiros  para  campanhas  
políticas,  cuja  origem,  simulada  como  empréstimo  do  Banco  Rural,  não  é  
efetivamente declarada, mas as apurações demonstraram tratar-se de uma forma  
de  pulverização  de  dinheiro  público  desviado  através  dos  contratos  de  
publicidade” (fl. 5.624).

Por  fim,  o  terceiro  núcleo  — financeiro  —,  constituído  por  JOSÉ 
AUGUSTO DUMONT (falecido), JOSÉ ROBERTO SALGADO, AYANNA 
TENÓRIO,  VINÍCIUS  SAMARANE  e  KÁTIA  TABELLO,  principais 
dirigentes  do  Banco  Rural  à  época.  “Em  troca  de  vantagens  indevidas,  
ingressou  na  engrenagem  criminosa  com  o  aporte  de  recursos  milionários,  
mediante empréstimos simulados, além de montar uma sofisticada estrutura de  
lavagem de capitais para o repasse dos valores pagos aos destinatários finais”  
(fl.5.628).

O crime de quadrilha ou bando, descrito no artigo 288 do Código 
Penal, conforme assentado pelo eminente Ministro Celso de Mello, exige, 
para a sua configuração típica, os seguintes elementos caracterizadores: a) 
concurso  necessário  de  pelo  menos  quatro  pessoas;  b)  finalidade 
específica dos agentes voltada ao cometimento de delitos; c) estabilidade 
e permanência da associação criminosa (HC 72.992/SP).

Nas palavras do saudoso Ministro Nelson Hungria, “não há confundir  
o crime de quadrilha ou bando com a participação criminosa ou excluí-lo quando  
algum crime subsequente seja qualificado pelo concurso de agentes”.  Afirmava 
Hungria  que “a quadrilha  ou bando  é  crime  per  sè  stante,  consistente  no  
associarem-se mais de três pessoas,  não acidentalmente,  para a prática de um  
crime determinado, mas estável ou permanentemente para a prática de crimes  
não previamente determinados ou individuados. Tanto não se identifica com a  
participação criminosa que, enquanto por ele respondem todos os associados, já  
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pelo  crime  efetivamente  praticado,  dentro  do  plano  genérico  da  associação,  
respondem tão-somente os respectivos agentes. Se, para a prática do crime que  
atende  ao  programa  da  associação,  não  é  necessário  o  concurso  de  todos  os  
associados, podendo ser praticado por um só deles, é claro que a reunião de todos  
ou de alguns para esse crime individuado é circunstância que não se identifica  
com a anterior associação para delinquir. Reconhecendo-se, portanto, concurso  
material entre o crime de bando ou quadrilha e o subsequente crime qualificado  
pela pluralidade de agentes...” (STF, HC 34.088).

Não é diferente a compreensão atual da doutrina:

“A despeito da pluralidade de participantes na prática delituosa,  
e da existência de vínculos psicológicos entre os autores, o crime de  
quadrilha ou bando, que é de concurso necessário, não se confunde  
com  o  instituto  do  concurso  de  pessoas,  que  é  eventual  e  
temporário. Com efeito, o crime de  bando ou quadrilha,  com sua  
natureza de infração autônoma, configura-se quando os componentes  
do grupo formam uma associação organizada, estável e permanente,  
com  programas  previamente  preparados  para  a  prática  de  crimes,  
reiteradamente,  com  a  adesão  de  todos.  Concurso  eventual  de 
pessoas, por sua vez, é a consciente e voluntária participação de duas  
ou mais pessoas (quatro, cinco ou mais), por si só, é insuficiente para  
caracterizar a formação de quadrilha ou bando....

A  associação  de  forma  estável  e  permanente,  bem  como  o  
objetivo  de  praticar  vários  crimes,  é  o  que  diferencia  o  crime  de 
quadrilha  ou  bando  do  concurso  de  eventual  de  pessoas 
(coautoria ou participação)”. (Cezar Roberto Bitencourt, Tratado  
de Direito Penal, Vol.4, p. 445)

Na linha doutrinária ainda, em face do afirmado em Plenário, é certo 
que o bem jurídico tutelado é a paz pública, em sentido subjetivo, isto é ,  
“como  o  sentimento  coletivo  de  paz  que  a  ordem  jurídica  assegura”.  Em 
verdade, “não se apresenta efetiva perturbação da  ordem pública  ou da  paz 
social no sentido material, mas apenas se cria a possibilidade de tal perturbação,  
decorrendo daí uma situação de alarma no seio da coletividade, isto é, a quebra do  
sentimento  geral  de  tranquilidade,  de  sossego,  de  paz,  que  corresponde  à  
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confiança normal da ordem jurídico-social”  (Hungria,  Comentários ao Código  
de Penal, p. 163).

Os  autores  alemães  Liszt-Schimidt  referem-se  à  paz  jurídica,  
concebida como sendo “a consciência da seguridade do direito, a confiança no  
poder  protetor  da  ordem  jurídica.  Ela  é  ofendida,  quando  essa  confiança  é  
perturbada,  embora  transitoriamente,  pelo  receio  de  violências  contrárias  ao  
direito;  é  comprometida,  quando  se  dá  a  possibilidade  imediata  de  ser  essa  
confiança perturbada” (apud Nelson Hungria, Comentários ao Código Penal, p. 
164).

A tipificação penal do crime de  associação criminosa,  historicamente 
com raízes  no Código Napoleônico,  “como era  próprio  da  mundividência  
liberal-individualista que presidia o direito penal da época, procurava responder à  
exigência  político-criminal  de  proteção  antecipada  dos  direitos  individuais  
essenciais  do  cidadão  perante  o  que  se  chamava  o  ‘banditismo  social’  –  dos  
malfeitores, dos vagabundos e mendigos – que os podia por em causa” (Jorge de 
Figueiredo  Dias,  As  associações  criminosas  no  Código  penal  Português  de  
1982, art. 287 e 289,  Separata da Revista de Legislação e jurisprudência, 
3751-3760, p. 14). 

O próprio tipo penal exigia, em seu conteúdo material,  que o  fim 
criminoso  fosse “atacar as pessoas ou as propriedades”,  na visão de que os 
bens  jurídicos  a  serem protegidos  deveriam ser  a  vida  e  a  fazenda  dos  
cidadãos.

No apogeu do liberalismo, porém, já se abandonou a exigência de 
que a  associação fosse  formada  para  atacar  as  pessoas  ou as  propriedades,  
estendendo-se a incriminação a toda e qualquer associação para cometer 
crimes.  A doutrina da  época já  defendia  que,  “afinal,  todos  os  crimes  –  
mesmo os crimes ditos contra o Estado – acabavam por redundar, imediata ou  
mediatamente, em lesão ou perigo de lesão da pessoa ou da propriedade” (Jorge 
de Figueiredo Dias, ob. cit., p. 18). 

Surgem,  na  segunda  metade  do  século  XIX,  organizações  
internacionalistas,  anarquistas  e  socialistas  que,  em  nome  de  uma  oposição  
anticapitalista e antiburguesa, passam a agir. A tônica não mais é o elemento  
violência, mas a ordem, a paz político-social na sua mais ampla acepção.
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Em apertada síntese, “a história jurídico-penal do conceito de associação  
é, assim, a história da afirmação da sua autonomia como elemento da factualidade  
típica.  O que tornou notoriamente mais complexa a tarefa  do intérprete  e  do  
aplicador  do  direito.  Eles  deixaram,  com  efeito,  de  ter  à  mão  as  conotações  
criminológicas, mais ou menos estereotipadas, que lhe permitiam referenciar com  
facilidade  e  segurança  o  elemento  associação.  E  tornou-se  cada  vez  mais  
instante o apelo a elementos normativos e teleológicos, bem como a propósitos  
e a exigências político-criminais” (Jorge de Figueiredo Dias, ob.cit., p. 23).

A par desse conteúdo histórico, observo que a descrição típica do art. 
288 do Código Penal,  não se restringe a abarcar os estereótipos sociais 
voltados à delinquência contra a vida e conta o patrimônio. 

Saliente-se,  inclusive,  que  o  emprego  de  armas  qualifica  o  crime 
(parágrafo único do art. 288), não o condiciona.

É fato que, não raras vezes, nos deparamos com recursos e  habeas  
corpus  em que verifica certo abuso do poder de denunciar.  Em que se 
qualificam como quadrilheiros,  na verdade,  coautores, mas isso não pode 
levar à distorção dos conceitos por esta Corte, nem a ab-rogação, por via de 
interpretação, da norma penal em questão. 

Outro  aspecto  que  destaco,  antes  de  principiar  o  exame  do  caso 
concreto, com as vênias de quem pensa em sentido oposto, é que o tipo 
penal,  conquanto  reclame  a  estabilidade  e  permanência,  não  exige 
exclusividade, ou seja, que a quadrilha seja o próprio meio de vida do 
indivíduo. 

Aliás,  como  observa  Figueiredo  Dias,  “a  actividade  criminosa  não  
necessita ser  o  único objectivo da associação,  nem o seu objetivo  último ou  
principal” (ob.cit., p. 39). 

Ad  argumentandum  tantum,  condicionarmos  o  reconhecimento  do 
crime de quadrilha ou bando ao meio exclusivo de vida, incorreríamos 
em contradição lógica, na medida em que “não se torna necessário, para que  
o tipo objectivo se considere preenchido, que existam crimes concretos cometidos  
ou sequer planeados”  (Figueiredo Dias,  ob.cit.,p 38). “A associação criminosa  
pode, em outros termos, constituir-se, ter existência real e, a final, extinguir-se  
sem ter praticado nenhum delito, e mesmo assim ter configurado quadrilha ou  
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bando, nos moldes descritos pelo nosso Código Penal (Cezar Bitencourt, ob.cit.,  
p 442). 

Pois  bem,  para  não  ser  repetitivo,  considerando  as  inúmeras 
questões de fato já referidas pelos que me antecederam, sem olvidar o 
percuciente  e  detalhado  exame  do  conjunto  probatório  realizado  pelo 
Ministro Relator, peço vênia para renovar a citação de alguns pequenos 
excertos da prova oral, apenas para contextualizar a lógica do meu voto. 

Reafirmo  que  é  apreensível  no  exame  da  prova  que,  de  fato,  os 
dirigentes e líderes do Partido dos Trabalhadores tinham um  projeto de  
poder que combinava, basicamente, dois objetivos: expansão do próprio 
partido  e  formação  de  uma  base  aliada.  Ilustrativo  nesse  sentido  o 
depoimento de DELÚBIO SOARES (Vol. 77, fl. 16.609):

“Quando  nós  discutimos,  quando  nós  discutimos  o 
pagamento  das  dívidas  que  tinham  ficado,  nós  fomos 
discutindo  com  o  partido  também  crescimento  do  partido  e 
fomos discutindo também os partidos uma aliança para 2004. 
Então,  nós  procuramos  saldar  uma  dívida  que  já  existia  e 
automaticamente as pessoas foram no processo em crescimento 
foram aumentando as despesas. Para a senhora ter uma ideia, o 
PT terminou o  ano de 2002,  dezembro de 2002 com 400 mil 
filiados em 2400 Municípios. Nós precisávamos na concepção 
do PT, o PT aprovou isso de disputar as eleições em todos os 
municípios brasileiros. Então, para alterar o partido tem 5 mil 
municípios, 5600 municípios. Nós conseguimos criar o partido 
em 5400 municípios. Tanto é que na eleição de 2004 nós saímos 
de 180 prefeituras para 413 prefeituras em 2004”.

Esse  projeto,  por  evidente,  como  já  afirmei,  entrelaça  interesses 
partidários e de Governo, conforme narrado na denúncia e demonstrado 
no voto do Ministro Relator.

Por outro lado, segundo MARCOS VALÉRIO, “a atuação na área de  
publicidade, de um modo geral, envolve a submissão a interesses políticos, sem o  
que as empresas não sobrevivem nesse mercado; (...) o declarante, assim como  
todos  os  profissionais  da  área  de  publicidade,  sempre  objetivam participar,  da  
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forma  mais  próxima  possível,  dos  partidos  políticos  e  candidatos  com maior  
possibilidade  de  eleição”  (Vol.  3,  fls.  728-730).  Indubitável,  portanto,  o 
interesse de MARCOS VALÉRIO ao aproximar-se da Cúpula do Partido 
dos Trabalhadores em meados de 2002.

Conforme já  mencionado,  VIRGÍLIO GUIMARÃES confirma que, 
entre o primeiro e o segundo turno da campanha presidencial de 2002, 
atendendo a pedido de MARCOS VALÉRIO, intermediou a aproximação 
deste com dirigentes do Partido dos Trabalhadores e futuros integrantes 
do  Governo Federal.  Em curto  espaço  de  tempo,  MARCOS VALÉRIO 
aproximou-se  da  corrente  do  PT  denominada  “Campo  Majoritário”, 
formada  por  JOSÉ  DIRCEU,  JOSÉ  GENOÍNO,  DELÚBIO  SOARES  e 
SÍLVIO PEREIRA (Vol. 41, fl. 8.590-8.591).

Finda a eleição presidencial, inicia-se, em janeiro de 2003, a espúria 
aliança entre os dirigentes do Partido dos Trabalhadores e os acusados 
ligados  a  MARCOS  VALÉRIO  e  ao  Banco  Rural.  Nesse  sentido,  o 
depoimento de MARCOS VALÉRIO (Vol. 3, fl. 730):

“que,  vencida  a  eleição  presidencial,  aproximadamente  em  
janeiro de  2003,  houve um estreitamento do  relacionamento,  sendo  
que o depoente passou a frequentar a sede do partido em São Paulo, na  
Rua Silveira Martins, ocasião em que estava ocorrendo a montagem  
da equipe de governo; que DELÚBIO SOARES iria permanecer como  
tesoureiro do PT; que no início do Governo Federal, em fevereiro de  
2003,  nessas  conversas  que  vinha  mantendo  com  DELÚBIO  
SOARES,  este  informou  ao  declarante  que  existiam  pendências  
financeiras  dos  diretórios  regionais  do:  PT referentes  às  eleições  de  
Deputados Federais e Estaduais e Governadores que necessitavam ser  
saldadas; que DELÚBIO solicitou ao depoente um empréstimo para  
tal  finalidade;  que  o  declarante  informou  que  já  havia  realizado  
empréstimos dessa natureza no passado e  ficado no prejuízo,  sendo  
que  desta  vez,  exigiria  uma  garantia  por  escrito;  que  DELÚBIO  
SOARES,  como  tesoureiro  do  partido,  informou  que  garantiria  os  
empréstimos, assinando declarações nesse sentido; que, desta forma,  
foram  procuradas  instituições  financeiras  onde  o  declarante  tinha  
maior movimento; que o declarante compareceu às instituições BMG e  
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Banco Rural, obtendo os empréstimos nos valores e datas relacionados  
na  petição  protocolada  na  PGR  na  data  de  ontem,  sendo  que  em  
alguns  deles  foram  oferecidos  como  garantia  créditos  relativos  a  
contratos de publicidade com o Governo Federal”. 

DELÚBIO  SOARES  corroborou  as  afirmações  de  MARCOS 
VALÉRIO, confirmando que “ele se dispôs a solicitar empréstimo em nome  
das empresas dele”.  Afirmou que MARCOS VALÉRIO chegou a lhe dizer: 
“Bom,  Delúbio,  eu  tenho  interesse,  eu  tenho  condição,  minhas  empresas  são  
sólidas, eu tenho crédito” (Vol. 77, fl. 16.604-16.605).

A necessidade do Partido dos Trabalhadores encontra no interesse 
confesso de MARCOS VALÉRIO a solução para o problema financeiro. 

A tríade mencionada na denúncia se completa com os integrantes do 
Banco  Rural.  Destaco,  para  contextualizar,  excerto  do  depoimento  de 
KÁTIA RABELLO (Vol. 20, fls. 4.368-4.369):

“QUE  as  duas  outras  interlocuções  intermediadas  por  
MARCOS VALÉRIO perante o Governo Federal diziam respeito às  
discussões envolvendo a suspensão da liquidação do antigo BANCO  
MERCANTIL  DE  PERNAMBUCO;  QUE  era  do  interesse  do  
BANCO RURAL que o BANCO CENTRAL definisse a fórmula de  
calcular o passivo e o ativo da massa em liquidação; QUE o BANCO  
RURAL  juntamente  com  o  ex-controlador  do  BANCO  
MERCANTIL, Sr. ARMANDO MONTEIRO, entendiam que o ativo  
da massa teria se tornado superior ao passivo calculado; QUE essa  
discrepância se deu principalmente devido as desvalorizações do real e  
a diminuição do risco país; QUE encontram-se em tramitação duas  
ações  judiciais  propostas  pelos  antigos  controladores  do  BANCO  
MERCANTIL  cujos  a  objetos  se  referem  a  estes  cálculos;  QUE  
acreditava  que  esta  questão  envolvendo  o  BANCO  MERCANTIL  
possuía soluções que envolviam vontades políticas; QUE o núcleo de  
discussões  a  respeito  do  BANCO  MERCANTIL  estava  
principalmente no BANCO CENTRAL; QUE MARCOS VALÉRIO  
intermediou 02 encontros entre a declarante e o Ministro da casa Civil  
JOSÉ  DIRCEU;  QUE  não  houve  qualquer  oportunidade  para  
encontros com o presidente do BANCO CENTRAL; QUE MARCOS  
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VALÉRIO afirmava que poderia conseguiu um encontro com a Casa  
Civil, na pessoa do Ministro JOSÉ DIRCEU; QUE nunca conversou  
com MARCOS VALÉRIO a respeito de encontros ou negociações a  
serem  realizadas  no  BANCO  CENTRAL;  QUE  acreditava  que  o  
Ministro JOSÉ DIRCEU poderia  entender  e  auxiliar  os  pleitos  do  
BANCO RURAL; QUE possuía tal  entendimento pois  achava que  
JOSÉ DIRCEU poderia  influenciar  o  BANCO CENTRAL,  já  que  
existiam divergências técnicas dentro daquele órgão; QUE acreditava  
que JOSÉ DIRCEU tinha um poder de influência no Governo Federal;  
QUE tinha consciência de que a Casa Civil é um cargo de influência  
no  Governo  Federal;  QUE  MARCOS  VALÉRIO  em  nenhum  
momento fez qualquer comentário a respeito do poder ou da influência  
exercida pelo Ministro JOSÉ DIRCEU; QUE MARCOS VALERIO  
dizia que era muito ligado ao DELÚBIO SOARES e por isso tinha  
facilidades em conseguir promover encontros com o Ministro JOSÉ  
DIRCEU;  QUE  MARCOS  VALÉRIO  afirmou  que  era  ligado  a  
DELÚBIO  SOARES,  pois  havia  disponibilizado  os  recursos  
financeiros para o PT através dos empréstimos obtidos no BANCO  
RURAL”.

As  declarações  de  DELÚBIO  SOARES,  MARCOS  VALÉRIO  e 
KÁTIA RABELLO  evidenciam  que  os  núcleos  político,  publicitário  e 
financeiro, emprestando a didática denominação da denúncia, possuíam 
interesses escusos, que serviram para formar a associação criminosa. 

Os interesses distintos, na realidade, consubstanciaram o amálgama 
da espúria aliança. Isso fica muito evidente nos autos, principalmente a 
partir da prova oral.

As  empresas  de  MARCOS VALÉRIO,  RAMON HOLLERBACH e 
CRISTIANO PAZ ampliam seus relacionamentos com os órgãos públicos 
e, por sua vez, passam a realizar operações simuladas de empréstimo e a 
distribuir recursos, conforme já analisado pela Corte. Sob a orientação de 
DELÚBIO  SOARES,  vultosas  quantias  são  repassadas  a  diversos 
parlamentares federais, mormente aos dirigentes do Partido Progressista 
(PP), do Partido Liberal (PL), do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e do 
Partido  do  Movimento  Democrático  Brasileiro  (PMDB),  a  título  de 
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contraprestação do apoio político ajustado. 
Os ajustes para a formação da base aliada são entabulados entre os 

dirigentes  do  Partido  dos  Trabalhadores,  JOSÉ  DIRCEU,  JOSÉ 
GENUÍNO,  DELÚBIO  SOARES  e  SILVIO  PEREIRA,  e  as  lideranças 
partidárias,  conforme  analisado  pela  Corte  quando  do  julgamento  do 
Capítulo VI da denúncia.

O Banco Rural,  junto com o Banco BMG, passa a  ser  o  principal 
“financiador”  desse esquema,  disponibilizando sua  estrutura e  recursos 
para a consecução dos interesses políticos. Por sua vez,  a aproximação 
com o Governo lhe abriu portas.

Apenas  para  ilustrar,  destaco  o  depoimento  de  PAULO  SÉRGIO 
CAVALHEIRO,  Diretor  de  Fiscalização  do  Banco  Central  (Vol.  41,  fls. 
8.595-8.597):

“que se encontrou pela primeira vez com MARCOS VALÉRIO  
FERNANDES DE SOUZA no dia  26.03.2003,  em uma audiência  
solicitada  pelo  Deputado  Federal  VIRGÍLIO GUIMARÃES;  que  o  
Deputado Federal VIRGÍLIO GUIMARÃES solicitou tal  audiência  
por intermédio da assessoria parlamentar do BANCO CENTRAL no  
Congresso  Nacional;  que  recebeu  em sua  sala  o  Deputado  Federal  
VIRGÍLIO GUIMARÃES, que estava em companhia de MARCOS  
VALÉRIO  e  do  ex-Diretor  do  BANCO  RURAL,  Sr.  JOSÉ  
AUGUSTO  DUMONT;  que  o  objeto  da  audiência  solicitada  pelo  
Deputado  Federal  VIRGÍLIO  GUIMARÃES  estava  relacionado  à  
apresentação  de  projeto  relativo  a  regulamentação  do  art.  192  da  
Constituição Federal, que trata do Sistema Financeiro Nacional a e  
Banco  Central;  (...)  que  recebeu  MARCOS  VALÉRIO  em  outras  
visitas  ocorridas  na  representação  do  BANCO CENTRAL em São  
Paulo/SP nos dias 05.01.2004, 08.03.2004, 30.07.2004 e 06.06.2005;  
que tais  reuniões  foram solicitadas por MARCOS VALÉRIO  
como o objetivo de discutir questões relacionadas a proposta  
de e constituição de um banco sobre o controle de capital de  
entidades  sindicais,  sendo  que  na  última  delas  também  foi  
solicitado uma reunião com diretores do BANCO RURAL; que  
para  agendar  a  primeira  reunião  ocorrida  no  dia  05.01.2004  
MARCOS VALÉRIO se a apresentou para a secretária do declarante  

10 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3530967.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

contraprestação do apoio político ajustado. 
Os ajustes para a formação da base aliada são entabulados entre os 

dirigentes  do  Partido  dos  Trabalhadores,  JOSÉ  DIRCEU,  JOSÉ 
GENUÍNO,  DELÚBIO  SOARES  e  SILVIO  PEREIRA,  e  as  lideranças 
partidárias,  conforme  analisado  pela  Corte  quando  do  julgamento  do 
Capítulo VI da denúncia.

O Banco Rural,  junto com o Banco BMG, passa a  ser  o  principal 
“financiador”  desse esquema,  disponibilizando sua  estrutura e  recursos 
para a consecução dos interesses políticos. Por sua vez,  a aproximação 
com o Governo lhe abriu portas.

Apenas  para  ilustrar,  destaco  o  depoimento  de  PAULO  SÉRGIO 
CAVALHEIRO,  Diretor  de  Fiscalização  do  Banco  Central  (Vol.  41,  fls. 
8.595-8.597):

“que se encontrou pela primeira vez com MARCOS VALÉRIO  
FERNANDES DE SOUZA no dia  26.03.2003,  em uma audiência  
solicitada  pelo  Deputado  Federal  VIRGÍLIO GUIMARÃES;  que  o  
Deputado Federal VIRGÍLIO GUIMARÃES solicitou tal  audiência  
por intermédio da assessoria parlamentar do BANCO CENTRAL no  
Congresso  Nacional;  que  recebeu  em sua  sala  o  Deputado  Federal  
VIRGÍLIO GUIMARÃES, que estava em companhia de MARCOS  
VALÉRIO  e  do  ex-Diretor  do  BANCO  RURAL,  Sr.  JOSÉ  
AUGUSTO  DUMONT;  que  o  objeto  da  audiência  solicitada  pelo  
Deputado  Federal  VIRGÍLIO  GUIMARÃES  estava  relacionado  à  
apresentação  de  projeto  relativo  a  regulamentação  do  art.  192  da  
Constituição Federal, que trata do Sistema Financeiro Nacional a e  
Banco  Central;  (...)  que  recebeu  MARCOS  VALÉRIO  em  outras  
visitas  ocorridas  na  representação  do  BANCO CENTRAL em São  
Paulo/SP nos dias 05.01.2004, 08.03.2004, 30.07.2004 e 06.06.2005;  
que tais  reuniões  foram solicitadas por MARCOS VALÉRIO  
como o objetivo de discutir questões relacionadas a proposta  
de e constituição de um banco sobre o controle de capital de  
entidades  sindicais,  sendo  que  na  última  delas  também  foi  
solicitado uma reunião com diretores do BANCO RURAL; que  
para  agendar  a  primeira  reunião  ocorrida  no  dia  05.01.2004  
MARCOS VALÉRIO se a apresentou para a secretária do declarante  

10 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3530967.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6168 de 8405 STF-fl. 57783



Voto s/ item II

AP 470 / MG 

como  sendo  uma  pessoa  que  trabalharia  com  o  Deputado  Federal  
VIRGÍLIO  GUIMARÃES;  que  MARCOS  VALÉRIO  nunca  
desmentiu  a  informação  de  que  trabalhava  com  o  Deputado  
VIRGÍLIO  GUIMARÃES;  que  MARCOS  VALÉRIO  se  
apresentava  como  representante  do  Deputado  VIRGÍLIO  
GUIMARÃES  ou  do  próprio  Partido  dos  Trabalhadores  nas  
reuniões agendadas com o objetivo de discutir a constituição  
de um banco a ser controlado por entidades sindicais; QUE tais  
encontros  foram  bastante  breves,  sendo  que  sempre  orientava  
MARCOS  VALÉRIO  a  procurar  a  área  competente  do  BANCO  
CENTRAL, no caso Diretoria de Normas e Organização do Sistema  
Financeiro;  que  no  encontro  do  dia  06.06.2005  MARCOS  
VALÉRIO apenas solicitou o agendamento de uma reunião com  
o  Diretor  do  Banco  Rural  que  substituiu  o  falecido  JOSÉ  
AUGUSTO DUMONT;  que respondeu para MARCOS VALÉRIO  
que recebe normalmente diretores de Instituições Financeiras, sendo  
que o novo direto do Banco Rural poderia comparecer em seu gabinete  
ou se dirigir a representação do Banco Central em Belo Horizonte”.

Como se pode constatar a partir da prova oral, a necessidade de cada 
um encontrou no outro a oportunidade de satisfação. 

Inicia-se uma longa e duradoura aliança, que somente se esgarçou 
com as denúncias do então Deputado Roberto Jefferson.

Para mim, portanto, conforme demonstrado pelo Ministro Relator, 
encontram-se  atendidos  os  elementos  caracterizadores  do  delito  de 
formação  de  quadrilha:  a)  concurso  necessário  de  pelo  menos  quatro 
pessoas;  b) finalidade específica dos agentes voltada ao cometimento de 
delitos;  c)  exigência  de  estabilidade  e  de  permanência  da  associação 
criminosa (HC 72.992/SP).

Observo que a defesa, bem como o Ministro Revisor, que inaugurou 
divergência, entre outros argumentos, sustentou inexistir essa associação.

Invocou-se,  para  a  divergência,  doutrina  de  Jorge  de  Figueiredo 
Dias, no sentido de que “reconhece-se,  nemine discrepante,  que só haverá  
associação ali, onde o encontro de vontades dos participantes – um qualquer  
pacto mais ou menos explícito entre eles – tiver dado origem a uma realidade 
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autônoma,  diferente,  superior  às  vontades  e  interesses  dos  singulares 
membros.  Onde,  noutros  termos,  no  plano  das  realidades  psicológicas  e  
sociológicas, derivar do encontro de vontades um centro autônomo de imputação  
fáctica das acções prosseguidas em nome e no interesse do conjunto. Centro este  
que, pelo simples facto de existir, represente uma ameaça tão intolerável que o  
legislador reputa necessário e justo (sc., proporcional) reprimi-la com as penas  
particularmente drásticas cominadas no art. 287” (ob.cit, p. 32-33).

Esclarecedoras a esse contexto as referências feitas por Figueiredo 
Dias à doutrina alemã e italiana (ob.cit. p. 33):

“Neste sentido, na doutrina alemã, exigem LENCKNER uma  
<subordinação  da  vontade  individual  à  vontade  do  todo>,  
MAURACH  e  SCHROEDER  a  <prossecução  de  fins  comuns  
mediante  a  subordinação  do  indivíduo  ao  todo>  e  RUDOLPHI  a  
<existência, no interior da associação, de certas estruturas de decisão  
reconhecidas  pelos  seus  membros>.  E  um  passo  a  mais  dá  
PATALANO, na Itália, quando sustenta que o conceito de associação  
assume, neste contexto,  o significado de  instituição.  Tratar-se-á de  
uma  <instituição>  mais  ou  menos  complexa,  mais  ou  menos  
formalizada  e  sofisticada,  mais  ou  menos  hierarquizada  nas  suas  
relações e mais ou menos cogente na imposição de suas <normas> ou  
<regras>, mas sempre de uma realidade transcendente à vontade e 
interesses individuais dos seus membros”.

Em síntese, o que se extrai da doutrina estrangeira é que a associação  
criminosa deve ter como característica uma vontade própria, distinta da dos 
seus integrantes. Como enfatizado pela divergência, deve consubstanciar 
uma realidade autônoma.

Concessa  venia,  salvo  abstraindo-se  toda  essa  realidade  ora 
desnudada  nesta  ação  penal,  olvidando-se  dos  crimes  já  reconhecidos 
pela  Corte,  conseguiria  afirmar  que  não  se  constituiu  uma  associação  
criminosa  voltada  à  prática  de  crimes,  cuidando-se apenas de um  partido  
político,  de uma  empresa de publicidade  e de uma  instituição financeira  que 
ocasionalmente se  relacionaram  para  satisfação  de  interesses 
exclusivamente próprios.
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Os  autos  revelam  que  houve,  sim,  uma  realidade  autônoma,  uma  
vontade própria, fruto dessa espúria aliança. 

Sem  dúvida,  entrelaçaram-se,  no  princípio,  interesses 
individualizados.  Aliás,  como sói  em ocorrer  em qualquer  associação. 
Todavia,  inegável  que  foi  o  esforço  e  a  contribuição  coletivos  que 
lograram atender, ao fim e ao cabo, ao interesse de todos, numa relação 
de absoluta sujeição. 

Não  se  resolveu  apenas  o  problema do  PT,  ou  das  empresas  de 
SMP&B e DNA, ou do Banco Rural ou do Governo. Houve a formatação 
de uma engrenagem ilícita que atendeu a todos e a cada um.

Denotativo  dessa  nova  realidade  é  a  atividade  paralela que  as 
empresas de publicidade passaram a desempenhar,  administrando um 
“caixa  partidário”  abastecido  por  recursos  públicos  desviados  e 
empréstimos simulados. 

Se  o  fato  de  uma  empresa  de  publicidade  administrar  o  caixa  
criminoso de um partido  não é uma nova realidade, o que seria? Se uma 
instituição  financeira  simula  empréstimos  e  estrutura  processo  de 
lavagem de dinheiro, o qual deveria combater, não é uma nova realidade, 
o  que seria?  Se um partido  busca apoio político,  não pelas  coligações 
ideológicas, mas por meio da contraprestação financeira, não é uma nova 
realidade, o que seria? Se todos eles se juntam para executar a cooptação 
parlamentar mediante paga, servindo-se de recursos públicos desviados e 
empréstimos  simulados,  e,  ainda,  se  utilizando  de  mecanismos  de 
lavagem de dinheiro, não é uma nova realidade, o que seria?

Para mim, não se trata apenas de uma nova realidade, trata-se de 
algo surreal.

Mas,  se  essa  evidente  realidade  não  contrasta,  indago:  qual  o 
interesse das empresas de publicidade de MARCOS VALÉRIO, RAMON 
HOLLERBACH  e  CRISTIANO  PAZ  em  comprar  apoio  político?  Era  do 
interesse  de  MARCOS  VALÉRIO  a  solução  da  liquidação  do  Banco 
Mercantil de Pernambuco? Era dele o interesse em resolver as questões 
do BMG, do Banco Espírito Santo, da Portugal Telecom? E as questões 
relacionadas  à  ex-mulher  do  então  Ministro  Chefe  da  Casa  Civil?  É 
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normal  um  publicitário  zelar  por  tantos  interesses  privados?  Qual  o 
interesse do Banco Rural em disponibilizar sua estrutura para lavagem de  
dinheiro e compra de parlamentares? Em conceder empréstimo para o Partido 
dos Trabalhadores? Qual o interesse do partido em conceder contratos do 
governo para as agências SMP&B e DNA Propagandas?

E mais, na tentativa da desconstrução histórica dos fatos, buscou-se a 
inventiva  tese  do  caixa  2. E,  nessa  mesma  linha  –  do  fato  de  menor  
importância –,  quer-se sustentar que os crimes praticados pela quadrilha 
não ofenderam o bem jurídico tutelado, a paz pública.

O conceito de  paz pública, como anteriormente mencionado, não se 
reduz aos crimes violentos.  Há muito já se abandou a ideia de que os 
únicos  bens  a  serem  tutelados  devem  ser  a  vida e  a  propriedade. Esse 
reducionismo,  com  cariz  ideológico,  contrasta  com  os  bens  e  valores 
protegidos constitucionalmente.

Se a aceitação pela Corte de que os fatos representaram um atentado 
à  democracia  não  é  o  suficiente,  é  conveniente  rememorar  que  foram 
reconhecidos,  nestes  autos,  crimes  contra  a  Administração  Pública 
(corrupção  ativa,  corrupção  passiva,  peculato),  contra  o  Sistema 
Financeiro Nacional (gestão fraudulenta) e de lavagem de dinheiro. 

Não bastasse, é importante consignar que os autos revelam muito 
mais do que o ora analisado. Não se pode olvidar o pedido inicial  de 
desmembramento  e  os  inúmeros  procedimentos  instaurados  pela 
Procuradoria-Geral da República. Assim, sem a pretensão de exaurir o 
contexto  fático,  há notícias  de crimes  da  lei  de licitação,  de  tráfico  de 
influência, de prevaricação, de advocacia administrativa, de crimes contra 
a  ordem  tributária,  de  outros  desvios  de  recursos  públicos,  de 
improbidades etc.

Um  conjunto  seriado  de  infrações  penais  e  administrativas  que 
conspurcam  contra  princípios  básicos  do  Estado  de  Direito  e  da 
Administração.

A prova dos autos revela a utilização do aparelho do Estado com 
desvirtuamento  de  suas  finalidades  e  sobreposição  de  interesses 
privados.
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Não tenho dúvidas de que a gravidade dos fatos, sua complexidade 
e  dimensão,  inequivocamente  atentam  contra  a  paz  pública,  na  sua 
concepção  político-social.  Nas  palavras  de  Hungria,  com a  “quebra  do  
sentimento  geral  de  tranquilidade,  de  sossego,  de  paz,  que  corresponde  à  
confiança na continuidade normal da ordem jurídico-social. 

Não se pode cogitar de normal ordem jurídico-social quando se tem um 
partido  político  corrompendo  parlamentares,  distribuindo  cargos 
públicos por meio de cooptação política; quando a máquina do Estado é 
utilizada para  fins  privados;  quando se  fraudam licitações;  quando se 
desviam  recursos  públicos;  quando  uma  instituição  financeira  coloca 
interesses  outros  à  frente  do  seu  papel  constitucional  de  promover  o 
desenvolvimento  e  de  servir  os  interesses  da  coletividade;  quando  a 
empresa não se orienta por sua função social, ao revés, empenha-se na 
atividade criminosa. 

Sem  dúvida,  isso  subverte  a  lógica  do  funcionamento  normal  e 
esperado das instituições, das empresas, dos homens públicos, colocando 
em risco a própria organização social.

Dessarte,  acompanho  o  eminente  Ministro  Relator  para  condenar 
JOSÉ  DIRCEU,  JOSÉ  GENOÍNO,  DELÚBIO  SOARES,  MARCOS 
VALÉRIO,  RAMON  HOLLERBACH,  CRISTIANO  PAZ,  SIMONE 
VASCONCELOS,  ROGÉRIO  TOLENTINO,  KÁTIA  RABELLO,  JOSÉ 
ROBERTO  SALGADO  e  VINÍCIUS  SAMARANE  às  penas  do  crime 
descrito no art.  288 do Código Penal,  bem como para absolver GEIZA 
DIAS e AYANNA TENÓRIO, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

(S/ITEM II)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Presidente, ter assento 
na cabeceira, por vezes, implica a prolação de um voto que não repercute 
no desfecho da controvérsia. Isso não ocorre na espécie, já que há quatro 
votos absolvendo e três condenando.

Presidente, para mim, alcançamos o fecho deste julgamento. É certo 
que, consideradas as imputações, a de quadrilha é a que prevê a pena-teto 
menor, mas a concepção do Tribunal, a concepção da maioria, implicará, a 
rigor,  principalmente  para  a  visão  do  leigo,  a  definição  final  do  que 
ocorrido nesta República, tão sofrida República. Estamos acostumados a 
julgar  o  tipo  "quadrilha"  tendo  em  conta  delitos  diversos,  ou  seja,  a 
quadrilha formada para chegar-se a crimes diferentes: estelionato, tráfico, 
roubo, sequestro com extorsão, etc. 

Assento  que  é  exceção  versar-se  o  tipo  presente  o  denominado 
"crime do colarinho branco" – o objetivo, uma vez que se trata de um tipo 
simplesmente formal, da prática de crimes rotulados como do colarinho 
branco.  A lei,  o  artigo  288  do  Código  Penal,  no  entanto,  não  encerra 
qualquer exceção. 

Presidente,  na  última  década,  vivenciamos  época  de  abandono  a 
princípios, época que podemos dizer de perda de parâmetro, na qual o 
dito passava pelo não dito, o certo por errado, e vice-versa, em que havia 
a  inversão  de  valores  e,  até  mesmo,  proclamava-se,  sob  o  ângulo 
estritamente  formal,  olvidando-se  o  princípio  da  realidade,  o 
desconhecimento  quanto  a  ocorrências,  principalmente  aquelas 
merecedoras de crítica, merecedoras de glosa.

Houve – digo –, na última década, a mitigação dos acontecimentos. 
Quase sempre se adotava uma máxima imprópria – presente o Direito, no 
que  o  surge  como  uma  ciência,  possuindo  princípios,  institutos, 
expressões, vocábulos com o sentido próprio – segundo a qual o fim, o 
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objetivo perseguido, justifica os meios empregados.
Presidente,  em  2006,  mantive  um  diálogo  com  o  Presidente  da 

República em exercício que aponto como um diálogo cristão. Encontrei-
me  com  o  então  Presidente  do  Senado  Federal,  no  exercício  da 
Presidência, o Senador Renan Calheiros, e disse-lhe, como se avizinhava a 
minha posse no Tribunal  Superior  Eleitoral,  na segunda passagem – e 
estou, ante o credenciamento deste Colegiado, já na terceira passagem –, 
da minha satisfação de tê-lo na solenidade como Presidente da República 
em pleno exercício, mas falou-me que o Presidente Lula, o titular, estaria 
retornando  de  uma  viagem  à  América  do  Sul  e  fazia  questão  de 
comparecer à posse. Até mesmo porque seria o anfitrião, tive a visão que 
rotulei, emprestei a nomenclatura, de cristã e disse: não é interessante o 
comparecimento do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque preciso, 
no discurso de posse, dar um recado. Qual foi o recado, Presidente? Vou 
tomar um pouco mais o tempo do Colegiado, o que não fiz quanto às 
fatias anteriores, porque julgo que estamos no fecho da apreciação desta 
Ação Penal n º 470.

Lancei, Presidente, reconheço que lancei, com desassombro:

"Senhores e senhoras, em face da liturgia desta solenidade 
e  para  que,  juntamente  com  a  nominata  e  os  discursos 
proferidos,  fique  nos  anais  da  Corte,  devo  veicular,  ante  a 
expectativa geral, nesta data de sintomática coincidência - dia 4 
do mês 5 do sexto ano do segundo milênio -, uma mensagem. 
Serei  breve,  mas,  mesmo  assim,  peço  a  benevolência  dos 
ouvintes e, mais do que isso, a reflexão de todos sobre o que 
tenho a dizer.

Infelizmente,  vivenciamos  tempos  muito  estranhos,  em 
que  se  tornou  lugar-comum  falar  dos  descalabros  que, 
envolvendo a vida pública, infiltraram na população brasileira - 
composta,  na  maior  parte,  de  gente  ordeira  e  honesta  -  um 
misto de revolta, desprezo e até mesmo repugnância. São tantas 
e tão deslavadas as mentiras, tão grosseiras as justificativas, tão 
grande a falta de escrúpulos que já não se pode cogitar somente 
de uma crise de valores, senão de um fosso moral e ético que 
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parece  dividir  o  País  em  dois  segmentos  estanques  -  o  da 
corrupção, seduzido pelo projeto de alcançar o poder de uma 
forma ilimitada e duradoura, e o da grande massa comandada 
que,  apesar  do  mau  exemplo,  esforça-se  para  sobreviver  e 
progredir.

Não há, nessas afirmações - que lamento ter de lançar -, 
exagero algum de retórica. Não passa dia sem depararmos com 
manchete  de  escândalos.  Tornou-se  quase  banal  a  notícia  de 
indiciamento de autoridades dos diversos escalões não só por 
um  crime,  mas  por  vários,  incluindo  o  de  formação  de 
quadrilha,  como  por  último  consignado  em  denúncia  do 
Procurador-Geral  da  República,  Doutor  Antônio  Fernando 
Barros e Silva de Souza."

Referia-me à denúncia deste processo,  à peça primeira desta ação 
penal:

"A rotina  de  desfaçatez  e  indignidade  parece  não  ter 
limites, levando os já conformados cidadãos brasileiros a uma 
apatia cada vez mais surpreendente, como se tudo fosse muito 
natural e devesse ser assim mesmo; como se todos os homens 
públicos,  nas  mais  diferentes  épocas,  fossem e  tivessem sido 
igualmente desonestos, numa mistura indistinta de escárnio e 
afronta, e o erro passado justificasse os erros presentes.

A repulsa  dos  que sabem o valor  do trabalho árduo se 
transformou em indiferença e desdém, como acontece quando, 
por vergonha, alguém desiste de torcer pelo time do coração e 
resolve ignorar essa parte do cotidiano. É a tática do avestruz: 
enterrar  a  cabeça para deixar  o vendaval  passar.  E  seguimos 
como se nada estivesse acontecendo. Perplexos, percebemos, na 
simples  comparação  entre  o  discurso  oficial  e  as  notícias 
jornalísticas,  que o Brasil  se  tornou um país  do faz-de-conta. 
Faz  de  conta  que  não  se  produziu  o  maior  dos  escândalos 
nacionais, que os culpados nada sabiam - o que lhes daria uma 
carta de alforria prévia para continuar agindo como se nada de 
mal houvessem feito.  Faz de conta que não foram usadas  as 
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mais descaradas falcatruas para desviar milhões de reais, num 
prejuízo irreversível em país de tantos miseráveis. Faz de conta 
que  tais  tipos  de  abusos  não  continuam  se  reproduzindo  à 
plena  luz,  num  desafio  cínico  à  supremacia  da  lei,  cuja 
observação é tão necessária em momentos conturbados.

Se,  por um lado,  tal  conduta preocupa,  porquanto é  de 
analfabetos  políticos  que  se  alimentam  os  autoritarismos,  de 
outro surge insofismável a solidez das instituições nacionais. O 
Brasil,  de forma definitiva e  consistente,  decidiu pelo  Estado 
Democrático de Direito. Não paira dúvida sobre a permanência 
do  regime  democrático.  Inexiste,  em  horizonte  próximo  ou 
remoto,  a  possibilidade  de  retrocesso  ou  desordem 
institucional.  De  maneira  adulta,  confrontamo-nos  com  uma 
crise ética sem precedentes e dela haveremos de sair melhores e 
mais fortes. Em Medicina, 'crise' traduz o momento que define a 
evolução da doença para a cura ou para a morte. Que saiamos 
dessa  com  invencíveis  anticorpos  contra  a  corrupção, 
principalmente  a  dos  valores  morais,  sem  a  qual  nenhuma 
outra subsiste.

Nesse  processo  de  convalescença  e  cicatrização,  é 
inescusável  apontar  o  papel  do  Judiciário,  que  não  pode  se 
furtar  de  assumir  a  parcela  de  responsabilidade  nessa 
avalancha de delitos que sacode o País. Quem ousará discordar 
que  a  crença  na  impunidade  é  que  fermenta  o  ímpeto 
transgressor, a ostensiva arrogância na hora de burlar todos os 
ordenamentos,  inclusive  os  legais?  Quem  negará  que  a  já 
lendária  morosidade processual  acentua  a  ganância  daqueles 
que  consideram  não  ter  a  lei  braços  para  alcançar  os 
autoproclamados donos do poder? Quem sobriamente apostará 
na  punição  exemplar  dos  responsáveis  pela  sordidez  que 
enlameou gabinetes privados e administrativos, transformando-
os em balcões de tenebrosas negociações?

Essa pecha de lentidão - que se transmuda em ineficiência 
- recai sobre o Judiciário injustamente, já que não lhe cabe outro 
procedimento senão fazer cumprir a lei, essa mesma lei que por 
vezes  o  engessa  e  desmoraliza,  recusando-lhe  os  meios  de 
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enlameou gabinetes privados e administrativos, transformando-
os em balcões de tenebrosas negociações?
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proclamar a Justiça com efetividade, com o poder de persuasão 
devido.  Pois  bem,  se  aqueles  que  deveriam  buscar  o 
aperfeiçoamento dos mecanismos preferem ocultar-se por trás 
de negociatas, que o façam sem a falsa proteção do mandato. A 
República não suporta mais tanto desvio de conduta.

Eis  o poder revolucionário do voto,  com o qual,  eleição 
após eleição, estamos os brasileiros a nos afeiçoar de tal forma 
que, muito em breve, os candidatos aprenderão a respeitá-lo, se 
não puderem honrá-lo de espontânea vontade.

Que  a  importância  do  voto  não  sirva  de  argumento 
àqueles  que  pregam,  como  vindita  por  tanta  infâmia,  a 
anulação do escrutínio. Ao reverso do abatimento e da inércia, é 
de  conclamar  o  povo,  principalmente  os  mais  jovens,..."  –  e 
ouvi isso, em uma das assentadas, da ministra Cármen Lúcia - 
"…  a  se  manifestar  pela  cura,  não  pela  doença,  não  pela 
podridão do vale-tudo, que corrói, com a acidez do cinismo, a 
perspectiva de um futuro embasado em valores como retidão, 
dignidade, grandeza de caráter, amor à causa pública, firmeza 
de propósitos no empenho incondicional ao progresso efetivo, e 
não meramente marqueteiro, do País. Ao usar a voz da urna, o 
povo brasileiro certamente ouvirá o eco vitorioso da cidadania, 
da verdade -  que,  sendo o  maior  dos  argumentos,  mais  dia, 
menos  dia,  aparecerá  -,  alfim,  da  indispensável  liberdade, 
viciados que estamos todos na autodeterminação viabilizada, 
sem retorno, pela democracia.

Àqueles que continuam zombando diante de tão simples 
obviedades,  é  bom  lembrar  que  não  são  poucos  os  homens 
públicos  brasileiros  sérios,  cuja  honra  não  se  afasta  com  o 
tilintar de moedas,  com promessas de poder ou mesmo com 
retaliações,  e  que  a  imensa  maioria  dos  servidores  públicos 
abomina  a  falta  de  princípios  dos  inescrupulosos  que 
pretendem vergar o Estado ao peso de ideologias espúrias, de 
mirabolantes projetos de poder. Aos que laboram em tamanhas 
tolices, nunca é demais frisar que se a ordem jurídica não aceita 
o desconhecimento da lei como escusa até do mais humilde dos 
cidadãos, muito menos há de admitir a desinformação dos fatos 
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pelos  agentes  públicos,  a  brandirem  a  ignorância  dos 
acontecimentos como tábua de salvação.

Já  se  antevê  o  significado  do  certame  que  se  avizinha, 
incumbindo  a  cada  eleitor  perceber  que  o  voto,  embora 
individualizado, a tantos outros se seguirá, formando o grande 
todo necessário à escolha daqueles que o representarão. Impõe-
se, nesse sagrado direito-dever, a conscientização, a análise do 
perfil,  da  vida  pregressa  daqueles  que  se  apresentem,  é  de 
presumir - repito - para servir com honestidade de propósito e 
amor  aos  concidadãos,  dispostos,  acima de  tudo,  a  honrar  a 
coisa  pública.  Somente  dessa  forma  o  eleitor  responderá  às 
exigências  do  momento,  ficando  credenciado,  em  passo 
seguinte," - ele, eleitor - "à cobrança.

No que depender"  -  disse,  então,  Presidente,  em 2006 - 
"desta Presidência, o Judiciário compromete-se com redobrado 
desvelo  na  aplicação  da  lei.  Não  haverá  contemporizações  a 
pretexto de eventuais lacunas da lei,  até porque,  se omissa a 
legislação,  cumpre  ao  magistrado  interpretá-la  à  luz  dos 
princípios  do  Direito,  dos  institutos  de  hermenêutica, 
atendendo  aos  anseios  dos  cidadãos,  aos  anseios  da 
coletividade.  Que  ninguém  se  engane:  não  ocorrerá 
tergiversação capaz de turbar o real objetivo da lei, nem artifício 
conducente a legitimar a aparente - e apenas aparente - vontade 
das  urnas,  se  o  pleito  mostrar-se  eivado  de  irregularidades. 
Esqueçam, por exemplo, a aprovação de contas com as famosas 
ressalvas. Passem ao largo das chicanas, dos jeitinhos, dos ardis 
possibilitados pelas entrelinhas dos diplomas legais. Repito: no 
que  depender  desta  Cadeira,"  -  da  cadeira  lá  no  Tribunal 
Superior Eleitoral - "não haverá condescendência de qualquer 
ordem. Nenhum fim legitimará o meio condenável. A lei será 
aplicada com a maior austeridade possível como, de resto, é o 
que  deve  ser.  Bem  se  vê  que  os  anticorpos  de  que  já  falei 
começam  a  produzir  os  efeitos  almejados.  Esta  é  a  vontade 
esmagadora dos brasileiros.

No  mais,  é  aguçar  os  sentidos,  a  coragem,  e  diria  a 
coragem  como  síntese  de  todas  as  virtudes,  é  aumentar  a 
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dedicação, acurar a inteligência e desdobrar as horas e as forças, 
no intuito único de servir à aspiração geral por um pleito limpo, 
civilizado e justo.  É o que o Brasil  merece e espera.  É o que 
solenemente prometo ao assumir esta Presidência.

Muito obrigado".

Presidente, retomo a questão – muito embora o que veiculado diga 
respeito também aos fatos retratados no processo, tanto que fiz alusão à 
denúncia  do  então  Procurador-Geral  da  República,  Doutor  Antônio 
Fernando Barros e Silva de Souza – e inicio pela denúncia, consignando 
que  revelou,  como quer  o  figurino  processual  penal,  a  exposição  dos 
fatos, as circunstâncias das práticas imputadas, a indicação e qualificações 
dos acusados, a classificação não de um crime, mas de vários. Essa peça 
viabilizou,  ante  a  história  contada  pelo  Ministério  Público,  a  defesa  à 
exaustão. 

O  Tribunal  proclamou,  ao  receber  a  denúncia,  o  cuidado  do 
Ministério Público.  E volto a fazer justiça,  em que pese o princípio da 
impessoalidade  no  âmbito  da  Administração  Pública,  ao  então 
Procurador-Geral da República, Doutor Antônio Fernando Barros e Silva 
de Souza.

Houve menção, na denúncia, à organização criminosa? Sim. Qual o 
efeito  dessa  referência,  a  razão  dessa  referência?  Começo  pela  última 
indagação e respondo-a: a matéria ainda não estava pacificada, presente, 
até mesmo, a Convenção de Palermo, quanto à existência ou não desse 
tipo penal que é a organização criminosa.

Podemos,  Presidente,  concluir  que  a  simples  referência  à 
organização criminosa, a meu ver sinonímia de grupo criminoso e não 
tipo penal, prejudicaria as cinquenta e poucas alusões, segundo o revisor, 
ao crime de quadrilha? A resposta mostra-se desenganadamente negativa. 

Expunjamos, porque descabe cogitar desse tipo penal,  a menção à 
organização criminosa e sejamos minimamente bondosos, em termos de 
intelectualidade, e percebamos que houve referência, como já disse, a um 
grupo criminoso.

Em síntese, Presidente, é irreprochável o trabalho acusatório neste 
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processo, mas há ataques – e também devo fazer justiça aos profissionais 
da advocacia – à denúncia apresentada que estaria a revelar um excesso 
de  acusação.  Essa  impugnação  corre  à  conta  do  denodo  com  que  os 
constituídos, com que a defesa técnica atua e deve atuar, porque, senão, 
se  tivermos  voz  única  no  processo,  não  chegaremos  ao  equilíbrio 
indispensável à feitura da almejada justiça.

Presidente, o que se tem na normatização do crime de quadrilha – e 
vou repetir o que é sabença geral? A associação deve ser de mais de três 
pessoas, ou seja, de no mínimo quatro, ao contrário, por exemplo, do que 
acontece em se tratando da regra especial concernente à Lei nº 11.343/06, 
que versa o tráfico de entorpecentes, em que a exigência é de participação 
de mais de dois, – havendo uma alusão simplesmente pedagógica ao fim 
visado  pela  associação  –  a  prática  reiterada  ou  não  de  crimes,  o  que 
acabou acontecendo na espécie.

Na associação, configuradora da quadrilha, o que se tem, em última 
análise, é o implemento de atos preparatórios a partir de certa comunhão, 
a partir de certa estabilidade. Objetivo protegido? A paz social, gênero. 
Não creio que se coloque em dúvida que, em se cuidando de corrupção, a 
paz  social  fica  abalada.  Fica  abalada,  pelo  menos  em  termos  de 
legitimidade  das  instituições  pátrias,  da  crença  do  cidadão  nas 
instituições  pátrias.  Sujeito  ativo?  Calha  o  tratamento  igualitário,  tão 
próprio  ao  Direito:  qualquer  pessoa.  Sujeito  passivo  do  crime  de 
quadrilha? A coletividade. Todos são, Presidente – e se trata, repito, de 
um  crime  não  material,  mas  simplesmente  formal  –,  alcançados  pela 
prática delituosa.

Alusão ao fim: "reiteradas, ou não, práticas criminosas". O instituto 
da quadrilha coabita o mesmo teto, Presidente, do crime continuado, do 
concurso material, do concurso formal. É um crime autônomo, sendo o 
tipo subjetivo,  o elemento subjetivo,  não simplesmente a culpa,  mas o 
dolo, a associação querida para a prática. Pode-se cogitar de uma situação 
ambígua, em que se fique em dúvida se configurado o crime de quadrilha 
ou  a  coautoria?  Sim.  Os  elementos  coligidos  –  não  a  simples  história 
contada pelo Ministério Público – elucidam a distinção. Reitero: o Direito 
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constituídos, com que a defesa técnica atua e deve atuar, porque, senão, 
se  tivermos  voz  única  no  processo,  não  chegaremos  ao  equilíbrio 
indispensável à feitura da almejada justiça.

Presidente, o que se tem na normatização do crime de quadrilha – e 
vou repetir o que é sabença geral? A associação deve ser de mais de três 
pessoas, ou seja, de no mínimo quatro, ao contrário, por exemplo, do que 
acontece em se tratando da regra especial concernente à Lei nº 11.343/06, 
que versa o tráfico de entorpecentes, em que a exigência é de participação 
de mais de dois, – havendo uma alusão simplesmente pedagógica ao fim 
visado  pela  associação  –  a  prática  reiterada  ou  não  de  crimes,  o  que 
acabou acontecendo na espécie.

Na associação, configuradora da quadrilha, o que se tem, em última 
análise, é o implemento de atos preparatórios a partir de certa comunhão, 
a partir de certa estabilidade. Objetivo protegido? A paz social, gênero. 
Não creio que se coloque em dúvida que, em se cuidando de corrupção, a 
paz  social  fica  abalada.  Fica  abalada,  pelo  menos  em  termos  de 
legitimidade  das  instituições  pátrias,  da  crença  do  cidadão  nas 
instituições  pátrias.  Sujeito  ativo?  Calha  o  tratamento  igualitário,  tão 
próprio  ao  Direito:  qualquer  pessoa.  Sujeito  passivo  do  crime  de 
quadrilha? A coletividade. Todos são, Presidente – e se trata, repito, de 
um  crime  não  material,  mas  simplesmente  formal  –,  alcançados  pela 
prática delituosa.

Alusão ao fim: "reiteradas, ou não, práticas criminosas". O instituto 
da quadrilha coabita o mesmo teto, Presidente, do crime continuado, do 
concurso material, do concurso formal. É um crime autônomo, sendo o 
tipo subjetivo,  o elemento subjetivo,  não simplesmente a culpa,  mas o 
dolo, a associação querida para a prática. Pode-se cogitar de uma situação 
ambígua, em que se fique em dúvida se configurado o crime de quadrilha 
ou  a  coautoria?  Sim.  Os  elementos  coligidos  –  não  a  simples  história 
contada pelo Ministério Público – elucidam a distinção. Reitero: o Direito 

8 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3386645.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6181 de 8405 STF-fl. 57796



Voto s/ item II

AP 470 / MG 

é uma ciência e, como tal, possui institutos, expressões e vocábulos com 
sentido  próprio.  Descabe,  principalmente  quando se  ocupa cadeira  no 
Supremo – não critico qualquer Colega, não entendam assim –, confundir 
esses  institutos,  sob  pena de  grassar  a  insegurança  jurídica.  O que  se 
exige, em termos de distinção, para saber se se trata de coautoria ou de 
quadrilha,  é  a  estabilidade,  é  a  permanência,  e  não  uma  simples 
cooperação esporádica, episódica, como ocorre na coautoria.

Há a forma qualificada, uma causa de aumento no parágrafo único 
do artigo 288, que é o grupo armado. No caso concreto, o grupo armado 
esteve armado de dinheiro,  mas a causa de aumento corre à conta da 
arma propriamente dita, de fogo ou branca.

Presidente, em memorial distribuído – certamente não pela defesa, 
mas pela acusação, e o tratamento é igualitário –, alude-se a precedente 
do Tribunal da lavra – e me considero um eterno Juiz do Trabalho, e não 
penalista,  não  criminalista  -  de  um criminalista,  o  ministro  Sepúlveda 
Pertence, que, em julgamento procedido no Habeas Corpus nº 70.290 – de 
minha  cidade  maravilhosa,  da  nossa  cidade  maravilhosa,  o  Rio  de 
Janeiro,  e  o  ministro  Joaquim  Barbosa,  relator,  já  a  adotou,  embora 
mineiro –, fez ver:

"III.    Denúncia: quadrilha: imputação idônea.
1.      Ao dispor a lei que a denúncia conterá 'a exposição 

do fato criminoso com todas as suas circunstâncias' (CPrPen., 
art.  41)  -  além  daquelas  necessárias  à  verificação  da 
punibilidade do fato e à determinação da competência para o 
processo - o que se exige sobretudo é que a imputação descreva 
concretamente"  -  como  tenho  que  descreveu  neste  caso 
concreto, tanto assim que o Supremo recebeu a denúncia - "os 
elementos essenciais à realização do tipo cogitado.

2.      O crime de quadrilha se consuma, em relação aos 
fundadores" - ou aos envolvidos, diria -, "no momento em que 
aperfeiçoada  a  convergência  de  vontades  entre  mais  de  três 
pessoas,  e,  quanto  àqueles  que  venham  posteriormente  a 
integrar-se  ao  bando já  formado,  no  momento  da adesão de 
cada qual; crime formal, nem depende, a formação consumada 
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é uma ciência e, como tal, possui institutos, expressões e vocábulos com 
sentido  próprio.  Descabe,  principalmente  quando se  ocupa cadeira  no 
Supremo – não critico qualquer Colega, não entendam assim –, confundir 
esses  institutos,  sob  pena de  grassar  a  insegurança  jurídica.  O que  se 
exige, em termos de distinção, para saber se se trata de coautoria ou de 
quadrilha,  é  a  estabilidade,  é  a  permanência,  e  não  uma  simples 
cooperação esporádica, episódica, como ocorre na coautoria.

Há a forma qualificada, uma causa de aumento no parágrafo único 
do artigo 288, que é o grupo armado. No caso concreto, o grupo armado 
esteve armado de dinheiro,  mas a causa de aumento corre à conta da 
arma propriamente dita, de fogo ou branca.

Presidente, em memorial distribuído – certamente não pela defesa, 
mas pela acusação, e o tratamento é igualitário –, alude-se a precedente 
do Tribunal da lavra – e me considero um eterno Juiz do Trabalho, e não 
penalista,  não  criminalista  -  de  um criminalista,  o  ministro  Sepúlveda 
Pertence, que, em julgamento procedido no Habeas Corpus nº 70.290 – de 
minha  cidade  maravilhosa,  da  nossa  cidade  maravilhosa,  o  Rio  de 
Janeiro,  e  o  ministro  Joaquim  Barbosa,  relator,  já  a  adotou,  embora 
mineiro –, fez ver:

"III.    Denúncia: quadrilha: imputação idônea.
1.      Ao dispor a lei que a denúncia conterá 'a exposição 

do fato criminoso com todas as suas circunstâncias' (CPrPen., 
art.  41)  -  além  daquelas  necessárias  à  verificação  da 
punibilidade do fato e à determinação da competência para o 
processo - o que se exige sobretudo é que a imputação descreva 
concretamente"  -  como  tenho  que  descreveu  neste  caso 
concreto, tanto assim que o Supremo recebeu a denúncia - "os 
elementos essenciais à realização do tipo cogitado.

2.      O crime de quadrilha se consuma, em relação aos 
fundadores" - ou aos envolvidos, diria -, "no momento em que 
aperfeiçoada  a  convergência  de  vontades  entre  mais  de  três 
pessoas,  e,  quanto  àqueles  que  venham  posteriormente  a 
integrar-se  ao  bando já  formado,  no  momento  da adesão de 
cada qual; crime formal, nem depende, a formação consumada 
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de  quadrilha,  da  realização  ulterior  de  qualquer  delito 
compreendido  no  âmbito  de  suas  projetadas  atividades 
criminosas,  nem,  consequentemente,  a  imputação  do  crime 
coletivo a cada um dos partícipes da organização reclama que 
se  lhe  possa  atribuir  participação  concreta  na  comissão  de 
algum dos crimes-fim da associação.

3.      Segue-se que à aptidão da denúncia por quadrilha 
bastará, a rigor, a afirmativa de o denunciado se ter associado à 
organização formada de mais de três elementos e destinada à 
prática  ulterior  de  crimes;  para  que  se  repute  idônea  a 
imputação a alguém da participação no bando não é necessário, 
pois, que se lhe irrogue a cooperação na prática dos delitos a 
que se destine a associação, aos quais se refira a denúncia,  a 
título  de  evidências  da  sua  formação  anteriormente 
consumada."

Presidente, antes de o  habeas chegar ao Supremo, a matéria passou 
pelo Superior Tribunal de Justiça. Precisamos fazer justiça a um grande 
pensador do Direito Penal que, antes de envergar a capa, integrou, para a 
honra da instituição, o Ministério Público Federal. Refiro-me ao professor, 
ao meu mestre Assis Toledo. No voto prolatado no  habeas que motivou 
nova impetração no Supremo, fez ver Sua Excelência, com a simplicidade 
daqueles que dominam a ciência jurídica:

“Se alguém é acusado de homicídio, é preciso que se diga 
onde, como, quando e de que modo praticou esse crime. Mas, 
tratando-se de um crime formal,  como é o de quadrilha, que 
independe  da  consumação  dos  fatos  criminosos  projetados, 
para  sua  configuração  basta  descrição  da  participação  na 
quadrilha.” – e isso, data venia, a denúncia em exame contém – 
“Não se aplica, pois, a uma acusação de participação em crime 
de  quadrilha  a  jurisprudência  relativa  a  crimes  materiais  de 
resultado. Acrescente-se a isso a circunstância de que não se faz 
quadrilha por contrato social escrito.”
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de  quadrilha,  da  realização  ulterior  de  qualquer  delito 
compreendido  no  âmbito  de  suas  projetadas  atividades 
criminosas,  nem,  consequentemente,  a  imputação  do  crime 
coletivo a cada um dos partícipes da organização reclama que 
se  lhe  possa  atribuir  participação  concreta  na  comissão  de 
algum dos crimes-fim da associação.

3.      Segue-se que à aptidão da denúncia por quadrilha 
bastará, a rigor, a afirmativa de o denunciado se ter associado à 
organização formada de mais de três elementos e destinada à 
prática  ulterior  de  crimes;  para  que  se  repute  idônea  a 
imputação a alguém da participação no bando não é necessário, 
pois, que se lhe irrogue a cooperação na prática dos delitos a 
que se destine a associação, aos quais se refira a denúncia,  a 
título  de  evidências  da  sua  formação  anteriormente 
consumada."

Presidente, antes de o  habeas chegar ao Supremo, a matéria passou 
pelo Superior Tribunal de Justiça. Precisamos fazer justiça a um grande 
pensador do Direito Penal que, antes de envergar a capa, integrou, para a 
honra da instituição, o Ministério Público Federal. Refiro-me ao professor, 
ao meu mestre Assis Toledo. No voto prolatado no  habeas que motivou 
nova impetração no Supremo, fez ver Sua Excelência, com a simplicidade 
daqueles que dominam a ciência jurídica:

“Se alguém é acusado de homicídio, é preciso que se diga 
onde, como, quando e de que modo praticou esse crime. Mas, 
tratando-se de um crime formal,  como é o de quadrilha, que 
independe  da  consumação  dos  fatos  criminosos  projetados, 
para  sua  configuração  basta  descrição  da  participação  na 
quadrilha.” – e isso, data venia, a denúncia em exame contém – 
“Não se aplica, pois, a uma acusação de participação em crime 
de  quadrilha  a  jurisprudência  relativa  a  crimes  materiais  de 
resultado. Acrescente-se a isso a circunstância de que não se faz 
quadrilha por contrato social escrito.”
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Aliás,  um varão desta República,  o Senador Pedro Simon, chegou 
mesmo,  em  entrevista  concedida,  a  dizer:  "o  que  se  requer  para 
configuração  do  crime  de  quadrilha:  Uma  escritura  pública?  Uma 
confissão levada ao registro de documentos?" A chamada societas sceleris, 
em  geral,  é  constituída  clandestinamente,  sem  testemunhas,  sem 
publicidade, sem divulgação das tramas, das tratativas. 

Presidente,  volto  ao  meu  espelho,  já  que  o  voto,  embora  de 
improviso, deve ter início, meio e fim, para dizer que, no caso, houve a 
formação de uma quadrilha das mais complexas, envolvendo, na situação 
concreta, o núcleo dito político, o financeiro e o operacional. Mostraram-
se  os  integrantes,  em número  de  treze  –  e  é  sintomático  o  número  – 
afinados,  presente  já  o  que  apreciamos  nas  sessões  anteriores.  O 
entendimento foi perfeito. Cheguei mesmo a dizer que a confiança entre 
os integrantes estaria a lembrar a máfia italiana, já que envelopes  – sem 
que  aquele  que  os  buscava  tivesse  conhecimento  do  conteúdo  – 
continham cifras altíssimas. A confiança era total!

Nenhuma desavença, Presidente, houve, considerados os núcleos a 
que me referi: o primeiro composto de José Dirceu, Delúbio Soares, José 
Genoíno; o segundo, de Kátia Rabello, José Roberto Salgado – conforme a 
acusação, não é o meu voto –, Vinícius Samarane e – também consoante a 
acusação, não é a compreensão da unanimidade – Ayanna Tenório; e o 
outro  grupo,  dito  operacional,  composto  de  Marcos  Valério,  Ramon 
Hollerbach,  Cristiano  Paz  –  e  hoje  foi  publicada  uma  entrevista 
interessantíssima,  no  Correio  Brasiliense,  deste  último  –,  Rogério 
Tolentino, Simone Vasconcelos e, de acordo com a acusação, Geiza Dias.

Presidente, no caso, vou repetir,  nós estamos a apreciar um crime 
simplesmente formal e o núcleo é a associação para práticas criminosas 
que podem não ocorrer.

Mas o que houve na espécie, segundo a dicção do próprio Supremo? 
Houve prática de inúmeros crimes, que somente confirmam a existência 
do  entrosamento  a  que  me referi,  entre  os  autores,  os  agentes  –  para 
utilizar  expressão  mais  próxima  da  boa  técnica  do  Direito  Penal  –,  a 
prática de corrupção ativa de forma continuada. Lembro-me de que, em 
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Aliás,  um varão desta República,  o Senador Pedro Simon, chegou 
mesmo,  em  entrevista  concedida,  a  dizer:  "o  que  se  requer  para 
configuração  do  crime  de  quadrilha:  Uma  escritura  pública?  Uma 
confissão levada ao registro de documentos?" A chamada societas sceleris, 
em  geral,  é  constituída  clandestinamente,  sem  testemunhas,  sem 
publicidade, sem divulgação das tramas, das tratativas. 

Presidente,  volto  ao  meu  espelho,  já  que  o  voto,  embora  de 
improviso, deve ter início, meio e fim, para dizer que, no caso, houve a 
formação de uma quadrilha das mais complexas, envolvendo, na situação 
concreta, o núcleo dito político, o financeiro e o operacional. Mostraram-
se  os  integrantes,  em número  de  treze  –  e  é  sintomático  o  número  – 
afinados,  presente  já  o  que  apreciamos  nas  sessões  anteriores.  O 
entendimento foi perfeito. Cheguei mesmo a dizer que a confiança entre 
os integrantes estaria a lembrar a máfia italiana, já que envelopes  – sem 
que  aquele  que  os  buscava  tivesse  conhecimento  do  conteúdo  – 
continham cifras altíssimas. A confiança era total!

Nenhuma desavença, Presidente, houve, considerados os núcleos a 
que me referi: o primeiro composto de José Dirceu, Delúbio Soares, José 
Genoíno; o segundo, de Kátia Rabello, José Roberto Salgado – conforme a 
acusação, não é o meu voto –, Vinícius Samarane e – também consoante a 
acusação, não é a compreensão da unanimidade – Ayanna Tenório; e o 
outro  grupo,  dito  operacional,  composto  de  Marcos  Valério,  Ramon 
Hollerbach,  Cristiano  Paz  –  e  hoje  foi  publicada  uma  entrevista 
interessantíssima,  no  Correio  Brasiliense,  deste  último  –,  Rogério 
Tolentino, Simone Vasconcelos e, de acordo com a acusação, Geiza Dias.

Presidente, no caso, vou repetir,  nós estamos a apreciar um crime 
simplesmente formal e o núcleo é a associação para práticas criminosas 
que podem não ocorrer.

Mas o que houve na espécie, segundo a dicção do próprio Supremo? 
Houve prática de inúmeros crimes, que somente confirmam a existência 
do  entrosamento  a  que  me referi,  entre  os  autores,  os  agentes  –  para 
utilizar  expressão  mais  próxima  da  boa  técnica  do  Direito  Penal  –,  a 
prática de corrupção ativa de forma continuada. Lembro-me de que, em 
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relação a certos crimes, o relator fez referência a meia centena de práticas 
– corrupção, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro.

O que é  dado consignar quanto à  estabilidade? A quadrilha teria 
atuado, mostrando-se, portanto, ativa, de janeiro de 2003 a junho de 2005, 
mais precisamente, 12 de junho de 2005, quando, em um jornal, o Jornal 
Nacional  da  Rede  Globo,  o  então  deputado  federal  Roberto  Jefferson 
denunciou a trama e direcionou, com isso, os holofotes das autoridades 
constituídas, visando a responsabilizar quem de direito. O que teríamos 
sem o desabafo, sem aquele descompasso que levou Roberto Jefferson, de 
forma indireta – o móvel pode ser condenável, mas não podemos deixar 
de reconhecer –, a praticar ato tão importante para a busca de correção de 
rumos? Teríamos a continuidade do procedimento até os dias atuais? Não 
acredito, porque houve mudança de governo, e mudança, pelo menos sob 
minha óptica, substancial.

Presidente, ante esse contexto e com a devida vênia daqueles que se 
convenceram do contrário – e a beleza do Colegiado, o que valoriza os 
pronunciamentos do Colegiado, é justamente a diversidade de enfoques, 
e já disse que, se pudesse dar peso a acórdãos, daria um peso maior ao 
formalizado por maioria de votos – presentes os fatos esmiuçados no voto 
do relator, os fatos veiculados nesta assentada, também pelos votos dos 
que o acompanharam, dos ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes, assento a 
culpa daqueles que integravam o núcleo político, ou seja, de José Dirceu, 
de Delúbio Soares e de José Genoíno.

Já  fomos,  quanto  a  este  processo,  acusados  do  cometimento  de 
injustiça,  mas  será  que  o  juiz  que  está  na  verdadeira  pedreira  da 
Magistratura,  que  é  a  primeira  instância,  também  claudicou  no 
julgamento de situação jurídica alusiva a empréstimo junto  ao BMG? 

Assento a culpa, Presidente, dos integrantes do núcleo financeiro - 
lamentável ter-se que concluir dessa forma –, Kátia Rabelo e José Salgado; 
dos  integrantes  do  núcleo  operacional,  Marcos  Valério,  Ramon 
Hollerbach, Cristiano Paz, Rogério Tolentino, Simone de Vasconcelos e – 
dizem que primo pela coerência, mas não é só coerência, é convicção – de 
Geiza Dias.
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relação a certos crimes, o relator fez referência a meia centena de práticas 
– corrupção, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro.

O que é  dado consignar quanto à  estabilidade? A quadrilha teria 
atuado, mostrando-se, portanto, ativa, de janeiro de 2003 a junho de 2005, 
mais precisamente, 12 de junho de 2005, quando, em um jornal, o Jornal 
Nacional  da  Rede  Globo,  o  então  deputado  federal  Roberto  Jefferson 
denunciou a trama e direcionou, com isso, os holofotes das autoridades 
constituídas, visando a responsabilizar quem de direito. O que teríamos 
sem o desabafo, sem aquele descompasso que levou Roberto Jefferson, de 
forma indireta – o móvel pode ser condenável, mas não podemos deixar 
de reconhecer –, a praticar ato tão importante para a busca de correção de 
rumos? Teríamos a continuidade do procedimento até os dias atuais? Não 
acredito, porque houve mudança de governo, e mudança, pelo menos sob 
minha óptica, substancial.

Presidente, ante esse contexto e com a devida vênia daqueles que se 
convenceram do contrário – e a beleza do Colegiado, o que valoriza os 
pronunciamentos do Colegiado, é justamente a diversidade de enfoques, 
e já disse que, se pudesse dar peso a acórdãos, daria um peso maior ao 
formalizado por maioria de votos – presentes os fatos esmiuçados no voto 
do relator, os fatos veiculados nesta assentada, também pelos votos dos 
que o acompanharam, dos ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes, assento a 
culpa daqueles que integravam o núcleo político, ou seja, de José Dirceu, 
de Delúbio Soares e de José Genoíno.

Já  fomos,  quanto  a  este  processo,  acusados  do  cometimento  de 
injustiça,  mas  será  que  o  juiz  que  está  na  verdadeira  pedreira  da 
Magistratura,  que  é  a  primeira  instância,  também  claudicou  no 
julgamento de situação jurídica alusiva a empréstimo junto  ao BMG? 

Assento a culpa, Presidente, dos integrantes do núcleo financeiro - 
lamentável ter-se que concluir dessa forma –, Kátia Rabelo e José Salgado; 
dos  integrantes  do  núcleo  operacional,  Marcos  Valério,  Ramon 
Hollerbach, Cristiano Paz, Rogério Tolentino, Simone de Vasconcelos e – 
dizem que primo pela coerência, mas não é só coerência, é convicção – de 
Geiza Dias.
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Não sou carrasco, Presidente, neste Plenário, de Geiza Dias, porém 
não  posso  desconhecer   que  teve  alguma participação  nos  fatos,  pelo 
menos a atrair a incidência do disposto no artigo 29 do Código Penal, de 
Geiza Dias. Pessoa de confiança de Marcos Valério, segunda pessoa do 
setor  financeiro  da  agência,  tanto  era  pessoa  de  confiança  de  Marcos 
Valério, que representava o elo na passagem de ordens de pagamento de 
valores, vultosos valores, pelo Banco Rural, a certos cidadãos. 

Será  que Geiza Dias  podia  ignorar  a  saúde financeira  da própria 
Agência? A impossibilidade de a Agência ter tantos fornecedores, já que o 
repasse visava satisfação de obrigações com fornecedores? Será que podia 
ignorar  que  integrante  do  Congresso  Nacional  não  é  fornecedor  de 
agência de publicidade? E as ordens de pagamento por e-mail não foram 
poucas,  Presidente,  sempre  transmitidas  por  Geiza  Dias.  Para  mim,  a 
integração ao grupo é  estreme de dúvidas,  e  já  conclui  pela  culpa de 
Geiza Dias, de forma isolada,  considerados outros crimes. Que se defina 
depois a extensão da responsabilidade de Geiza Dias, em termos de pena 
a  ser  fixada,  presente  o  que  contido  no  artigo  29  do  Código  Penal, 
segundo o qual  cada um responde, sob o ângulo da responsabilidade, 
pelo ato praticado, na medida dessa mesma prática.

Absolvo, Presidente, Vinícius Samarane, como fiz quanto às demais 
imputações: gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro. Absolvo também, 
porque concluímos que a administração exercida foi estritamente técnica, 
Ayanna Tenório. 

É como voto na espécie.
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22/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O
(s/ item II)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Em mais de 44 anos de 
atuação na  área  jurídica,  primeiramente como  membro  do  Ministério 
Público  paulista  e,  depois,  como  Juiz  do  Supremo  Tribunal  Federal, 
nunca presenciei caso em que o delito de quadrilha se apresentasse  tão 
nitidamente caracterizado em todos os seus elementos constitutivos,  como 
sucede no processo ora em julgamento.

Na realidade,  Senhor Presidente,  e na linha  do voto do eminente 
Relator,  tenho por inteiramente comprovada a acusação penal  fundada 
na  imputação,  aos  réus,  do  crime de  quadrilha,  por  entender 
configurados  todos os  elementos  e requisitos  que  lhe  compõem  a 
estrutura típica.

Formou-se,  na cúpula do poder,  à margem da lei  e do Direito  e ao 
arrepio dos  bons  costumes  administrativos,  um estranho e pernicioso 
sodalício constituído  de  altos  dirigentes  governamentais  e  partidários, 
unidos por um perverso e comum desígnio, por um vínculo associativo 
estável  que buscava conferir operacionalidade, exequibilidade e eficácia 
ao objetivo espúrio por eles estabelecido: cometer crimes, qualquer crime, 
agindo,  nos  subterrâneos  do  poder,  como  conspiradores à  sombra  do 
Estado,  para,  em assim procedendo,  vulnerar,  transgredir  e lesionar a paz 
pública, que representa, em sua dimensão concreta, enquanto expressão 
da tranquilidade da ordem e da segurança geral e coletiva, o bem jurídico 
posto sob a égide e a proteção das leis e da autoridade do Estado.
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22/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O
(s/ item II)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Em mais de 44 anos de 
atuação na  área  jurídica,  primeiramente como  membro  do  Ministério 
Público  paulista  e,  depois,  como  Juiz  do  Supremo  Tribunal  Federal, 
nunca presenciei caso em que o delito de quadrilha se apresentasse  tão 
nitidamente caracterizado em todos os seus elementos constitutivos,  como 
sucede no processo ora em julgamento.

Na realidade,  Senhor Presidente,  e na linha  do voto do eminente 
Relator,  tenho por inteiramente comprovada a acusação penal  fundada 
na  imputação,  aos  réus,  do  crime de  quadrilha,  por  entender 
configurados  todos os  elementos  e requisitos  que  lhe  compõem  a 
estrutura típica.

Formou-se,  na cúpula do poder,  à margem da lei  e do Direito  e ao 
arrepio dos  bons  costumes  administrativos,  um estranho e pernicioso 
sodalício constituído  de  altos  dirigentes  governamentais  e  partidários, 
unidos por um perverso e comum desígnio, por um vínculo associativo 
estável  que buscava conferir operacionalidade, exequibilidade e eficácia 
ao objetivo espúrio por eles estabelecido: cometer crimes, qualquer crime, 
agindo,  nos  subterrâneos  do  poder,  como  conspiradores à  sombra  do 
Estado,  para,  em assim procedendo,  vulnerar,  transgredir  e lesionar a paz 
pública, que representa, em sua dimensão concreta, enquanto expressão 
da tranquilidade da ordem e da segurança geral e coletiva, o bem jurídico 
posto sob a égide e a proteção das leis e da autoridade do Estado.
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A isso, Senhor Presidente, a essa sociedade de delinquentes, a essa 
“societas  delinquentium”,  o  direito  penal  brasileiro  dá  um  nome:  o  de 
quadrilha ou bando.

A quadrilha ou bando,  como salientei no voto que proferi na sessão 
plenária de 1º  de outubro,  constitui crime plurissubjetivo de concurso 
necessário,  cuja  configuração  típica  resulta  da  conjugação  de  três 
elementos essenciais,  assim reconhecidos pela jurisprudência desta Corte 
Suprema,  como resulta claro de julgamento proferido  no HC 72.992/SP, 
Rel. Min. CELSO DE MELLO (RTJ 168/863-865): (a)  concurso necessário 
de,  pelo menos, quatro pessoas (RT 565/406 –  RT 582/348); (b)  finalidade 
específica dos  agentes  voltada ao cometimento  de um indeterminado 
número  de  delitos  (RTJ 102/614  –  RT 600/383)  e (c)  exigência de 
estabilidade  e de  permanência  da  associação  criminosa  (RT 580/328  – 
RT 588/323 – RT 615/272).

O  crime  de  quadrilha  –  observei então –  é  juridicamente 
independente daqueles  que  venham  a  ser  praticados  pelos  agentes 
reunidos na “societas delinquentium” (RTJ 88/468). O delito de quadrilha 
subsiste autonomamente, ainda que os crimes para os quais foi organizado 
o bando sequer venham a ser cometidos.

Os membros da quadrilha,  vale reafirmar, que praticarem a infração 
penal para cuja execução foi o bando constituído expõem-se, nos termos 
do art. 69 do Código Penal, em virtude do cometimento desse outro ilícito 
criminal,  à  regra  do  cúmulo  material pelo  concurso  de  crimes 
(RTJ 104/104 – RTJ 128/325 – RT 505/352).

Mostra-se importante destacar,  de  outro  lado,  a advertência do 
eminente  Ministro  BENTO DE FARIA,  antigo Presidente  do  Supremo 
Tribunal Federal e ilustre penalista,  que já assinalara, em seus valiosos 
comentários ao Código Penal brasileiro, que, para efeito de configuração 
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quadrilha ou bando.
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plenária de 1º  de outubro,  constitui crime plurissubjetivo de concurso 
necessário,  cuja  configuração  típica  resulta  da  conjugação  de  três 
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Suprema,  como resulta claro de julgamento proferido  no HC 72.992/SP, 
Rel. Min. CELSO DE MELLO (RTJ 168/863-865): (a)  concurso necessário 
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específica dos  agentes  voltada ao cometimento  de um indeterminado 
número  de  delitos  (RTJ 102/614  –  RT 600/383)  e (c)  exigência de 
estabilidade  e de  permanência  da  associação  criminosa  (RT 580/328  – 
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O  crime  de  quadrilha  –  observei então –  é  juridicamente 
independente daqueles  que  venham  a  ser  praticados  pelos  agentes 
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o bando sequer venham a ser cometidos.
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criminal,  à  regra  do  cúmulo  material pelo  concurso  de  crimes 
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do crime de quadrilha,  não se exige que os integrantes do bando ou do 
grupo  criminoso  se  conheçam  pessoalmente,  bastando,  para fins de 
integral realização do tipo penal contido no art. 288 do Código Penal, que 
estejam presentes  os requisitos  inerentes (a)  ao concurso necessário de, 
pelo  menos,  04  (quatro)  pessoas,  (b)  ao objetivo dos  agentes  voltado à 
prática  de outros crimes,  da mesma espécie  ou não,  e (c)  à exigência de 
estabilidade ou de permanência do grupo criminoso.

O crime de quadrilha,  de outro lado,  constitui modalidade delituosa 
que ofende a paz pública,  sendo designado,  por isso mesmo, pela doutrina 
penal, como típica expressão dos denominados “crimes vagos”.

O conceito de paz pública remete à ideia de “tranquillitas ordinis”, vale 
dizer, à noção de sentimento geral de tranquilidade  e de segurança das 
pessoas,  sentimento esse  que  lhes  permite  um  convívio  social 
harmonioso,  pois o crime de quadrilha constitui,  pela só existência de sua 
formação, um estado de “agressão permanente contra a sociedade civil”,  para 
usar uma feliz expressão de HELENO CLÁUDIO FRAGOSO (“Lições de 
Direito Penal”, p. 294/295, item n. 935, 6ª ed., 1988, Forense):

“A quadrilha ou bando é aqui punida independentemente  
dos crimes ou malefícios que acaso pratique,  pois  sua simples  
existência  constitui,  como  assinalava  ‘Carrara’,  §  3.039,  nota,  
agressão  permanente  contra  a  sociedade  civil e  estado  
antijurídico que tem sua objetividade no direito universal (de todos os  
cidadãos) à tranquilidade pública. A tutela jurídica exerce-se, pois, em 
relação à ‘paz pública’ (…).

......................................................................................................
O acordo de vontade para a prática reiterada de crimes constitui,  

em verdade, apenas um ato preparatório, que seria impunível (art. 31,  
CP), se o legislador não o tivesse erigido em crime autônomo, em face  
do perigo que acarreta e do alarma social que provoca.” (grifei)
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A  noção  de  “paz pública”,  já  tratada  por  ARISTÓTELES  no 
Século IV a.C. (“Política”,  Livro V), passa a ser construída, de modo muito  
expressivo,  na obra de MARCO TÚLIO CÍCERO, no Século I  a.C.  (“De 
Finibus bonorum et  malorum”,  IV,  2.4,  v.g.),  posteriormente acolhida 
por SANTO AGOSTINHO, o Bispo de Hipona, na “Cidade de Deus” (“De 
Civitate  Dei”,  Livro XIX, Capítulo  XIII,  nº  1),  consolidada na  filosofia  
tomista,  apoiada,  essencialmente,  no pensamento que  a  Igreja  de  Roma 
desenvolveu  a partir  da Baixa Idade Média,  como resulta  da obra de 
TOMÁS  DE  AQUINO  (“Summa  Theologica”,  Questão  29)  e,  mais  
recentemente, em 1963, reafirmada na Encíclica “Pacem in Terris”, do Sumo 
Pontífice João XXIII.

Na realidade,  o sentimento de tranquilidade social  e de segurança 
das  pessoas  e  da própria coletividade,  de  um lado,  e a preservação da 
integridade do convívio social harmonioso, de outro, representam valores 
juridicamente  protegidos  pela  legislação  penal  no  ponto  em  que  esta 
pune o crime de formação de quadrilha,  notadamente  quando o grupo de 
delinquentes  associa-se  com outros  malfeitores  no mais  alto  nível  de 
poder para a prática de crimes com o propósito último de dominar e de 
controlar,  por métodos inconstitucionais,  porque lesivos  aos princípios da 
legalidade, da moralidade e da separação de poderes,  a própria atuação 
do Parlamento brasileiro.

Nada se mostra mais lesivo aos  valores  que  informam a  ordem 
democrática  e republicana  e,  por consequência,  a própria integridade da 
paz pública, do que a presença, na condução do Estado e de agremiações 
políticas, de altos dirigentes governamentais e partidários integrantes de 
quadrilha formada  e  constituída  para corromper o  Poder  e para 
submeter,  à vontade hegemônica do Poder Executivo e  de determinados 
grupos  nele  encastelados,  a  direção  do  Estado,  ainda que  mediante 
prática de crimes os mais diversos.
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por SANTO AGOSTINHO, o Bispo de Hipona, na “Cidade de Deus” (“De 
Civitate  Dei”,  Livro XIX, Capítulo  XIII,  nº  1),  consolidada na  filosofia  
tomista,  apoiada,  essencialmente,  no pensamento que  a  Igreja  de  Roma 
desenvolveu  a partir  da Baixa Idade Média,  como resulta  da obra de 
TOMÁS  DE  AQUINO  (“Summa  Theologica”,  Questão  29)  e,  mais  
recentemente, em 1963, reafirmada na Encíclica “Pacem in Terris”, do Sumo 
Pontífice João XXIII.

Na realidade,  o sentimento de tranquilidade social  e de segurança 
das  pessoas  e  da própria coletividade,  de  um lado,  e a preservação da 
integridade do convívio social harmonioso, de outro, representam valores 
juridicamente  protegidos  pela  legislação  penal  no  ponto  em  que  esta 
pune o crime de formação de quadrilha,  notadamente  quando o grupo de 
delinquentes  associa-se  com outros  malfeitores  no mais  alto  nível  de 
poder para a prática de crimes com o propósito último de dominar e de 
controlar,  por métodos inconstitucionais,  porque lesivos  aos princípios da 
legalidade, da moralidade e da separação de poderes,  a própria atuação 
do Parlamento brasileiro.

Nada se mostra mais lesivo aos  valores  que  informam a  ordem 
democrática  e republicana  e,  por consequência,  a própria integridade da 
paz pública, do que a presença, na condução do Estado e de agremiações 
políticas, de altos dirigentes governamentais e partidários integrantes de 
quadrilha formada  e  constituída  para corromper o  Poder  e para 
submeter,  à vontade hegemônica do Poder Executivo e  de determinados 
grupos  nele  encastelados,  a  direção  do  Estado,  ainda que  mediante 
prática de crimes os mais diversos.
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Nada mais ofensivo e transgressor à paz pública do que a formação 
de quadrilha  no núcleo mais íntimo e elevado de um dos Poderes da 
República com o objetivo de obter, mediante perpetração de outros crimes, o 
domínio  do  aparelho  de  Estado  e  a  submissão  inconstitucional do 
Parlamento aos desígnios criminosos de um grupo que desejava controlar 
o  poder,  quaisquer  que  fossem  os  meios  utilizados,  ainda  que 
vulneradores da própria legislação criminal do Estado brasileiro.

O que vejo neste processo, Senhor Presidente, emergindo da prova 
nele produzida contra os ora acusados, são homens que desconhecem a 
República,  que ultrajaram as  suas  instituições  e que,  atraídos por uma 
perversa vocação para o controle  criminoso  do poder,  vilipendiaram os 
signos  do  Estado  democrático  de  Direito  e desonraram,  com  os  seus 
gestos  ilícitos  e  ações  marginais,  a  ideia  mesma  que  anima  o  espírito 
republicano pulsante no texto de nossa Constituição.

Mais  do que  práticas  criminosas,  por  si  profundamente  reprováveis, 
identifico,  no  comportamento  desses  réus,  notadamente dos  que 
exerceram (ou ainda exercem) parcela de autoridade do Estado,  grave 
atentado  às instituições do Estado de Direito, à ordem democrática que 
lhe dá suporte legitimador e aos princípios estruturantes da República.

Este processo revela um dos episódios mais vergonhosos da história 
política  de  nosso  País,  pois os  elementos  probatórios  que  foram 
produzidos  pelo  Ministério  Público  expõem aos  olhos  de  uma Nação 
estarrecida,  perplexa  e  envergonhada  um  grupo  de  delinquentes que 
degradou a atividade política,  transformando-a  em plataforma de ações 
criminosas.

A  acusação  criminal  contra  esses  antigos  dirigentes  estatais  e 
partidários,  cuja atuação se deu no contexto de um esquema delituoso 
estruturado  nos subterrâneos do Poder e  que  contou  com  o  auxílio 
operacional  de  agentes  financeiros  e  publicitários,  demonstra que  a 
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formação  de  quadrilha  constituiu,  no  caso  ora  em  julgamento,  um 
poderoso  instrumento  viabilizador  da  prática  de  crimes  contra  a 
administração  pública,  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  contra  a 
estabilidade do sistema monetário e contra a paz pública.

Torna-se importante enfatizar que não se está a incriminar a atividade  
política,  mas,  isso sim,  a punir  aqueles que não se mostraram capazes de 
exercê-la  com  honestidade,  integridade  e  elevado  interesse  público, 
preferindo, ao contrário, longe de atuar com dignidade, transgredir as leis 
penais  de nosso País,  com o objetivo espúrio de conseguir  vantagens 
indevidas  e de controlar,  de maneira absolutamente ilegítima e criminosa, o 
próprio funcionamento do aparelho de Estado.

O reconhecimento  desse cenário,  que encontra integral apoio  em 
prova  validamente produzida  neste  processo  penal,  tal como bem  o 
demonstrou o eminente Relator, põe em evidência, de maneira muita clara, 
a ofensa que esses réus cometeram contra a paz pública, o que justifica o 
enquadramento  de  sua  conduta  no art.  288  do Código  Penal,  pois  se 
mostra evidente, a partir dos elementos que compõem esse tipo penal, a 
prática, por tais acusados, do crime de quadrilha.

Acentue-se,  portanto,  um dado que me parece fundamental: os fins 
não justificam quaisquer meios, quando estes se apresentam em conflito 
ostensivo com a Constituição e com as leis da República.

A conquista e a preservação temporária do  poder,  em  qualquer 
formação  social  regida  por  padrões  democráticos,  embora constituam 
objetivos  politicamente  legítimos,  não autorizam  quem quer que  seja, 
mesmo quem  detenha  a  direção  do  Estado,  ainda que  invocando 
expressiva votação eleitoral em  determinado  momento  histórico, 
independentemente de  sua  posição  no  espectro  ideológico,  a utilizar 
meios criminosos ou expedientes juridicamente marginais,  delirantes  da 
ordem  jurídica  e repudiados pela  legislação  criminal  do  País  e  pelo 
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sentimento de decência  que deve  sempre  prevalecer  no trato  da coisa 
pública.

Os réus deste processo, agora sendo julgados pela prática do crime 
de quadrilha,  devem ser punidos  como delinquentes que,  a pretexto  de 
exercer  a  atividade política,  desta se  desviaram,  vindo a  conspurcá-la 
mediante ações  criminosas  e  ignóbeis  com que ultrajaram os padrões 
éticos  e jurídicos  que  devem  conformar  e  inspirar  aqueles  que 
pretendem, verdadeiramente, atuar na cena pública.

Estamos a condenar, portanto, Senhor Presidente, não atores políticos, 
mas,  sim,  protagonistas  de sórdidas  tramas criminosas.  Em uma palavra: 
condenam-se,  aqui e agora,  não atores  ou  dirigentes  políticos  e/ou 
partidários, mas, sim, autores de crimes...

Votações eleitorais,  Senhor  Presidente,  embora politicamente 
significativas como meio legítimo de conquista do poder no contexto de 
um  Estado  fundado  em  bases  democráticas,  não se  qualificam  nem 
constituem causas de extinção da punibilidade, pois delinquentes, ainda que 
ungidos  por eleição popular,  não se subtraem ao alcance  e  ao império 
das leis da República.

Afinal, nunca é demasiado reafirmá-lo, a ideia de República traduz um 
valor  essencial,  exprime um  dogma  fundamental:  o  do  primado  da 
igualdade  de todos perante  as  leis  do  Estado.  Ninguém,  absolutamente 
ninguém,  tem  legitimidade  para  transgredir  e  vilipendiar  as  leis  e  a 
Constituição de nosso País.  Ninguém,  absolutamente ninguém, está  acima 
da autoridade do ordenamento jurídico do Estado.

Eis,  aí,  Senhor Presidente,  a verdadeira natureza  e perfil  dos réus 
deste  processo,  que,  em  dado  momento  histórico  de  nosso  processo 
político,  integraram uma quadrilha  que ambicionou  tomar o poder,  a 
Constituição e as leis da República em suas próprias mãos.
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Com essas observações,  Senhor  Presidente,  peço vênia aos 
eminentes  Juízes  que pensam em sentido  contrário,  para acompanhar, 
integralmente,  o douto voto do eminente Ministro Relator,  inclusive no 
ponto em que Sua Excelência proferiu juízos de conteúdo absolutório.

É o meu voto.
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22/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ CAPÍTULO II DA DENÚNCIA

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (Presidente)
Antes de tudo, lembro que o delito de quadrilha, crime permanente 

e de concurso necessário de pessoas, se configura pela reunião estável de 
mais de três pessoas para praticar uma série indeterminada de crimes. 
Segundo  Cezar  Roberto  Bitencourt,  “a  configuração  típica  do  crime  de  
quadrilha ou bando compõe-se dos seguintes elementos: a) concurso necessário  
de, pelo menos, quatro pessoas; b) finalidade específica dos agentes de cometer  
crimes  indeterminados  (ainda  que  acabem  não  cometendo  nenhum);  c)  
estabilidade  e  permanência  da  associação  criminosa.  Em  outros  termos,  a  
formação de quadrilha ou bando exige,  para sua configuração, união estável e  
permanente  de  criminosos,  voltada  para  a  prática  indeterminada  de  vários  
crimes.” (Tratado de Direito Penal, 2012, p. 440). 

2. Nesse mesmo tom, ensina-nos Nelson Hungria,  verbis: “para que 
exista  o  crime  de  ‘quadrilha  ou  bando’ é  suficiente  o  mero  fato  de 
associarem mais de três pessoas (no mínimo, 4) para o fim de cometer 
crimes,  sem necessidade,  sequer,  do  começo de  execução  de  qualquer 
destes, isto é, independentemente da atuação do mais ou menos extenso 
plano criminoso que os acusados se hajam proposto.” (Comentários ao 
Código Penal, 1959, p. 177)

3. Luiz Regis Prado (Curso de Direito Penal Brasileiro, vol. 3, fls. 262) 
acrescenta  que  a  associação  delitiva  não  precisa  estar  formalizada, 
bastando  a  associação  empírica  ou  factual,  caracterizada  pela  vontade 
continuada de seus membros na consecução de um esforço em comum. E 
o  referido  autor,  citando  Soler,  consigna  que  “não  é  preciso  que  essa  
associação se forme pelo ajuste pessoal e direto dos associados. Basta que o sujeito  
esteja consciente em formar parte de uma associação cuja existência e finalidades  
lhe sejam conhecidas. Não é preciso, em consequência, o ajuste pessoal, nem o  
conhecimento, nem a reunião em comum, nem a unidade de lugar. Os acordos  
podem ser alcançados por meio de emissários ou de correspondências.” 
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4. Avanço para consignar que a formação de quadrilha é crime de 
perigo abstrato, não sendo necessária para a sua elementarização a efetiva 
realização de outros crimes pelos agentes. Estou a dizer: a associação de 
agentes imbuídos de um propósito delitivo em comum (cometer crimes) 
já tem a potencialidade lesiva suficiente para deflagrar a incidência da lei 
penal.  Isso porque a  organização de pessoas  para a  prática  de crimes 
concorre  diretamente  para  a  desorganização  do  Estado,  mormente 
quando  integrada  por  agentes  públicos.  Mais  do  que  isso:  o 
enquadrilhamento em si  aumenta o  potencial  ofensivo do criminoso e 
reduz  o  potencial  defensivo  dos  órgãos  de  persecução  criminal. 
Vulnerando  a  paz  pública  por  forma  assim  reforçadamente  perigosa, 
entendendo-se  por  paz  pública  o  próprio  conjunto  das  expectativas 
sociais em torno do poder do Estado para controlar eficazmente o mais 
sofisticado que seja  o enquadrilhamento ou bando de malfeitores.  Paz 
pública, então, cuja proteção é a própria razão de ser da criminalização 
autônoma da associação com fins delitivos. 

5.  Assim  postas  as  coisas,  fica  fácil  distinguir  entre  as  hipóteses 
constitutivas do delito de formação de quadrilha e aquelas reveladoras de 
uma  associação  ocasional  para  a  prática  de  determinado  delito. 
Constitutivas, estas últimas, de um singelo concurso eventual de pessoas. 

6.  Não posso deixar de consignar que os fundamentos deduzidos 
pelas  ministras  Rosa  Weber  e  Cármen  Lúcia,  agora  referendados  pelo 
ministro  revisor,  me  levaram  a  refletir,  uma  vez  ainda,  sobre  a 
caracterização,  ou  não,  do  referido  delito  associativo.  Mas  essa  nova 
reflexão apenas robusteceu a análise inicial que fiz das provas dos autos. 
Em primeiro lugar,  porque o  fato  de  a  associação criminosa visar  aos 
específicos  delitos  contra  a  Administração  Pública,  contra  o  Sistema 
Financeiro  Nacional  e  contra  o  Sistema  Econômico  (aqui  estou  me 
referindo  à  lavagem de  dinheiro)  não  desnatura  o  vínculo  associativo 
estável  e permanente para a prática de crimes;  em segundo,  porque a 
exigência normativa de que o enquadrilhamento seja dirigido à prática 
indeterminada  de  crimes  não  corresponde  à  interpretação  de  que  os 
crimes sejam “indeterminados”; ou seja, a indeterminação diz respeito ao 
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número de infrações,  com seus meios e modos de execução,  mas não, 
necessariamente, à espécie dos crimes que serão cometidos. Concluir em 
sentido diverso nos levaria, por ilustração, à ilógica conclusão de que não 
existem quadrilhas  especializadas  em roubo de cargas,  adulteração de 
veículos, estelionato etc. É como dizer: a natureza dos delitos a cometer 
pelos quadrilheiros não é elementar do tipo (quando o legislador assim 
entendeu, o fez de maneira explícita, como, por exemplo, na associação 
para o tráfico de drogas, art. 35 da Lei 11.343/2006) e não pré-exclui, por si 
só, a possibilidade de enquadramento legal de condutas na letra do art. 
288 do CP. Equivale ainda a dizer: o delito eventualmente resultante da 
associação delitiva não constitui condição normativa para a configuração 
típica do delito de formação de quadrilha.

7. Fixadas essas balizas teóricas, avanço para anotar que o exame dos 
fatos imbricados com as imputações constantes dos demais capítulos da 
denúncia  reconstruiu  a  paisagem  em  que  as  ações  delitivas  foram 
perpetradas.  Sendo certo que,  conforme minudentemente demonstrado 
pelo Relator, o Banco Rural concedeu empréstimos intermediados pelas 
empresas de Marcos Valério, tendo como destinatário final o PT. E o fez 
não  apenas  distante  das  normas  bancárias,  mas  com  tratamento  tão 
privilegiado que sequer os clientes mais especiais recebem (clientes estilo, 
personalité e  outros  adjetivos  criados  pelos  Bancos).  Tratamento 
privilegiado  constante  de:  concessão  de  empréstimos  sem  as  devidas 
garantias  ou  com  garantias  inidôneas;  renovação  de  empréstimos 
inadimplidos; tomador de empréstimo sem patrimônio, capital social ou 
liquidez compatíveis e descontos nos juros já incididos. Segundo consta 
dos  autos,  esses  empréstimos  passavam  por  operações  bancárias  de 
lavagem,  efetivadas  pelos  núcleos  político  e  publicitário.  Eis  os 
empréstimos a fundo perdido: R$ 18.929.111,00 em nome da SMP&B; e R$ 
9.975.400,00 em nome de Graffiti1

1  Existem  7  empréstimos  (mútuos)  do  Banco  Rural  às 
empresas de Marcos Valério entre 2003 e 2004 (Laudo INC 1450/2007 - 
Apenso 143, fls. 43). O Procurador Geral da República ligou dois deles 
aos fatos relacionados nos autos: R$ 18.929.11 1,00 (26/05/03 - em nome da 
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8.  Temos,  portanto,  operações  anômalas,  distantes  das  normas  e 
práticas  bancárias,  operacionalizados  de  maneira  a  não  aparecer  na 
paisagem,  sumindo  por  detrás  da  cortina  de  fumaça.  Aqui,  além  de 
Marcos Valério e seus sócios, dos Diretores do Banco Rural, aparecem os 
réus Delúbio Soares e José Genoíno.

9.  Não é só:  os réus foram oportunistas,  como as doenças que se 
aproveitam  da  baixa  imunidade  do  corpo  (em  analogia  à  baixa 
normatividade do Estado).  De uma ideia (a concessão de empréstimos 
consignados a aposentados e pensionistas com taxas de juros reduzidas) 
criaram oportunidades de ganhos ilícitos, manobrando os benefícios de 
aposentadoria e pensões, entregando-os, como uma cabeça na bandeja, ao 
Banco BMG.2

10. A propósito, pinço do Acórdão 1109/2006 do Tribunal de Contas 
da  União  os  elementos  necessários  para  a  sintetização  das  anomalias: 
“Carlos  Gomes  Bezerra,  na  qualidade  de  Diretor-Presidente  do  INSS,  
possibilitou ao Banco BMG S/A a concessão de 1.431.441 de empréstimos em  
consignação totalizando um montante  aproximado de  R$ 3 bilhões  de  reais  -  
posição de agosto de 2005 - o que tornou,  essa instituição financeira,  a líder,  
tanto  em  número  (35,3%  do  total),  como  em  montante  de  empréstimos  em  
consignação  (36,3% do  total)”.  Note-se,  “o  BMG  [...]  conseguiu,  durante  o  
exercício de 2004, um acréscimo em seus lucros, passando de R$ 90,2 milhões  
para R$ 275,3 milhões”. 

12. Como isso ocorreu? Pela tramitação “célere e atípica das pactuações  
do INSS com o Banco BMG”, ou seja, entre o pleito do BMG e a assinatura 
do convênio com o INSS decorreram apenas 08 dias (o BMG postulou em 
18/08/2004 e o convênio foi assinado em 26/08/2004), enquanto para os 
demais  bancos  o  prazo  era  superior  a  02  meses.  Diante  do  quadro 

SMP&B); e R$ 9.975.400,00 (12/09/03 - em nome da GRAFFITI).
2  Segundo  consta  das  alegações  finais  do  Ministério 

Público: “Os fatos envolvendo o Banco BMG, no que concerne ao caráter fictício  
dos empréstimos, integram a antiga Ação Penal n. 420, enviada para a Justiça  
Federal  no  Estado  de  Minas  Gerais  pela  ausência réu  que  justifique  a  
competência da Corte Suprema.”.
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lembrei-me  do  diagnóstico  de  Kai  Ambos3para  tais  eventos:  “as  
organizações  [criminosas]  não atuam de modo absolutamente desvinculado do  
direito,  senão integradas ao ordenamento jurídico, aproveitando as brechas do  
direito para a comum satisfação de interesses”.

13. Em contrapartida, o BMG, com mecanismo análogo ao utilizado 
pelo Banco Rural, concedeu empréstimos anômalos, destinados aos réus 
do núcleo político:  R$ 12.000.000.00 (em 25/02/2003) em nome da SMP&B;  
R$ 3.516.080,56 (em 14/07/2004) em nome da SMP&B; R$ 15.728.300,00 (em  
28/01/2004) em nome de Graffiti; R$ 10.000.000,00 (em 26/04/2004) em nome  
de Rogério Tolentino.

14. Fecha-se, pois, o circuito: Marcos Valério presta favores aos réus 
do núcleo político; em troca dos favores “surge” nas instituições públicas 
a necessidade de mais e mais serviços de publicidade 4; em contrapartida 
Valério toma empréstimos para o Partido dos Trabalhadores; exatamente 
nas instituições bancárias que auferiram ilicitamente (ou na expectativa 
de) vantagens em operações com o Governo; e o que fazem tais Bancos? 

3   Kai Ambos. Domínio del hecho por domínio de la voluntad en  
virtude de aparatos organizados  de poder.  Una valoración crítica y ulteriores  
aportaciones. RDPCr (1999), UNED, p. 162.

4  Como dissemos, dadas as características dos serviços de 
publicidade,  é  fácil  criar  necessidades  de  marketing,  fazendo-as  surgir 
ficticiamente ou, ao menos, inviabilizando seu controle. Por exemplo, o 
Banco do Brasil, em seus contratos de publicidade, estimava no ano de 
2000 um gasto anual de R$ 85 milhões. Em 2002 essa previsão subiu para 
R$  149  milhões.  Chegando,  em  2004,  a  R$  200  milhões.  Com  isso,  a 
remuneração  máxima  estimada  da  DNA  Propaganda  subiu  de  R$ 
5.100.000,00 no ano de 2000, para R$ 12.000.000,00 no ano de 2004 (sobre 
os dados, vide Laudo da Polícia Federal nº 1.666/2007-INC, Apenso 143, 
fls. 146). Ademais, o próprio Marcos Valério afirmou em depoimento (fls. 
355/358) que “tal proposta [tomar empréstimos bancários para o PT] se deu 
em razão  [...]  da perspectiva de que, mantendo um bom relacionamento com o  
Partido do Governo, obtivesse serviços para suas empresas, inclusive em futuras  
campanhas eleitorais”. 
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3   Kai Ambos. Domínio del hecho por domínio de la voluntad en  
virtude de aparatos organizados  de poder.  Una valoración crítica y ulteriores  
aportaciones. RDPCr (1999), UNED, p. 162.

4  Como dissemos, dadas as características dos serviços de 
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Facilitam os requisitos de concessão dos empréstimos e não os cobram do 
tomador inadimplente. 

15. Dito isto, passo a me debruçar sobre as peças do mosaico factual. 
E começo pela lembrança de que Roberto Jefferson afirmou, em juízo, que 
José  Dirceu  era  o  criador  do  esquema  de  compra  de  consciências, 
centralizando nele a homologação dos acordos políticos5. Nas palavras de 
Jefferson: além da entrega de dinheiro, “o acordo político firmado entre o PT  
e o PTB também envolvia cargos na administração pública”.

16.  Marcos  Valério  (o  expert do  mecanismo  de  financiamento  e 
lavagem) densificou as declarações de Jefferson6, confira-se: “tal proposta  
[tomar empréstimos bancários para o PT] se deu em razão [...] da perspectiva  
de  que,  mantendo  um  bom  relacionamento  com  o  Partido  do  Governo,  
obtivesse  serviços  para  suas  empresas,  inclusive  em  futuras  campanhas  
eleitorais”. Disse mais: Delúbio Soares “esclareceu que o então Ministro José  
Dirceu e o Secretário Sílvio Pereira eram sabedores dessa operação de  
empréstimo para o Partido e  em alguma eventualidade garantiriam o  
pagamento junto às empresas do declarante” e que Sílvio Pereira “havia dito ao  
declarante  que  o  então  Ministro  José  Dirceu  tinha  conhecimento  dos  
empréstimos” (os grifos são meus).

17. Nesse sentido, três outras declarações reforçam o que dizeram 
Roberto Jefferson e Marcos Valério: a) o interrogatório do próprio réu José 
Dirceu: “foi eu que organizei e negociei a base aliada entre janeiro de 2003 e  
janeiro de 2004, que eu era o Ministro responsável pela articulação política” (P. 
16.634/16.671 – vol. 77 (em juízo); b) as declarações de José Borba e Pedro 
Henry   (p.  15.751  –  vol.  73  (em  juízo)  e  14.348  –  vol.  66  (em  juízo),   
respectivamente), no sentido de que Silvio Pereira, embora não ocupasse 
cargo  no  Governo,  despachava  de  dentro  da  Casa  Civil e  tratava  de 
nomeações. Aí ganha pleno sentido a expressão “Partido do Governo”, ou 
seja, a simbiótica indiferenciação do Partido no Governo e do Governo no 

5  Depoimento de Roberto Jefferson ao Conselho de Ética, 
confirmado em juízo – p. 4.219/4227.

6  Vol.  2,  fls.  355-358  (depoimento  de  Valério  à  PGR,  na 
presença de seu advogado).
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Partido; c) a própria defesa produziu prova convergente com a realidade 
vivida por José Borba e Pedro Henry: “ele, pelo que eu saiba, era a pessoa do  
Partido dos Trabalhadores que participava desse processo de discussão com os  
outros partidos,  mas ele  não exercia esse papel no governo” (testemunho de 
Marcelo Sereno, p. 30.335 – vol. 140).

18.  No  mais,  a  teorização  sobre  o  funcionamento  dos  aparatos 
organizados de poder dá o exato significado da seguinte afirmação de 
Valério: “[Delúbio afirmou que] o então Ministro José Dirceu e o Secretário  
Sílvio Pereira eram sabedores dessa operação de empréstimo para o Partido e em  
alguma eventualidade garantiriam o pagamento”. Nesse tipo de organização, 
Delúbio era o operador direto (um tarefeiro), pois assinava documentos, 
determinava a distribuição dos recursos financeiros, usava funcionários 
do  PT para  receber  dinheiro,  telefonava  para  Valério  2  a  3  vezes  por 
semana.  Sílvio  Pereira  negociava  cargos  de  dentro  da  Casa  Civil  (o 
Partido  no  Governo).  José  Genoíno assinava empréstimos  fraudados  e 
viabilizava  a  ressonância  dos  acordos  com  os  Partidos  a  partir  da 
estrutura  do  PT.  Genoíno,  Delúbio  e  Sílvio,  figuras  importantes  e 
destacadas no esquema, não eram fungíveis, porque, caso descumprissem 
ordens ou desertassem, outros não supririam os desobedientes7, dada a 
relevância  de  suas  posições  na  direção  partidária.  Outra  figura 
indispensável  e  insubstituível  é  o  capo,  que,  como garante,  só  poderia 
estar situado dentro do Governo (o erário como fonte dos recursos),  por  
detrás (na  mesa  do  escritório),  não  praticando  atos  de  execução8.  José 
Dirceu fez esse papel, como figura de aglutinação pelo poder enfeixado 
em suas mãos.

19. A prova do mencionado poder foi produzida pela própria defesa, 
no  testemunho  judicial  de  Marcelo  Sereno  (fls.  30.333,  vol.  140):  “Na 
verdade, o que havia era um encaminhamento da parte da Casa Civil dos nomes  

7  Claus Roxin. Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal. Madrid: 

Marcial Pons, 2000, p. 655.

8 Claus  Roxin.  Bermerkungen  zum “Täter  hinter  dem Täter”  [Comentários 
sobre o ‘Autor por detrás do autor’]. Berlin: 1976, p. 193 
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resultado ou desse processo de discussão entre os partidos da base aliada para a  
composição do governo federal e mesmo boa parte dos ministros que indicavam  
seus nomes. [...] O Ministro José Dirceu, na Casa Civil, porque a Casa Civil era  
responsável  não só pelo  processo  de  encaminhamento dos  nomes resultado da  
composição do governo e do debate entre os diversos partidos da base aliada e  
outras indicações de ministros.  O ministro tinha a Subsecretaria de Assuntos  
Governamentais e a Subsecretaria de Assuntos Parlamentares que fazia parte da  
Casa Civil no início do primeiro governo do Presidente Lula, e isso significava  
que passava por ali o. conteúdo das MPs, dos projetos de lei e tudo o mais que se  
discutia no Congresso Nacional [...]”.

20. A paisagem reconstruída confere credibilidade aos depoimentos 
dos réus Jefferson e Valério, como tonifica as partes que neles grifei: a) 
Marcos  Valério  obteve  na Administração Pública  mais  e  mais  serviços 
para  suas  empresas;  b)  tanto  Marcos  Valério  como  o  núcleo  político 
necessitavam de pessoas em cargos-chave (daí a centralização, na Casa 
Civil, da negociação de cargos no governo9), de onde sairiam os pedidos 
de serviços de publicidade, direcionados às empresas de Valério e, no fim, 
pagos em troca de notas frias e sem prova de execução; c) tais rendas 
fraudadas  abasteciam  financeiramente  o  esquema.  Portanto,  a  decisão 
sobre a ocupação dos cargos-chave, conscientemente escolhidos onde os 
controles eram frágeis e o dinheiro farto (a pessoa certa no lugar certo), 
como provado nos autos, estava dentro da Casa Civil da Presidência da 
República,  chefiada por José Dirceu e operacionalizada (a escolha) por 
pessoa do Partido, não ocupante de cargo no governo (Sílvio Pereira, fora 
do Governo – sem cargo -, e ao mesmo tempo dentro).

21.  De  mais  a  mais,  a  ligação  entre  a  liberação  de  recursos  a 
parlamentares e as votações é uma técnica de reforço do convencimento. 
Além dela, o interrogatório de José Dirceu confirma sua participação: “foi  
eu que organizei e negociei a base aliada entre janeiro de 2003 e janeiro de 2004,  

9 Em testemunho judicial Marcelo Sereno, Chefe de Gabinete e Assessor Especial da 
Casa Civil  até maio de 2004,  detalha com precisão os  grandes poderes concentrados no 
Ministro Chefe da Casa Civil, entretanto, quando perguntado se José Dirceu vetou algum 
nome  para  ocupar  cargos  no  governo,  tangenciou  pelo  lapso  de  memória:  “quanto  ao 
ministro ter vetado, não me lembro” (p. 30.334 – vol 140). 
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que eu era o Ministro responsável pela articulação política” (fls. 16.634/16.671, 
vol. 77).

21.  Sob  o  ângulo  dos  parlamentares  corrompidos,  as  provas  dão 
sentido  à  dimensão  da  palavra  “negociação”,  capitaneada  por  José 
Dirceu.  Inicio  pelo  depoimento  de  Pedro  Corrêa,  então  Presidente  do 
Partido Progressista (fls. 14.517/14.520): “que, em janeiro/2003, José Genoíno  
procurou o depoente para acertar que o PP compusesse a base de sustentação do  
governo LULA;  que  as  negociações  políticas  do  PP  com  o  PT  ocorreram  
principalmente entre o depoente e o Dep. Pedro Henry pelo PP e José Genoíno,  
José Dirceu, Sílvio Pereira e Marcelo Sereno  pelo PT”. O ex-líder do PP na 
Câmara, deputado José Janene, declarou (fls. 16.086/16.096): “que o acordo 
de cooperação financeira entre  o PT e  o  PP foi  discutido e  decidido pelas  
respectivas  cúpulas  partidárias.  [...]  que  o  Partido  dos  Trabalhadores  foi  
representado pelo Presidente José Genoíno”. Acordo que incluía os anos de 
2003  e  200410,  este  de  eleições  municipais,  e  financiado  por  dinheiro 
sabidamente ilícito, dado o mecanismo de ocultação dos recebimentos: a) 
em dinheiro vivo no Banco Rural ou em hotel, conforme declarou João 
Cláudio Genu (fls. 567/583); b) segundo Marcos Valério, o deputado José 
Janene indicou a corretora Bônus Banval para intermediar os repasses de 
verbas do Partido dos Trabalhadores e, após a indicação, participou de 
três  reuniões  com  Enivaldo  Quadrado,  da  Bônus  Banval,  e  Delúbio 
Soares,  na sede do Partido dos Trabalhadores  (depoimento de  Marcos 
Valério à Polícia Federal, fls. 1454/1465).

22.  Há ainda o acordo com o  Partido Liberal,  do qual  participou 
José Dirceu,  segundo afirma o então presidente do partido,  deputado 
Valdemar  Costa  Neto (fls.  1376/1385).  Neste  encontro  decidiu-se  um 
aporte de R$ 10 milhões para o PL. Segundo Costa Neto, em fevereiro de 
2003, Delúbio Soares indicou o mecanismo: a SMP&B emitia cheques para 
a empresa Guaranhuns,  que,  em seguida,  eram trocados por dinheiro. 
Marcos Valério (fls. 1454/1465), ao contrário, afirmou que o mecanismo foi 

10    Como provado pelo  Ministério  Público,  “José  Janene,  Pedro  Corrêa  e  Pedro  Henry,  

auxiliados por João Cláudio Genú, receberam R$ 2.905.000,00” (item 585 das alegações finais).
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gestado  por  Jacinto  Lamas  (tesoureiro  do  PL),  que  lhe  solicitou  a 
assinatura de contrato com a Guaranhuns (fls. 1472/1507) para a aquisição 
de  títulos  de  reflorestamento.  Além  disso,  Jacinto  Lamas  recebeu,  em 
dinheiro, R$ 800 mil.

23. O Deputado José Borba, mais tarde líder do PMDB na Câmara 
dos  Deputados,  recebeu  R$  200.000,00  no  Banco  Rural.  O  mais 
significativo é a influência por ele atribuída a Marcos Valério: “tendo em 
vista  o  não  atendimento  de  seus  pleitos  pelo  Governo  Federal,  o  declarante  
começou a buscar outros canais de negociação; que dentre esses canais pode citar  
o próprio Marcos Valério; que procurou Marcos Valério para tentar reforçar os  
pleitos de nomeação junto ao Governo Federal”.  Disse mais:  “eu conheci  ele  
[Marcos Valério]     no aeroporto de Brasília, num círculo de pessoas conhecidas  
tá; já se falava Marcos Valério, Marcos Valério influente no Governo Federal e  
tal,  aí  eu  identifiquei  ele  acho  no  segundo  semestre  de  2003.  Naquela  
oportunidade nós não falamos. Vi ele outras vezes. Aí numa outra oportunidade  
falamos  uns  5  minutinhos  nos  corredores  lá  da  liderança,  ainda  que  eu  não  
estivesse líder mas nós nos encontramos casualmente, aí tivemos a oportunidade  
de conversar e ele sempre se colocou, falou ‘Olha, o que precisar de mim estou  
pronto a atender junto aos pleitos, junto ao governo e tal’.” (fls. 15.752)

24. Estendo-me um pouco mais no exame dos fatos para resgatar o 
depoimento de Roberto Jefferson, presidente do PTB: “[tratativas junto ao 
Diretório Nacional do PT em abril e maio de 2004 relativas ao apoio deste 
ao PTB para as eleições municipais] que pelo PT participaram José Genoíno, o  
Tesoureiro  Nacional  Delúbio  Soares,  o  secretário  Marcelo  Sereno  e  o  então  
Ministro José  Dirceu,  que  homologava  todos  os  acordos  daquele  partido”.    
Acordo financeiro firmado em 20 milhões de reais,  tendo recebido em 
junho de 2004 a quantia de R$ 4 milhões, em dinheiro, além de repasses 
avulsos a membros do PTB (que somaram R$ 1.300.000,00). Declaração 
confirmada  por  Emerson  Palmieri,  ex-tesoureiro  do  PTB:  “que  
participaram  como  representantes  do  PTB,  o  presidente  do  partido  Roberto  
Jefferson, o líder do PTB na Câmara dos Deputados José Múcio e o declarante, e  
pelo PT, o presidente José Genoíno, o tesoureiro Delúbio Soares, Sílvio Pereira e  
Marcelo Sereno”, e que “em nenhuma reunião eu participei com o Ministro José  
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Dirceu,  mas  posso  lhe  afirmar  que  depois  de  conversado  isso  o  Sr.  Genoíno  
levantou e disse que ia ligar para o Ministro José Dirceu”.

25. Com efeito, tenho que os acordos financeiros foram fechados com 
a cúpula dirigente dos partidos, incluídos aí seus líderes na Câmara dos 
Deputados,  esperando,  com  grande  probabilidade,  a  fidelidade  das 
respectivas  bancadas.  Inteligentemente  conseguiam  manter  a  cúpula 
criminosa por detrás, nas sombras, delegando aos dirigentes partidários a 
tarefa de exigir os votos de seus filiados (orientação de suas bancadas). O 
Deputado José Borba, falando em juízo, deixou bem clara a importância 
das  lideranças:  “os  apoios  a  projetos  do  governo  sempre  é feito  através  de  
encaminhamento do líder. Na época, o líder que ..., ao formatar a pauta, elegia-se  
a  pauta  a  ser  votada  e  o  líder  fazia  o  encaminhamento  e  nós  da  base  
acompanhávamos;”(  ((  ((  fls. 15.571).

26.  Nesse  horizonte,  não posso  acreditar  que José  Dirceu fechava 
acordos políticos e, à sorrelfa, Delúbio Soares dava cifrões a tais acordos, 
até mesmo “no quarto ao lado”. Refiro-me à inverossímil versão de que 
José  Dirceu,  durante  a  negociação  com  o  PL,  ficou  na  sala  de  um 
apartamento,  enquanto  Delúbio  Soares  e  Valdemar  da  Costa  Neto 
seguiram para o quarto, onde negociaram a parte financeira do acordo. 
Acordo cumprido quando José Dirceu já  ocupava o cargo de Ministro 
Chefe da Presidência da República. 

27. Também não é crível a alegação da total dualidade entre Partido 
e  Governo  (um  dualismo  utópico,  idealista  e  transcendental,  como  o 
sonho kantiano da total separação entre razão e sentimentos). A própria 
defesa produziu prova da intensa participação de José Dirceu nas coisas 
do Partido, através do testemunho judicial de Marcelo Sereno11 mais, ao 

11   Segundo  Marcelo  Sereno  (p.  30.335  –  vol.  140):  “O  ministro  

participava dos assuntos do governo, nos assuntos do Partido dos Trabalhadores  

ele  participava  nas  reuniões  do  Partido  dos  Trabalhadores,  nas  reuniões  dos  

diretórios, nas reuniões executivas ... Eu mesmo era membro do diretório durante  

todo esse período [em que era Chefe de Gabinete de José Dirceu]”. 
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contrário do alegado pela defesa, o testemunho de Paulo Ferreira (e de 
todos os membros do PT) não demonstra essa dualidade personificada 
em José Dirceu (desvinculou-se completamente do Partido ao entrar para 
o Governo). Isso porque, Dirceu utilizou o Governo e o PT como aparatos 
(instrumentos)  para  atingir  seus  fins.  Daí  que  o  testemunho de  Paulo 
Ferreira (fls. 42.364, vol. 198), no sentido de que Dirceu não participava 
das  decisões  da  Executiva  e  do  Diretório  Nacional  nada  prova.  Caso 
provasse, teríamos que partir da impensável premissa de que José Dirceu 
submeteria ao Diretório Nacional do PT sua estratégia de praticar atos de 
corrupção e,  com o  produto,  comprar  dirigentes  de  partidos  e  alguns 
deputados avulsos.

28. Mais: não é plausível que Marcos Valério não exercesse qualquer 
influência no Governo e, ao mesmo tempo, ostentasse junto ao deputado 
José Borba, líder do PMDB, a imagem de homem influente nesse mesmo 
governo,  a  ponto  de  resolver  problemas  de  nomeação  para  cargos 
públicos, justamente na Casa Civil, chefiada por José Dirceu. Mais ainda: 
que  José  Dirceu  tenha  presidido  o  Partido  dos  Trabalhadores  entre 
1995/2002 e, sabedor de um PT repleto de dívidas da campanha de 2002, 
não estranhasse as dezenas de milhões de reais repassados aos partidos 
da  base  de  apoio,  como  se  os  dirigentes  destes  partidos  políticos  se 
fizessem invisíveis nas reuniões mantidas na sede do PT com o Secretário 
de  Finanças,  Delúbio  Soares (fls.  16.096,  vol.  75). Ora,  se  este  era  o 
responsável  pelas  finanças,  como  afirmado  pela  defesa,  então  as 
conversas  só  poderiam  ser  sobre  dinheiro.  Repito,  um  PT  repleto  de 
dívidas, mas com um grupo de cúpula capaz de fazer alianças mediante a 
paga de milhões de reais.  O testemunho judicial  de Ivan Guimarães – 
mais um prova da defesa que dá elementos à condenação – reforça isso: o 
PT nacional assumiu as dívidas das campanhas dos diretórios estaduais – 
R$ 20 milhões -, a ela se somaram R$ 14 milhões da festa da posse de 
Lula. As reações narradas por Ivan Guimarães são sugestivas: “[Ivan:]  o  
Delúbio entra na sala bastante abatido, bastante triste era um final de tarde como  
esse,  e  diz  o  seguinte: [Delúbio:]  Jogaram para  nós  pagarmos  a  dívida  dos  
estados. [Ivan:]  Eu falei: ‘Quanto dá isso?’ [Delúbio:] ‘20 milhões’, [Ivan:]‘de  
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onde nó vamos tirar 20 milhões ...’ [Ivan, quando recebeu a notícia dos R$ 14 
milhões para a festa da posse de Lula:] ‘Isso aqui é uma coisa ... Não tem  
como fazer dinheiro para isso, não tem arrecadação possível para pagar isso’” (fls. 
29.531, vol. 135)

29.  Com  efeito,  os  depoimentos  e  os  fatos  só  fazem  sentido  na 
história reconstruída pelo Ministério Público. Até mesmo porque os dois 
testemunhos judiciais produzidos como provas da defesa de José Dirceu 
sobre as situações envolvendo a ex-mulher do primeiro denunciado mais 
auxiliam a tese da acusação pelo inusitado de suas declarações. Primeiro 
o testemunho da própria Maria Ângela, ex-esposa de José Dirceu: vendeu 
para  Ivan  Guimarães,  a  quem  conheceu  na  imobiliária  (p.  29.572). 
Compromisso  de  compra  e  venda  depois  repassado  a  Tolentino  (p. 
29.573). Declara Ângela: “Eu falei que eu era ex-mulher de uma pessoa que  
trabalhava no Governo, e ele deve ter deduzido que era o José Dirceu”. Disse que 
Sílvio Pereira a ajudou a conseguir o emprego, efetivamente através de 
Marcos Valério (p. 29.574), o qual também lhe conseguiu o empréstimo no 
Rural (p. 29.575). Declarou que trabalhava no BMG “a partir das 17:00, até  
as  20:00,  21:00,  22:00,  fim-de-semana”,  com salário de R$ 3.000,00     (p 
29.582).

30. O testemunho de Ivan Guimarães (fls. 29.571, vol 135), da mesma 
forma,  não  auxilia  a  tese  da  defesa.  Segundo  ele,  ocupou o  cargo  de 
assessor especial do Presidente do Banco do Brasil     de abril de 2003 a 
janeiro de 2004 e, depois, Presidente do Banco Popular.     Ivan Guimarães 
reproduziu diálogo com Maria Ângela, após esta ter dito que o ex-marido 
era pessoa muito influente no governo: “Muito influente no governo, quem?  
Três pessoas? Olhei para a cara dela e falei: ‘Você foi esposa do José Dirceu?’ ‘Fui,  
como é que você descobriu?’ ‘Não é muito difícil, mora na Vila Madalena em São  
Paulo     e não sendo de Ribeirão Preto, só pode ser José Dirceu, foi aí que eu  
descobri isso” (p. 29.526). Mais:  Marcos Valério lhe confidenciou que “ele  
representava os  interesses  do  Banco Rural,  especificamente  no assunto Banco  
Econômico e Banco Mercantil do Brasil” (p. 29.536). Ao final, em 2006, Ivan 
Guimarães do PT comprou o citado apartamento do próprio Tolentino (p. 
29.536).
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31. É inverossímil tratar os fatos como meras coincidências, o que já 
bastaria para ligar José Dirceu a Marcos Valério, Rogério Tolentino e aos 
dirigentes do Banco Rural e do BMG. É probabilisticamente impensável 
que, dentro dos 164 bancos existentes em 2003, justamente os dois bancos 
envolvidos nos fatos ilícitos (Rural e BMG) solucionem as dificuldades da 
ex-esposa de José Dirceu. Mais impensável ainda é, dentre os milhares de 
possíveis  interessados  em  comprar  imóveis  e  de  todas  as  pessoas  do 
círculo de relacionamentos dos integrantes do PT (Sílvio Pereira e Ivan 
Guimarães), justamente Rogério Tolentino adquirisse o imóvel. Como diz 
Pierre-Simon Laplace, o filósofo das probabilidades, os testemunhos que 
atestam consequências impossíveis são falsos e aqueles que conduzem a 
conclusões extraordinárias (completamente fora do normal) são, por elas 
próprias,  desmentidos.  No  presente  caso,  todas  as  consequências 
(empréstimo no Banco Rural, emprego no BMG, aquisição de imóvel por 
Rogério Tolentino – sócio de Marcos Valério,  com venda intermediada 
pelo  Presidente  do  Banco  Popular,  onde  a  DNA Propaganda prestava 
serviços) levam à inexorável conclusão: “uma consequência impossível está  
no limite das consequências extraordinárias”12.

32. A teia de relacionamentos por onde transitavam os membros do 
aparato  organizado  de  poder  parece  se  nutrir  do  “destino”.  Ivan 
Guimarães, o mencionado intermediário da venda do imóvel, era filiado 
ao PT e Presidente do Banco Popular do Brasil. Em depoimento à CPMI 
dos Correios, no dia 23/08/2005, revelou que o Banco Popular destinou R$ 
21,3  milhões  para  operações  de  crédito  e  aplicou  R$  29  milhões  em 
publicidade feita pela DNA, agência publicitária do empresário Marcos 
Valério de Souza, para quem Rogério Tolentino advogava e participava 
ativamente de seus negócios.

33.  E aqui não posso deixar de anotar que Marcos Valério tomou 
empréstimos  para  o  Partido  dos  Trabalhadores;  exatamente  nas 
instituições  bancárias  que  auferiram  (ou  vieram  a  obter)  ilicitamente 
vantagens em operações com o Governo (Bancos Rural e BMG); motivo 

12  Pierre-Simon Laplace. Essai philosophique sur les probabilités. Paris: Nabu, 
2012. Traduzido para o português    pela Contraponto, 2010, p. 139 
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pelo qual facilitaram os requisitos de concessão dos empréstimos e não os 
cobraram do tomador inadimplente. 

34. Daí porque, ao contrário do alegado pelos acusados, é patente 
relação entre José Dirceu e Marcos Valério. E o significado dessa relação 
ganha sentido quando posta na paisagem por mim narrada no transcorrer 
de meu voto,  qual  seja:  a posição de Marcos Valério no aparato.  Uma 
espécie de lobista “chapa branca”, ou seja, emissário de agentes do poder 
público para captar vantagens financeiras no próprio poder público ou 
em entidades privadas. E, como emissário, necessita de demonstrar que 
“fala em nome de” e dava provas disso. 

35. Nessa contextura, a paisagem reconstruída nos demais capítulos 
da denúncia confere pleno sentido aos fatos listados neste item da peça 
acusatória.  Dito  de  outra  forma,  os  fatos  não  apenas  conectaram José 
Dirceu às práticas criminosas (no jargão: colocam José Dirceu na cena do 
crime), como também demonstram seu papel central no esquema. Fatos 
recolocados  na  paisagem,  com  o  que  ganharam  sentido  próprio  e 
autônomo, não necessitando de uma só palavra dos testemunhos e das 
inquirições para a revelação dos ilícitos. De outra, a  projeção dialética da  
paisagem na  interpretação  desses  mesmos  fatos  evidenciou  os  efeitos 
colaterais  de  cada tentativa da  defesa:  as  provas  testemunhais  por  ela 
produzidas desaguaram em versões desconexas ou se converteram em 
provas de acusação.

36.  No  mais,  fica  a  certeza  de  um  esquema  tão  ardilosamente  e 
inteligentemente  urdido,  que  dispensou  a  inicialmente  aventada 
cooptação dos órgãos de controle (sim, dada a magnitude e quantidade 
dos ilícitos inferiu a PGR interferência no Banco Central, do COAF etc.). 
Ao  final  deste  processo,  concluo  que  as  escolhas  dos  nichos  estatais 
(Banco  do  Brasil)  ou  sob  a  influência  de  seus  agentes  (Visanet),  com 
fragilidades  normativas;  do  tipo  de  serviço  (publicidade);  dos  cargos-
chave no Governo e no Partido dos Trabalhadores; a cobiça de diretores 
de empresas e instituições financeiras; somadas à ambição sem limites de 
alguns dirigentes e líderes de partidos da base aliada (pelo dinheiro e 
pelos próprios interesses); pôs a lume um aparato organizado de poder, 
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onde tais estruturas (partidária e de governo) passaram a figurar como 
instrumentos da prática de delitos. 

37.  Acresce  que  não  há  dúvidas  razoáveis  de  que  José  Genoíno 
concorreu (e tinha pleno conhecimento)  para os delitos impulsionados 
pelos demais agentes do núcleo político. Na verdade, o então Presidente 
do PT chegou a protagonizar, pessoalmente, atos concretos para alcançar 
o objetivo do grupo criminoso,  qual seja:  a efetiva “compra” do apoio 
político da base aliada ao governo. O acusado Roberto Jefferson, além de 
esclarecer  que  o  PTB  negociava  cargos  no  Governo  Federal  com  José 
Dirceu, José Genoíno e Sílvio Pereira, prestou as seguintes declarações: 

    
“[...]
Excelência, eu podia negar. Eu podia negar. Chegar aqui e 

dizer ao Senhor que não recebi, porque não há uma prova de 
que esse dinheiro tenha sido entregue. Delúbio nega, Genoíno 
nega,  Silvio  Pereira  nega,  Marcos  Valério  negou  até  o 
interrogatório - no interrogatório é que ele fala na possibilidade 
de haver entrega. Eu podia dizer: 'Não recebi, não".

[...]
Eu não quero fingir uma coisa que não é verdadeira. Eu 

podia chegar para o Senhor aqui: 'Não recebi". Não é verdade 
isso.  Não  vou  fazer.  Recebi  do  PT  quatro  milhões  para  as 
eleições  de  2004.  Inclusive,  Excelência,  em  uma  relação  de 
confiança  que  o  PT  defraudou,  porque  esperava  que  o 
dinheiro fosse legalizado. E começou o nosso conflito aí, eu 
cobrando  do  Genoíno:  "Genoíno,  vamos  legalizar  isso.  É 
muito dinheiro para ficar pelo "caixa 2".  Pelo menos vamos 
estabelecer  o  que  é  o  caixa  real."  Isso  nunca  aconteceu, 
Excelência.

[...]”
(Grifos acrescidos)
    
38. Nessa contextura, fica difícil (senão impossível) acatar a tese de 

que Genoíno se limitou a exercer atos meramente estatutários próprios, 
portanto, de quem exerce a função de Presidente de Partido Político. Atos 
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estritamente  administrativos,  esses,  que  se  restringiriam  a  simples 
negociações com partidos da base aliada. 

39. Com efeito, bem ao contrário disso, colhe-se dos autos que tais 
negociações  transitavam  mesmo  pelo  campo  da  ilicitude  penal, 
avançando  para  o  levantamento  de  numerário  para  o  pagamento  de 
dívidas de campanha e de mesadas a parlamentares aliados; sem contar 
no chamado “loteamento de cargos públicos”.

40.  Delúbio  Soares,  da  mesma  forma,  associou-se  aos  demais 
acusados para a prática de delitos.  Sendo certo que este acusado agiu 
como verdadeiro tarefeiro da quadrilha. Sobre a associação com Delúbio 
Soares, Marcos Valério, em Juízo, declarou que:

    
    “No início de 2003, o Sr. Delúbio procurou o declarante, 

afirmando  que  o  Partido  dos  Trabalhadores,  em  razão  das 
campanhas  realizadas,  estava  com  problemas  de  caixa  em 
diversos  diretórios,  oportunidade  em  que  propôs  que  as 
empresas  do  declarante  tomassem  empréstimos  e  os 
repassassem  ao  Partido  dos  Trabalhadores  que  restituiria  os 
valores com juros e acréscimos legais. Tal proposta se deu em 
razão do seu relacionamento com Delúbio e da perspectiva de 
que,  mantendo  um  bom  relacionamento  com  o  Partido  do 
Governo, obtivesse serviços para suas empresas, inclusive, em 
futuras  campanhas  eleitorais.  Delúbio  também  tinha 
conhecimento  da  credibilidade  das  empresas  do  declarante 
junto às instituições bancárias, o que facilitaria a obtenção de 
empréstimos, como de fato aconteceu. ( ... ) Naquele momento o 
declarante  alertou  o  Sr.  Delúbio  sobre  o  risco  da  operação 
proposta,  especialmente,  de quem garantiria o pagamento no 
caso de saída de Delúbio do Partido ou qualquer outro evento, 
visto que se tratava de uma operação baseada na confiança, já 
que não seria e não foi documentada. O Sr. Delúbio esclareceu 
que  o  então  Ministro  JOSÉ  DIRCEU  e  o  Secretário  SILVIO 
PEREIRA eram sabedores dessa operação de empréstimo para o 
Partido e em alguma eventualidade garantiriam o pagamento 
junto às empresas do declarante.” (fls. 16.349/16.369, v. 76).
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41.  Quanto  à  Simone  Vasconcelos,  nada  obstante  a  condição  de 

empregada  da  empresa  de  Marcos  Valério,  Simone  Vasconcelos,  ex-
servidora  pública  concursada do Estado de  Minas Gerais,  tinha pleno 
conhecimento  da  ilicitude  das  ações  que  cometeu.  Tanto  que,  dado 
momento, reivindicou a Marcos Valério a alteração nos mecanismos de 
transferência de valores. 

42. De mais a mais, as diversas ações delitivas protagonizadas por 
Simone Vasconcelos evidenciam que ela aderiu aos desígnios dos demais 
denunciados.  Apenas  a  título  de  amostragem,  extraio  dos  autos  as 
seguintes ocorrências:

43.  As  declarações  de  Jacinto  Lamas  não deixam dúvidas  de  que 
“sempre  que  manteve  contato  com  Simone  Vasconcelos,  a  mesma 
informava  que  era  a  mando  de  Marcos  Valério;  que  a  Sra.  Simone 
Vasconcelos lhe entregou pessoalmente dinheiro em espécie em quatro 
ocasiões.” (fls. 15.538) Ainda com relação a parlamentares do PP, a prova 
pericial, submetida ao chamado contraditório diferido, não deixa dúvidas 
da vultosa quantia transferida, através dos saques feitos por Simone e por 
transferências pela Bônus-Banval e Natimar (refiro-me ao laudo de exame 
financeiro  nº  1.450/2007,  anexo  IV,  apenso  5).  Sendo  que,  numa  das 
oportunidades, a denunciada Simone Vasconcelos chegou a pedir auxílio 
a um carro-forte para transportar a quantia de seiscentos e cinquenta mil 
reais,  posteriormente  entregue  a  João  Cláudio  Genu,  intermediário  de 
José  Janene,  na  sede  da  SMP&B  no  prédio  da  CNC  (Confederação 
Nacional  do  Comércio,  em  Brasília).  João  Cláudio  Genu,  em  seu 
interrogatório judicial, declarou o seguinte (fls. 15.564, vol. 72):

“QUE quando esteve na primeira vez no Banco Rural, só 
trabalhava  com  o  Deputado  JOSÉ  JANENE  há  cerca  de  40 
(quarenta)  dias;  QUE quando  chegou  ao  Banco  Rural,  nessa 
primeira ocasião, procurou a Sra. SIMONE, que nunca a tinha 
visto e a mesma lhe entregou um numerário acondicionado em 
três envelopes e solicitou ao réu para assinar um recibo; QUE 
achou estranha a solicitação para assinar o recibo e telefonou ao 
Deputado  JOSÉ  JANENE  dizendo  que  não  tinha  ido  fazer 
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nenhum saque e não iria assinar;  QUE o Deputado informou 
que a assinatura seria somente para controle da Sra. SIMONE, 
pois  os  valores  já  tinham  sido  sacados  por  ela  [...]  QUE  da 
segunda vez  que recebeu ligação do Sr.  BARBOSA [segundo 
este  interrogando,  o  “Sr.  Barbosa”  trabalhava  na  Direção  do 
Partido  Progressista],  como  o  Deputado  JOSÉ  JANENE não 
tinha  lhe  dado  nenhuma  orientação  anteriormente  e  como 
procurou  o  Deputado  JOSÉ  JANENE  e  não  o  encontrou, 
telefonou para o Deputado PEDRO CORREA; QUE o Deputado 
PEDRO CORREA disse que 'não existia nenhum problema em 
ir’; QUE na segunda ocasião, também entregou os valores para 
o Sr. BARBOSA, no mesmo lugar; QUE não sabia a origem dos 
valores, pois não havia nenhum diálogo com a Sra. SIMONE; 
QUE em janeiro de 2004, o próprio Deputado JOSÉ JANENE 
pediu ao réu aqui presente para ir ao Banco Rural e procurar a 
dona SIMONE da mesma maneira que ocorreu anteriormente; 
QUE em janeiro de 2004, foi outra vez ao Banco Rural, também 
a pedido do Deputado JOSÉ JANENE.”

    
44. É certo que a informante do Juízo, Karina Sommagio, confirmou 

as declarações prestadas na Polícia Federal. Declarações das quais extraio 
o trecho seguinte:

    
“Que Simone ... era encarregada de efetuar o pagamento 

aos  parlamentares  destinatários  do  denominado  Mensalão, 
segundo lhe confidenciou a própria Simone Vasconcelos. Que 
no mês de dezembro de 2003, em dia que não se lembra, esteve 
na empresa SMP&B, uma pessoa que se identificou como irmão 
e enviado do então ministro dos Transportes,  o sr.  Anderson 
Adauto,  o  qual  chegou  de  mãos  vazias  e  reuniu-se  durante 
longo  tempo  com  a  senhora  Simone  Vasconcelos  e  sua 
assistente  Geisa,  de  lá  saindo  com  uma  mala;  que  os 
comentários dentro da empresa são de que ele lá teria estado 
para receber entre R$ 100.000,00 e/ou R$ 120.000,00.”

    
45. Essa “reunião” com o irmão de Anderson Adauto foi confirmada 
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por  Marcos  Valério,  apesar  deste  denunciado  justificar  o  referido 
encontro da seguinte forma: 

“QUE  realmente  ficou  sabendo  que  um  irmão  de 
ANDERSON ADALTO foi à sede da SMP&B em Belo Horizonte 
para receber amostras das peças de publicidade da campanha 
de ANDERSON ADALTO para prefeitura de Uberaba/MG.”

    
46. A pá de cal na premissa defensiva está no depoimento de Pedro 

Raphael Campos Fonseca (fls. 1.341-1342, vol.06; confirmação em Juízo às 
fls. 20.099/20.112). Depoimento confirmado em Juízo e do qual pinço o 
trecho seguinte:

    
“Que  Delúbio  Soares  informou  ao  declarante  que  uma 

pessoa  indicada  por  ele  entraria  em contato  para  efetuar  os 
pagamentos,  sem ter esclarecido a forma do pagamento;  que 
Simone Vasconcelos ligou para a declarante, se apresentando 
como representante de Delúbio Soares, o que fez com que o 
declarante a tivesse como a Secretária do representante do PT; 
que  Simone  Vasconcelos  perguntou  ao  declarante  se  este 
poderia  comparecer  à  agência  Brasília  do  Banco  Rural...o 
declarante  perguntou  à  Simone  Vasconcelos  se  poderia  ser 
realizada uma transferência bancária;  que Simone alegou que 
em  razão  da  necessidade  de  efetuar  outros  pagamentos,  já 
havia  retirado  em  espécie  o  valor  a  ser  pago;  que  assim,  a 
mesma  entregou  ao  declarante  um  envelope  pardo,  sem 
identificação ou manuscrito, contendo R$ 100.000,00....que em 
outra ocasião recebeu o dinheiro no interior da tesouraria da 
agência  bancária,  onde  estavam  Simone  Vasconcelos  e  um 
funcionário.”

    
47. Esses depoimentos corroboram a acusação de participação da 9ª 

denunciada em grupo de pessoas destinado à prática de crimes contra a 
administração pública e contra o sistema financeiro nacional. Participação 
que,  ao contrário  do  que faz  crer  a  defesa,  não  se  resume ao  vínculo 
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mantido  entre  esta  denunciada  e  os  demais  integrantes  do  quadro 
societário da SMP&B e da DNA propaganda. 

73. Concluindo, anoto que a própria Simone Vasconcelos declarou 
que  “acredita  que  os  funcionários  do  Banco  Rural  deviam  estranhar 
aquele  volume de  saques que eram repassados  no interior  da agência 
para outras pessoas” (fls. 590, vol. 03 desta ação penal). Tudo a evidenciar 
que,  de  fato,  não  havia  nenhuma  aparência  de  legalidade  na  vultosa 
transferência de dinheiro vivo em “pastas executivas ou sacolas que os 
destinatários dos valores portavam.” (fls. 590, vol. 03 desta ação penal). 

74.  E  o  que  dizer  de  Marcos  Valério,  Cristiano  Paz  e  Ramon 
Hollerbach  a  essa  altura  do  julgamento?  E  assim  o  afirmo  porque  a 
aproximação entre os integrantes do chamado núcleo político e os agentes 
do  núcleo  publicitário  (notadamente  a  estreita  relação  entre  Delúbio 
Soares  e  Marcos  Valério)  não  tinha  outra  razão  de  ser,  senão  o 
aproveitamento da “expertise” do grupo de Marcos Valério na lavagem 
de dinheiro. Prova disso é o depoimento, em juízo, do próprio Marcos 
Valério,  verbis:  “No  início  de  2003,  o  Sr.  Delúbio  procurou  o  declarante,  
afirmando que o Partido dos Trabalhadores, em razão das campanhas realizadas,  
estava  com  problemas  de  caixa  em diversos  diretórios,  oportunidade  em  que  
propôs que as empresas do declarante tomassem empréstimos e os repassassem ao  
Partido  dos  Trabalhadores  que  restituiria  os  valores  com  juros  e  acréscimos  
legais. Tal proposta se deu em razão do seu relacionamento com Delúbio e da  
perspectiva  de  que,  mantendo  um  bom  relacionamento  com  o  Partido  do  
Governo,  obtivesse  serviços  para  suas  empresas,  inclusive,  em  futuras  
campanhas eleitorais. Delúbio também tinha conhecimento da credibilidade das  
empresas  do  declarante  junto  às  instituições  bancárias,  o  que  facilitaria  a  
obtenção de  empréstimos,  como de  fato  aconteceu.  (  ...  )  Naquele  momento o  
declarante  alertou  o  Sr.  Delúbio  sobre  o  risco  da  operação  proposta,  
especialmente, de quem garantiria o pagamento no caso de saída de Delúbio do  
Partido ou qualquer outro evento, visto que se tratava de uma operação baseada  
na confiança, já que não seria e não foi documentada. O Sr. Delúbio esclareceu  
que o então Ministro JOSÉ DIRCEU e o Secretário SILVIO PEREIRA eram  
sabedores  dessa  operação  de  empréstimo  para  o  Partido  e  em  alguma  
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mantido  entre  esta  denunciada  e  os  demais  integrantes  do  quadro 
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eventualidade garantiriam o pagamento junto às empresas do declarante.” (fls. 
16.349/16.369, v. 76).

75. E o fato é que esse estreito relacionamento entre o núcleo político 
e o 5º denunciado foi confirmado às expressas, no depoimento prestado 
pela Sra. Fernanda Karina Alves Somaggio (então Secretária de Marcos 
Valério). Testemunha que, na qualidade de informante, descreveu a forma 
de relacionamento do grupo criminoso:

“[...]
MPF: A senhora sabe sobre reuniões, telefonemas, alguma 

coisa nesse tipo?
DEPOENTE: Não, eu apenas ouvi. Ouvia os nomes. 
MPF: O ex-deputado José Genoíno, a senhor se recorda?
DEPOENTE: Me recordo.
MPF: Telefonemas, assim?
DEPOENTE: Porque...Até enquanto eu trabalhava lá,  eu 

conversava com a secretária do Delúbio e era o Delúbio quem 
direcionava  as  reuniões.  Então,  eu  ouvi  que  poderia  ter 
acontecido ou não, mas...

MPF: Nessas reuniões o senhor José Genoíno participava 
também? A senhora tinha essa informação? É isso?

DEPOENTE:  Tinha  a  informação  de  que  o  Delúbio,  o 
senhor Delúbio era ele quem marcava o restante das reuniões.

MPF: Ele que definia quem ia participar ou não?
DEPOENTE: Exatamente, e era aqui em São Paulo.
MPF: O senhor José Dirceu, a senhor se recorda?
DEPOENTE: Me recordo, a mesma coisa. Porque o senhor 

Delúbio  dizia  que  ele  conseguia  marcar  qualquer  tipo  de 
reunião com qualquer Ministro ou qualquer deputado do PT.

MPF: Ele chegou a mencionar o Ministro José Dirceu?
DEPOENTE: Sim.
[...]
DEPOENTE:  No meu primeiro  depoimento,  quando eu 

não sabia o que ia acontecer, que eu saí do emprego de onde eu 
trabalhava,  que  eu  estava  indo  para  a  minha  casa  um 
motoqueiro me parou num sinal e só disse que era para eu ficar 
quieta, para eu não falar nada, porque a minha família corria 
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risco. E aí foi por isso que eu não falei.
MPF:  Por  isso  que  a  senhora  não  falou  no  primeiro 

depoimento na polícia?
DEPOENTE: Sim, inclusive eu pedi proteção e não tive. 

[...]”
    

76. Sobre a associação delitiva, cabe destacar também o depoimento 
da testemunha Paulo Vieira Albrigo (fls. 18.704/18.705), segundo o qual, 
verbis:  “presenciou uma ligação de João Magno para Delúbio em que 
tratavam do tema recebimento de valores referentes à prestação de conta 
de João Magno ... que sempre recebeu os valores na sede da SMP&B em 
Belo Horizonte”. Importante destacar, também, o testemunho de Paulino 
Alves Ribeiro (fls.  19.230),  ex-diretor da DNA,  verbis:  “que, quanto aos 
saques referidos no depoimento policial,  ora confirmado, esclarece que 
viajou tanto para São Paulo quanto para o Rio exclusivamente para este 
fim;  que,  questionado  por  qual  razão  Marcos  Valerio  se  utilizou  do 
depoente para realizar os saques, respondeu que, nunca, Marcos Valerio 
realizava  pessoalmente  tais  saques,  questionado  o  por  quê  de  tal 
utilização de outra pessoa para a realização dos saques, respondeu que 
sabe apenas que não era hábito do mesmo sacar dinheiro pessoalmente.”

77.  José  Rodrigues  Borba,  também  denunciado  nesta  ação  penal, 
declarou o seguinte:

    
“Eu conheci ele [marcos valério] no aeroporto de Brasília, 

num  círculo  de  pessoas  conhecidas,  tá;  já  se  falava  Marcos 
Valério,  Marcos  Valério,  Marcos  Valério,  influente  no 
Governo  Federal  e  tal,  aí  eu  identifiquei  ele  acho  que  no 
segundo semestre de 2003. Naquela oportunidade nós não nos 
falamos mais. Vi ele outras vezes. Ai numa outra oportunidade 
falamos uns 5 minutinhos nos corredores lá da liderança, ainda 
que  eu  não  estivesse  líder,  mas  nós  nos  encontramos 
casualmente,  aí  tivemos  a  oportunidade  de  conversar  e  ele 
sempre se colocou, falou ‘olha, o que precisar de mim estou 
pronto a atender junto aos pleitos, juntos ao governo e tal’, e 
foi dessa forma que conheci Marcos Valério....As poucas vezes 
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que  nós  apenas  fomos  lá  pedir  um  reforço  nas  nomeações 
porque  ele  dizia  ter  influência  nessas  áreas.     (termo  de 
interrogatório de José Rodrigues Borba, vol. 73)

    
78. Esses depoimentos corroboram a acusação de participação dos 

sócios da SMP&B e da DNA Propaganda em grupo de pessoas destinado 
à  prática  de crimes  contra  a  administração pública  e  contra  o  sistema 
financeiro  nacional.  Participação  que,  ao  contrário  do  que  faz  crer  a 
defesa,  não  se  resume  ao  vínculo  mantido  entre  estes  denunciados  e 
demais  integrantes  do  quadro  societário  da  SMP&B  e  da  DNA 
propaganda. De tudo o que consta neste processo, não há margem para 
dúvidas quanto à direção das ações deste denunciado ao atendimento da 
unidade de vontades dos agentes do núcleo político. Atendimento que se 
fez, em larga medida, através das empresas listadas na denúncia. E aqui 
não custa  lembrar que a  inicial  acusatória não increpa aos  agentes  do 
núcleo  publicitário  o  crime  de  formação  de  quadrilha  porque  Marcos 
Valério,  Cristiano  Paz,  Ramom  Hollerbach  e  Rogério  Tolentino 
integravam o comando de empresas de publicidade. A peça acusatória 
não  fez  esta  conexão  meramente  formal.  Longe  de  atribuir 
responsabilidade  penal  aos  denunciados  pelo  fato  exclusivo  da 
administração das pessoas jurídicas, a denúncia se baseia numa série de 
fatos  indicativos  da  presença  dos  elementos  típicos  dos  delitos  já 
mencionados.

79.  E  o  certo  é  que  o  fato  em  si  de  se  reunirem  pessoas  numa 
sociedade comercial, com o objetivo de praticar atos empresariais lícitos, 
não configura a formação de uma quadrilha, na eventualidade de prática 
crimes  contra  a  administração  pública  e  contra  o  sistema  financeiro 
nacional. Não menos certo que pode acontecer a associação de pessoas 
para praticar atos empresariais lícitos e, paralelamente, cometer crimes. 
Esse, aliás, o núcleo das imputações contra Marcos Valério, Cristiano Paz 
e Ramon Hollerach que me parece conforme ao Direito Objetivo.]

80.  Avanço para,  correndo o risco da repetição,  debulhar os fatos 
envolvendo aqueles acusados integrantes do chamado núcleo financeiro. 
Fazendo-o começo À denunciada Kátia Rabello, integrante do chamado 
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núcleo financeiro, competiria a participação na definição de mecanismos 
capazes  de  permitir  os  inúmeros  saques  em dinheiro  nas  agências  do 
Banco  Rural  sem  a  devida  identificação  dos  reais  beneficiários  e  na 
contribuição material (trinta e dois milhões de reais) ao núcleo político.  
Contribuição que se deu mediante a transferência de recursos sob o falso 
signo de empréstimos. 

81. Dito isto, adianto que as provas constantes dos autos autorizam o 
juízo  condenatório,  no  ponto.  Em  primeiro  lugar,  porque  é  possível 
extrair  do  conjunto  probatório  o  especial  fim  de  agir  da  denunciada. 
Especial fim de agir estampado no tipo penal sob o signo “Associarem-se, 
mais de três pessoas, [...] para a prática de crimes”.     E assim o afirmo 
porque a aproximação entre os integrantes do chamado núcleo político e 
do núcleo financeiro não tinha outra razão de ser, senão o de tentar obter 
algumas  vantagens  no  governo  Lula.  Leia-se,  a  propósito,  trecho  do 
interrogatório  da  denunciada:  “questionada  sobre  porque  procurar  o 
chefe da Casa Civil e não o Banco Central, diz que tal pleito já havia sido 
feito junto ao Banco Central, mas que buscava o Banco Rural uma forma 
de agilizar  uma eventual  decisão por parte do Governo do Presidente 
Lula” (trecho do interrogatório, fls. 16.326).

82.  Acresce que a própria denunciada confirma as intermediações 
feitas  por  Marcos  Valério  para  o  agendamento  de  reuniões  com  José 
Dirceu.  Tudo  a  evidenciar  que  Kátia  Rabello,  se  não  conhecia 
individualmente os destinatários finais dos pagamentos, ao menos, tinha 
pleno  conhecimento  das  tratativas  entre  os  integrantes  dos  demais 
núcleos  da  quadrilha.  Tanto  é  assim  que  foi  taxativa  ao  declarar  que 
“Marcos Valério informou à administração do Banco Rural que poderia 
fazer o convite para que José Dirceu comparecesse ao jantar, que ele iria 
aceitar;” (fls. 16.330, trecho do interrogatório)

83.  Curiosamente,  José  Dirceu  apresentou  outro  objetivo  para  a 
reunião no hotel Ouro Minas. Segundo ele, o encontro se limitou a uma 
“missão do Governo” (falar sobre o Brasil, o Governo, Políticas Públicas e 
situação do país).     Essa declaração não confere com a versão dada pela 
denunciada Kátia Rabelo. Esta afirmou que um dos assuntos tratados no 
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reunião no hotel Ouro Minas. Segundo ele, o encontro se limitou a uma 
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situação do país).     Essa declaração não confere com a versão dada pela 
denunciada Kátia Rabelo. Esta afirmou que um dos assuntos tratados no 
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aludido encontro (um jantar no Hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte, 
reitero)  “foi  o  tema  referente  à  suspensão  da  liquidação  do  Banco 
Mercantil  de  Pernambuco  pelo  Banco  Central”.  É  que,  segundo  a 
interroganda, o Banco Rural “possuía 20% das ações do Banco Mercantil 
de Pernambuco” e que “seria interessante adquirir a massa liquidanda do 
referido  Banco”.  Logo,  diante  das  dificuldades  encontradas  perante  o 
Banco Central do Brasil, o contato com o então Ministro Chefe da Casa 
Civil funcionaria como uma “forma de agilizar uma eventual decisão por 
parte do Governo do Presidente Lula”.  Do termo de interrogatório da 
acusada Kátia Rabelo, extraio ainda o seguinte:

“...  questionada acerca da razão da presença de marcos 
Valério nestas tratativas, respondeu que o mesmo agiu apenas 
como  intermediário  entre  José  Dirceu  e  o  Banco  Rural, 
exclusivamente para o agendamento das reuniões;  diz que é 
nesse sentido que se manifestou quando em depoimento em 
Congresso  nacional  (Sic),  utilizando  a  expressão 
‘facilitador’....esclarece  que  Marcos  Valério  atuava  apenas 
informando  a  disponibilidade  na  agenda  do  ministro  José 
Dirceu;  diz  que  Marcos  Valério  participou  da  reunião  da 
interroganda com o ministro, realizada no âmbito do Palácio do 
Planalto”.

(Sem grifos no original)
    
84. Quanto ao denunciado José Roberto Salgado, lembro que a prova 

constante  dos  autos  confirmou  a  participação  dele  na  definição  de 
mecanismos capazes  de permitir  os  inúmeros  saques em dinheiro nas 
agências  do  Banco  Rural  sem  a  devida  identificação  dos  reais 
beneficiários e na contribuição material (trinta e dois milhões de reais) ao 
núcleo  político.  Contribuição  que  se  deu  mediante  a  transferência  de 
recursos  sob  o  falso  signo  de  empréstimos.  Mais  do  que  isso:  a  ele 
também  competiu  o  afrouxamento  dos  mecanismos  de  controle  nas 
concessões de crédito ao grupo de Marcos Valério e dos atos internos de 
prevenção à lavagem de dinheiro. Ou seja, a meu aviso, este denunciado, 
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de forma estável e permanente, se associou aos outros denunciados para 
a  prática  de  crimes,  focadamente  crimes  contra  o  sistema  financeiro 
nacional. 

85.  Já  me encaminhando para o desfecho deste voto,  pontuo que, 
com relação a Geiza Dias e Ayanna Tenório, o acervo probatório dos autos 
não  me  permite  alcançar  um  necessário  juízo  de  certeza  quanto  à 
procedência  da  acusação  ministerial  pública  (no  ponto).  É  que  não 
encontro  nas  peças  que  instruem  este  processo  elementos  probatórios 
mínimos  que  autorizem  a  conclusão  de  que  elas  tivessem  pleno 
conhecimento da ilicitude das ações por elas mesmas protagonizadas. 

Esse o quadro, acompanho o voto do relator. 
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22/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ADITAMENTO AO VOTO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Lembro que o nosso desafio - disse bem o Ministro Luiz Fux - é mais de 
ordem teórica do que propriamente fática. Ninguém está discutindo mais 
os fatos na sua materialidade e na sua autoria também. Parece que já 
superamos essa fase.

O problema agora é de enquadramento dos fatos aos moldes legais; 
é  de  fixar  a  compostura  ou  o  significado  normativo  no  caso  desse 
instituto de Direito Penal chamado "quadrilha".

Vamos ao texto. O crime de quadrilha é descrito pelo artigo 288 do 
Código  Penal,  debaixo  de  um Título  IX,  denominado de  "Dos  Crimes 
Contra a Paz Pública". São três os crimes contra a paz pública. Dão conta 
deles os artigos 286 a 288, justamente.

No 286, está dito:
"Art. 286 - Incitar, publicamente, a prática de crime:
Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa."
Segunda modalidade de crime contra a paz pública:
"Art.  287 -  Fazer,  publicamente,  apologia de fato criminoso ou de 

autor de crime:"
A mesma pena:
"Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa."
É a dicção do artigo 287.
E  finalmente  o  288,  aqui  posto,  focadamente  sob  a  nossa 

interpretação e aplicabilidade:
"Art.  288  -  Associarem-se  mais  de  três  pessoas,  em quadrilha  ou 

bando, para o fim de cometer crimes:".

O primeiro conceito que me parece reclamar precisão de nossa parte 
é o de paz pública, é o continente; tudo o mais é conteúdo. E me parece 
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que,  tanto  em  relação  à  paz  pública  quanto  à  associação,  quanto  à 
quadrilha ou bando, estamos diante daqueles casos ou daquelas hipóteses 
em que  o  Direito  não  se  vale  propriamente  do  dicionário  comum da 
língua portuguesa. O manancial terminológico do nosso povo, da nossa 
língua portuguesa parece que não dá resposta para o desafio cognitivo 
que temos de enfrentar.

O Direito é assim mesmo, dizia Kelsen, em certa medida ele constrói 
suas realidades, e o Direito constrói suas realidades também vocabulares. 
O  Direito  cria  palavras;  ele  não  só  cria  palavras,  ele  empresta  a 
determinadas palavras um significado exclusivo dele, Direito, exclusivo 
da  ordem  jurídica.  A  palavra  pode  ser  a  mesma,  porém  o  sentido 
dicionarizado é um, o sentido jurídico normativo é outro. Basta lembrar o 
artigo  5º,  cabeça,  da  Constituição,  que  proíbe  a  lei  fazer  distinção  de 
qualquer natureza.

Ora,  a  palavra  "distinção"  não  pode  ser  lida  como diferenciação, 
porque o próprio da lei é diferenciar. Não há lei que não exista para fazer 
distinção,  para  fazer  diferenciação  entre  pobres  e  ricos;  crianças, 
adolescentes, jovens; trabalhadores e empregadores. A lei só existe para 
fazer distinção. Então a palavra "distinção" ali deve ser entendida como 
discriminação. O que a lei não pode é fazer discriminação sem causa, mas 
fazer distinção é a própria função da lei.

Então, "paz pública" aqui tem significado próprio, e parece-me que 
os Senhores Ministros que me antecederam com imediatidade, na linha 
do voto de Sua Excelência o Relator, disseram bem. "Paz pública" - eu 
apenas vou tentar adensar um pouco o conceito da expressão - é o bem 
jurídico especificamente tutelado, protegido pelo artigo 288, incriminador 
do enquadrilhamento ou formação de bando, relacionada - a expressão 
"paz pública" - à ordem jurídica; é o quanto a paz pública tem de penal; é 
o  lado penal,  o aspecto penal  do bem jurídico,  “paz pública”.   Assim 
como  a  ordem  jurídica  está  referida  ao  Estado,  a  ordem  jurídica  se 
personaliza no Estado. O Estado é personalização da ordem jurídica. Não 
há como deixar de referir o Estado à ordem jurídica; não há como deixar 
de referir a ordem jurídica ao Estado. Pois bem, não há como deixar de 
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referir "paz pública" à ordem jurídico-penal. Não é toda ordem jurídica - 
estamos cuidando de um Código Penal.

Então disse bem o Ministro Celso de Mello, usando de uma palavra 
que já fora usada pelo Ministro Cezar Peluso. Eu me lembro bem que  Sua 
Excelência o Ministro Cezar Peluso falou de "paz pública" no sentido de 
confiança,  fidúcia,  crença  que  a  população  tem no  controle  estatal  da 
criminalidade. A sociedade não pode perder a crença, a confiança em que 
o  seu  Estado,  seja  qual  for  a  criminalidade  -  inclusive  e  sobretudo  a 
enquadrilhada -, dará a resposta penal adequada, fará o equacionamento, 
o  controle  penal  compatível  com as  necessidades  societárias.  Então,  a 
"paz pública" é essa sensação coletiva - o Ministro Gilmar Mendes disse 
que corresponde a um conceito subjetivo -; o povo nutre a confiança no 
seu Estado como personalização da ordem jurídica em face, ou diante, da 
criminalidade.

O trem da ordem jurídica não pode descarrilar.  O trem da ordem 
jurídica não pode ficar sob ameaça de descarrilamento. Dessa confiança 
coletiva,  no  controle  estatal  da  criminalidade.  Aí  eu  divirjo  um 
pouquinho de Nelson Hungria. Nelson Hungria sinonimiza confiança e 
tranquilidade  social.  Eu  entendo  que  não.  A tranquilidade  é  filha  da 
confiança;  é  um  produto  da  confiança;  o  sossego  coletivo  resulta  da 
confiança. Esta a questão:  a sociedade não pode decair da sua confiança 
em que o Estado,  seja qual  for o desafio penal,  manterá as coisas sob 
controle.  Então,  parece-me  que  "paz  pública"  é  exatamente  isto:  é  a 
dimensão penal da ordem jurídica monopolizada, na sua garantia, pelo 
Estado; Estado de que faz parte o Ministério Público enquanto titular da 
ação penal pública.

Muito  bem.  Quanto  a  associarem-se  -  esse  verbo  no  plural  -, 
associarem-se mais de três pessoas,  não é um ajuntamento.  Não é um 
arrebanhamento,  um  ajuntamento,  uma  reunião  episódica  ocasional, 
eventual,  fragmentária.  Absolutamente.  Essa  palavra  "associarem-se" 
também traz consigo algo de fidelização. Há uma liga entre as pessoas 
que  se  associam  em  quadrilha,  porque  diz  o  texto  associarem-se  em 
quadrilha.  Não  é  mero  concurso  de  pessoas.  Se  toda  quadrilha  é  um 
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concurso de pessoas,  nem todo concurso de pessoas é uma quadrilha. 
Disse o texto: associarem-se em quadrilha ou bando. E bando é mais do 
que  rebanho.  Quadrilha,  aí,  digamos,  é  uma  congregação.  Quadrilha 
conota a ideia de organicidade. É algo orgânico. É algo visceral. É algo 
vertebrado. É algo vertebrado, orgânico, visceral. 

 O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES -  Vossa Excelência 
me permite? Eu falava exatamente nesse sentido de que há no caso, me 
parece bem demonstrada, não só uma estruturação, como uma definição 
de atuação funcional, funcionalmente caracterizada.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Perfeito. Vossa Excelência está certo. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Na realidade,  esse 
grupo criminoso aproxima-se do perfil delineado na própria Convenção 
de Palermo. O fato é que essa sofisticada estruturação referida na peça 
acusatória  não se revela exigível para a configuração típica do crime de 
quadrilha.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Associarem-se  já  conota  a  ideia  de  sociedade.  É  uma  societas 
delinquentium ou delinquendi. É uma sociedade. Existe, embora para o 
mal,  uma  affectio  societatis.  É  por  isso  que  o  Código  Penal  diz 
associarem-se em quadrilha. Vale dizer, a relação de enquadrilhamento 
não  é  uma relação  de  mera  participação.  É  mais  do  que  isso.  É  uma 
relação de pertencimento. É uma relação de pertencimento, repito. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  – 
Presidente?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  Pois 
não, Excelência. 
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O SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -Acho 
que, em termos definição, a nossa língua talvez não seja tão feliz como a 
língua  francesa  para  definir  esse  crime.  A língua  francesa  trata  como 
association de malfeteurs, associação para fazer mal, fazer o mal. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Para 
malfeitorias.  Perfeito.  É  por  isso  que  os  doutrinadores  falam  tanto,  a 
propósito do crime de quadrilha, de duas características: a estabilidade e 
a  permanência.  Entretanto  a  lei  não  contém essas  duas  palavras,  nem 
estabilidade nem permanência.  Mas,  quando a pessoa ou quando pelo 
menos  quatro  pessoas  se  associam  em  quadrilha  ou  bando  para  o 
cometimento  de  crimes,  elas  o  fazem  debaixo  de  um  projeto  de 
estabilidade. O que é estabilidade? É fixidez. Diz Luiz Flávio Gomes: é 
fixidez, é solidez, é firmeza; é firmeza solidez, fixidez. Não é uma coisa 
fragmentária, não é uma coisa inorgânica, invertebrada, absolutamente. 

Agora,  a  "permanência",  aí,  que  a  doutrina  diz  que  é  elemento 
conceitual do crime de quadrilha, não significa eternidade; permanência é 
durabilidade,  como  é  próprio  de  quem  se  organiza  em  quadrilha  no 
plano  dinâmico,  no  plano  da  ação;  perdurabilidade,  durabilidade, 
continuidade. 

E,  se  nós  trouxermos  para  o  caso  dos  autos,  nós  tivemos  uma 
empreitada  coletiva  que perdurou na  prática  desses  crimes  todos  que 
julgamos  -  corrupção  passiva,  corrupção  ativa,  gestão  fraudulenta  de 
instituição financeira, lavagem de dinheiro, peculato, evasão de divisas -, 
perdurou  essa  protagonização  delituosa  por  dois  anos  e  meio.  Aliás, 
como  seria  de  se  esperar,  em  face  do  propósito  de  fazer  alianças 
partidárias - eu tenho que dizer isso e o faço, também, contristadamente - 
e com parlamentares avulsos, mais expressivos na sua liderança, na sua 
influência  parlamentar,  à  base  de  dinheiro,  de  corrupção, 
argentariamente. 

E é esse tipo de aliança política e parlamentar que o Direito execra, 
excomunga;  o  Direito  que  nos  cabe  aplicar,  como  de  fato  estamos 
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fazendo.  O que nós estamos julgando é  o modo espúrio,  delituoso de 
fazer política.  Infelizmente,  temos que dizer isto,  porque a política é a 
mais importante das atividades humanas no plano coletivo. Deus no céu 
e a política na terra. Porque, pelo culto a Deus, se serve à instância primaz 
e pinacular e continental por excelência. E, pelo culto ao povo, se serve o 
que? À polis dos gregos, à sociedade em cujo espaço se travam, se tecem 
as mais importantes relações jurídicas, que são as relações jurídicas entre 
governantes e governados; entre administrados e administradores.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência me 
permite? Por isso mesmo, surge o paradoxo maior ante os envolvidos. 
Mas o professor René Ariel Dotti aponta que pessoas respeitáveis também 
podem claudicar, também podem integrar quadrilha.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Perfeito. E é preciso distinguir as protagonizações e as participações no 
interior da quadrilha. Eu não posso deixar de me furtar da lembrança que 
fiz numa das minhas últimas intervenções. No próprio interior do núcleo 
político, eu antecipei que a posição de centralidade de José Genoíno, por 
exemplo, me pareceu bem menos expressiva do que a de outros atores, do 
que a de outros agentes. 

Mas não é  o  momento  para  discutirmos isso,  porque,  no próprio 
núcleo  publicitário,  não  vai  faltar  quem  minimize,  de  certa  forma,  a 
participação de alguns sócios de Marcos Valério. 

Mas o fato é que Vossas Excelências disseram que esses três núcleos 
de  que  trata  a  denúncia,  o  político,  o  financeiro  e  o  publicitário,  eles 
realmente  se  entrelaçaram  no  plano  da  concepção  e  no  plano  da 
funcionalidade. Houve um desígnio de propósitos; houve uma divisão de 
tarefas. E não se chegaria ao levantamento espantoso...

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  E  não  simples 
cogitação.
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - E não 
simples cogitação.

Ainda, nesse final de semana, eu tive relendo os interrogatórios de 
alguns réus e, realmente, confirmei aquela metáfora de que "os fatos estão 
com as vísceras expostas". Eles são autoevidentes; eles falam por si. 

Não há como, por exemplo, eu tenho aqui uma relação - volto a dizê-
lo -, eu tenho uma relação de 153 milhões de reais; 153 milhões de reais 
foram levantados do Visanet, por intermédio do BMG, por intermédio do 
Banco Rural, enfim, são 153 milhões de reais na ponta do lápis, na ponta 
da caneta, na maquininha de calcular. Então, não há como fechar os olhos 
para essa evidência; não há. 

Então,  eu  lendo  os  interrogatórios,  Ministro  Luiz  Fux,  Ministro 
Marco Aurélio, só pude confirmar que a denúncia do Ministério Público, 
em boa parte, é fidedigna aos fatos, é procedente. O Ministério Público, 
em boa medida, se desincumbiu do seu papel de, mediante a instrução 
criminal, debaixo do contraditório e da ampla defesa, comprovar o que 
alegara na peça inaugural do processo: a denúncia.

A partir daí, no voto que vou juntar, eu faço o retrospecto factual da 
causa  e  a  análise  individualizada  das  imputações  e  chego  à  mesma 
conclusão  a  que  chegou  o  Ministro  Joaquim  Barbosa.  O  juízo  de 
imputação que fez Vossa Excelência coincide com o meu, inclusive no que 
toca à absolvição de Ayanna Tenório e de Geiza Dias.

Senhores, é como voto.
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EXTRATO DE ATA

AÇÃO PENAL 470
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR : MIN. JOAQUIM BARBOSA
REVISOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S) : JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA
ADV.(A/S) : JOSÉ LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA
RÉU(É)(S) : JOSÉ GENOÍNO NETO
ADV.(A/S) : SANDRA MARIA GONÇALVES PIRES
RÉU(É)(S) : DELÚBIO SOARES DE CASTRO
ADV.(A/S) : CELSO SANCHEZ VILARDI
RÉU(É)(S) : SÍLVIO JOSÉ PEREIRA
ADV.(A/S) : GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARÓ
RÉU(É)(S) : MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA
ADV.(A/S) : MARCELO LEONARDO
RÉU(É)(S) : RAMON HOLLERBACH CARDOSO
ADV.(A/S) : HERMES VILCHEZ GUERRERO
RÉU(É)(S) : CRISTIANO DE MELLO PAZ
ADV.(A/S) : CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES FILHO
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO
ADV.(A/S) : CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARÃES
ADV.(A/S) : CASTELLAR MODESTO GUIMARAES NETO
ADV.(A/S) : IZABELLA ARTUR COSTA
RÉU(É)(S) : ROGÉRIO LANZA TOLENTINO
ADV.(A/S) : PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA
RÉU(É)(S) : SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS
ADV.(A/S) : LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY
ADV.(A/S) : DANIELA VILLANI BONACCORSI
RÉU(É)(S) : GEIZA DIAS DOS SANTOS
ADV.(A/S) : PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA
RÉU(É)(S) : KÁTIA RABELLO
ADV.(A/S) : THEODOMIRO DIAS NETO
RÉU(É)(S) : JOSE ROBERTO SALGADO
ADV.(A/S) : MÁRCIO THOMAZ BASTOS
RÉU(É)(S) : VINÍCIUS SAMARANE
ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS
RÉU(É)(S) : AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS
ADV.(A/S) : ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA
ADV.(A/S) : ALBERTO ZACHARIAS TORON
RÉU(É)(S) : LUIZ GUSHIKEN
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO
RÉU(É)(S) : HENRIQUE PIZZOLATO
ADV.(A/S) : MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO
RÉU(É)(S) : PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
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ADV.(A/S) : EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE
ADV.(A/S) : MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA
RÉU(É)(S) : PEDRO HENRY NETO
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU
ADV.(A/S) : MARCO ANTONIO MENEGHETTI
RÉU(É)(S) : ENIVALDO QUADRADO
ADV.(A/S) : PRISCILA CORRÊA GIOIA
RÉU(É)(S) : BRENO FISCHBERG
ADV.(A/S) : LEONARDO MAGALHÃES AVELAR
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO QUAGLIA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RÉU(É)(S) : VALDEMAR COSTA NETO
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO RODRIGUES)
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO
ADV.(A/S) : LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
RÉU(É)(S) : EMERSON ELOY PALMIERI
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS
ADV.(A/S) : HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA
RÉU(É)(S) : ROMEU FERREIRA QUEIROZ
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO
ADV.(A/S) : RONALDO GARCIA DIAS
ADV.(A/S) : FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ
ADV.(A/S) : DALMIR DE JESUS
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO
RÉU(É)(S) : PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
ADV.(A/S) : DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO
RÉU(É)(S) : ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA
ADV.(A/S) : LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA
RÉU(É)(S) : LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO)
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA
ADV.(A/S) : OLINTO CAMPOS VIEIRA
RÉU(É)(S) : ANDERSON ADAUTO PEREIRA
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA (DUDA MENDONÇA)
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS
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RÉU(É)(S) : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem 
suscitada  da  tribuna  pelo  advogado  Márcio  Thomaz  Bastos, 
ratificada pelos advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando Sá e 
Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 
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dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
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Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
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em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3116034

Supremo Tribunal Federal

Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3116034

Supremo Tribunal Federal

Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção  passiva  (art.  317  do  CP), 
condená-lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro 
(art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry Neto (VI.1, b.1, b.2, 
b.3), do delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, 
vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Celso 
de Mello e Presidente; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo 
por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio;  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Gilmar  Mendes  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu João Cláudio de Carvalho Genú (VI.1, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por maioria, 
vencido  o  Ministro  Dias  Toffoli;  e  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu Enivaldo 
Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo crime de formação de quadrilha, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia  e  Dias  Toffoli,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto 
ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do delito de formação de 
quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos os Ministros Relator, 
Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes,  Dias  Toffoli  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), pelo crime de formação 
de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto de Souza Lamas (VI.2, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de corrupção passiva, condená-
lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-
lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu 
Antônio de Pádua de Souza Lamas (VI.2, d.1, d.2), dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, absolvê-lo por 
unanimidade,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3116034

Supremo Tribunal Federal

27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção  passiva  (art.  317  do  CP), 
condená-lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro 
(art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry Neto (VI.1, b.1, b.2, 
b.3), do delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, 
vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Celso 
de Mello e Presidente; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo 
por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio;  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Gilmar  Mendes  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu João Cláudio de Carvalho Genú (VI.1, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por maioria, 
vencido  o  Ministro  Dias  Toffoli;  e  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu Enivaldo 
Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo crime de formação de quadrilha, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia  e  Dias  Toffoli,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto 
ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do delito de formação de 
quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos os Ministros Relator, 
Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes,  Dias  Toffoli  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), pelo crime de formação 
de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto de Souza Lamas (VI.2, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de corrupção passiva, condená-
lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-
lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu 
Antônio de Pádua de Souza Lamas (VI.2, d.1, d.2), dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, absolvê-lo por 
unanimidade,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
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Processo  Penal;  quanto  ao  réu Carlos  Alberto  Rodrigues  Pinto 
(VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Rosa  Weber  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (VI.3, 
c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; quanto ao 
réu Romeu  Ferreira  Queiroz (VI.3,  d.1,  d.2),  pelo  crime  de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Emerson  Eloy  Palmieri 
(VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, b.1, b.2), pelo 
crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e,  em 
relação  ao  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  após  os  votos  dos 
Ministros  Relator,  Luiz  Fux,  Dias  Toffoli,  Celso  de  Mello  e 
Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos Ministros 
Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, 
julgando-a  improcedente,  o  julgamento  foi  suspenso.  Votou  o 
Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 
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Processo  Penal;  quanto  ao  réu Carlos  Alberto  Rodrigues  Pinto 
(VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Rosa  Weber  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (VI.3, 
c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; quanto ao 
réu Romeu  Ferreira  Queiroz (VI.3,  d.1,  d.2),  pelo  crime  de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Emerson  Eloy  Palmieri 
(VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, b.1, b.2), pelo 
crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e,  em 
relação  ao  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  após  os  votos  dos 
Ministros  Relator,  Luiz  Fux,  Dias  Toffoli,  Celso  de  Mello  e 
Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos Ministros 
Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, 
julgando-a  improcedente,  o  julgamento  foi  suspenso.  Votou  o 
Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 
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Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, 
VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, após o voto do Ministro Dias 
Toffoli julgando procedente a ação para, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a, 
VI.3.a),  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
julgando improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados 
os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Rogério Lanza Tolentino 
(item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira 
(item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal;  os  votos  dos  Ministros Cármen  Lúcia e Gilmar  Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de 
Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério 
Lanza Tolentino, julgando improcedente a ação para absolver dos 
delitos  mencionados  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e  Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto do 
Ministro  Marco  Aurélio,  que  julgava  procedente  a  ação  para 
condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares 
de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo 
de Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, 
julgando-a  improcedente  para  absolver  o  réu  Anderson  Adauto 
Pereira,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  nesta  assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de 
Mello.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  colhidos  os  votos  dos 
Ministros  Celso  de  Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama 
provisoriamente que julgou procedente em parte a ação penal para 
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Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, 
VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, após o voto do Ministro Dias 
Toffoli julgando procedente a ação para, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a, 
VI.3.a),  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
julgando improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados 
os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Rogério Lanza Tolentino 
(item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira 
(item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal;  os  votos  dos  Ministros Cármen  Lúcia e Gilmar  Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de 
Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério 
Lanza Tolentino, julgando improcedente a ação para absolver dos 
delitos  mencionados  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e  Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto do 
Ministro  Marco  Aurélio,  que  julgava  procedente  a  ação  para 
condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares 
de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo 
de Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, 
julgando-a  improcedente  para  absolver  o  réu  Anderson  Adauto 
Pereira,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  nesta  assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de 
Mello.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  colhidos  os  votos  dos 
Ministros  Celso  de  Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama 
provisoriamente que julgou procedente em parte a ação penal para 
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condenar, por unanimidade, pela prática dos crimes de corrupção 
ativa  (art.  333  do  Código  Penal),  os  réus  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e Rogério 
Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto 
(itens VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a 
ação  para  absolver,  por  maioria,  a  ré  Geiza  Dias  dos  Santos, 
vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  e,  por  unanimidade,  o  réu 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, 
do CPP. Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, 
após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa (Relator) quanto 
ao  item  VII da  denúncia,  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VII da 
denúncia, após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), julgando procedente a ação para condenar pelo crime de 
lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno de 
Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a  improcedente  para 
absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia Pereira da 
Costa,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho)  e  José  Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no 
que foi acompanhado integralmente pelo Ministro Luiz Fux; e os 
votos dos Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a 
ação  para  absolver  os  réus  Paulo  Roberto  Galvão  Rocha,  Anita 
Leocádia Pereira da Costa, João Magno de Moura, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho), Anderson Adauto Pereira e José Luiz 
Alves,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Gilmar 
Mendes.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
11.10.2012.

Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
preliminarmente,  rejeitou  a  emendatio  libelli suscitada  nas 
alegações finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa 
Weber votou no sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal 
proclama  provisoriamente  que  julgou  procedente  em  parte  a  ação 
para condenar os réus  Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  por 
unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na primeira 
parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº  7.492/1986, 
ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do 
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e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e Rogério 
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absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia Pereira da 
Costa,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho)  e  José  Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no 
que foi acompanhado integralmente pelo Ministro Luiz Fux; e os 
votos dos Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a 
ação  para  absolver  os  réus  Paulo  Roberto  Galvão  Rocha,  Anita 
Leocádia Pereira da Costa, João Magno de Moura, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho), Anderson Adauto Pereira e José Luiz 
Alves,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Gilmar 
Mendes.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
11.10.2012.

Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
preliminarmente,  rejeitou  a  emendatio  libelli suscitada  nas 
alegações finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa 
Weber votou no sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal 
proclama  provisoriamente  que  julgou  procedente  em  parte  a  ação 
para condenar os réus  Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  por 
unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na primeira 
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mesmo  delito  verificado  24  vezes  em  continuidade  delitiva, 
condenar,  por  maioria,  os  réus  Kátia  Rabello e  José  Roberto 
Salgado, vencida a Ministra Rosa Weber. Absolvidos do mencionado 
delito, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal, os 
réus Cristiano de Mello Paz e Vinícius Samarane, por unanimidade, 
e a ré  Geiza Dias dos Santos,  por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio. Com relação aos réus  José Eduardo Cavalcanti de 
Mendonça (Duda Mendonça) e  Zilmar Fernandes Silveira, o Tribunal 
absolveu-os, por maioria, do delito de evasão de divisas previsto 
na  segunda  parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº 
7.492/1986, com base no art. 386, III, do CPP, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; por unanimidade, do delito de lavagem de dinheiro 
referente aos cinco repasses de valores realizados em agência do 
Banco Rural, em São Paulo (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998, cinco vezes); e, por maioria, absolveu-os da prática 
do crime descrito no art. 1º, inciso VI, da Lei 9.613/1998, tendo 
em vista as cinqüenta e três operações de lavagem de dinheiro 
relacionadas às cinqüenta e três operações de evasão de divisas 
mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz 
Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvições com base no art. 386, 
VII,  do  CPP.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Plenário, 15.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  os  Ministros  Gilmar 
Mendes  e  Joaquim  Barbosa  (Relator)  reajustaram  seus  votos  para 
julgar  procedente  a  ação  e  condenar  os  réus  José  Eduardo 
Cavalcanti de Mendonça (Duda Mendonça) e Zilmar Fernandes Silveira 
pelo delito de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 
nº  7.492/1986),  descrito  no  item VIII  (c.1) da  denúncia.  Em 
relação ao item VII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros 
Gilmar  Mendes,  Celso  de  Mello  e  Ayres  Britto  (Presidente),  o 
Tribunal,  por  unanimidade,  julgou  improcedente  a  ação  para 
absolver os réus Anita Leocádia Pereira da Costa, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho) e José Luiz Alves do delito de lavagem 
de dinheiro, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal. Quanto aos réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno 
de Moura e Anderson Adauto Pereira, votaram pela procedência da 
ação, condenando-os pelo delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998),  os  Ministros  Joaquim 
Barbosa (Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres 
Britto (Presidente), e, pela improcedência, votaram os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia e Dias Toffoli. Em seguida, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator)  haver  proferido  parte  do  voto  quanto  ao  item  II da 
denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
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referente aos cinco repasses de valores realizados em agência do 
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em vista as cinqüenta e três operações de lavagem de dinheiro 
relacionadas às cinqüenta e três operações de evasão de divisas 
mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz 
Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvições com base no art. 386, 
VII,  do  CPP.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Plenário, 15.10.2012.
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pelo delito de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 
nº  7.492/1986),  descrito  no  item VIII  (c.1) da  denúncia.  Em 
relação ao item VII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros 
Gilmar  Mendes,  Celso  de  Mello  e  Ayres  Britto  (Presidente),  o 
Tribunal,  por  unanimidade,  julgou  improcedente  a  ação  para 
absolver os réus Anita Leocádia Pereira da Costa, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho) e José Luiz Alves do delito de lavagem 
de dinheiro, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal. Quanto aos réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno 
de Moura e Anderson Adauto Pereira, votaram pela procedência da 
ação, condenando-os pelo delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
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Barbosa (Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres 
Britto (Presidente), e, pela improcedência, votaram os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia e Dias Toffoli. Em seguida, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator)  haver  proferido  parte  do  voto  quanto  ao  item  II da 
denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.10.2012.
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ação para condenar, pelo delito de formação de quadrilha (art. 388 
do Código Penal), os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio 
Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo 
de  Vasconcelos,  José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane,  Kátia 
Rabello e  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito às rés Geiza Dias 
dos Santos e Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com base no art. 386, 
VII, do Código de Processo Penal. O Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor) julgou improcedente a ação para absolver todos os réus 
mencionados no referido item II, fazendo-o com base no art. 386, 
III, do CPP, e reajustou o voto proferido em assentada anterior 
para julgar improcedente a ação e absolver, do delito de formação 
de quadrilha descrito no item VI da denúncia, os réus Pedro Silva 
Corrêa de Oliveira de Andrade Neto (VI.1.b.1), João Cláudio de 
Carvalho Genú (VI.1.c.1), Enivaldo Quadrado (VI.1.d.1), Valdemar 
Costa Neto (VI.2.b.1) e Jacinto de Souza Lamas (VI.2.c.1), com 
base  no  art.  386,  III,  do  CPP.  Em  seguida,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
18.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para 
condenar pelo delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de 
Castro, José Genoíno Neto, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de 
Mello  Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino,  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, José Roberto Salgado, Kátia Rabello e Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor),  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito, por unanimidade, 
à  ré  Ayanna  Tenório  Tôrres  de  Jesus,  por  unanimidade,  e,  por 
maioria, a ré Geiza Dias dos Santos, vencido o Ministro Marco 
Aurélio, ambas as absolvições com base no art. 386, VII, do Código 
de  Processo  Penal.  Ressalvados  os  votos  dos  Ministros  Revisor, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli que absolviam com base no 
art.  386,  III,  do  CPP.  Com  relação  ao  réu  Vinícius  Samarane, 
acompanharam  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condená-lo pelo mencionado delito 
de formação de quadrilha, os Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), e acompanharam o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) os Ministros Rosa Weber, 
Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio, julgando improcedente 
a ação para absolvê-lo com base no art. 386, III, do CPP. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto (Presidente). Plenário, 22.10.2012.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Presentes  à 
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Fernandes  de  Souza,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor),  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito, por unanimidade, 
à  ré  Ayanna  Tenório  Tôrres  de  Jesus,  por  unanimidade,  e,  por 
maioria, a ré Geiza Dias dos Santos, vencido o Ministro Marco 
Aurélio, ambas as absolvições com base no art. 386, VII, do Código 
de  Processo  Penal.  Ressalvados  os  votos  dos  Ministros  Revisor, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli que absolviam com base no 
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julgando procedente a ação para condená-lo pelo mencionado delito 
de formação de quadrilha, os Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), e acompanharam o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) os Ministros Rosa Weber, 
Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio, julgando improcedente 
a ação para absolvê-lo com base no art. 386, III, do CPP. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto (Presidente). Plenário, 22.10.2012.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Presentes  à 
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a/Luiz Tomimatsu
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ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

QUESTÃO DE ORDEM

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  - 
Senhores Ministros, agora, em continuidade de julgamento, alcançamos a 
fase da dosimetria e o que me cabe é passar a palavra, pela ordem, à Sua 
Excelência o Ministro-Relator Joaquim Barbosa. 

Entretanto, a título de questão de ordem, eu gostaria de encaminhar 
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a votação ou o entendimento de que, em caso de empate, prevalece a tese 
da absolvição do réu. Prevalece a absolvição do réu, em caso de empate, 
porque  ela  exprime  ou  se  revela  como  projeção  do  princípio 
constitucional da presunção de não culpabilidade, além disso seja porque 
o conceito do Plenário e do próprio Tribunal, como unidade decisória - o 
acórdão é do Colegiado -, quer o Tribunal estaticamente considerada na 
Constituição e nas leis,  quer dinamicamente considerado, ele, Tribunal, 
há de permanecer uno. E o fato é que, diante do empate, o Tribunal se vê 
dividido, e não na posse da sua inteireza, da sua unidade; unidade que 
somente  se  obtém  pela  aplicação  do  princípio  constitucional  da 
majoritariedade, que é o princípio constitucional da maioria dos votos de 
cada julgador.

Portanto, eu resolvo a questão de ordem no sentido de que, em caso 
de empate, a proclamação do resultado é pela absolvição do réu.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Perfeito.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 

Obrigado a Vossa Excelência. 
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Voto s/ Questão de Ordem

23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Senhor Presidente,  eu gostaria  de externar a  minha concordância  com 
esse critério, mas, ao mesmo tempo, gostaria de alertar que essa minha 
concordância se dá unicamente nesta situação anômala em que vivemos: 
nós estamos sem um Membro.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Perfeito, temos dez Membros, número par.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu 
não  acredito  que  esta  proposta  se  estenda  a  situações  de  empate 
momentâneo, uma ausência momentânea de um Colega.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Quando há possibilidade de convocar o Colega ausente, eventualmente, 
para o desempate.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Quando há possibilidade de convocar ou aguardar a presença do Colega.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Refere 
a recurso.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Constitucional.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu 
não  acredito  que  esta  proposta  se  estenda  a  situações  de  empate 
momentâneo, uma ausência momentânea de um Colega.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Quando há possibilidade de convocar o Colega ausente, eventualmente, 
para o desempate.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Quando há possibilidade de convocar ou aguardar a presença do Colega.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Refere 
a recurso.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Constitucional.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Perfeito.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, a matéria 
será decidida pelo Plenário?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu vou 
suscitar.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
resolvi a questão de ordem, pensei que já houvesse uma unanimidade. 
Mas ouço Vossa Excelência, com muito prazer.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Ministro Marco Aurélio, quer suscitar a questão de ordem?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não estou suscitando. 
Foi colocada a questão de ordem e não cheguei a me pronunciar.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  A 
primeira já foi resolvida.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não, penso que não.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Não, 
mas o Ministro...

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  O 
Ministro Marco Aurélio não concorda.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Ouço 
vossa Excelência, com o maior prazer
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O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  em 
primeiro lugar,  digo que a dissidência é própria aos colegiados;  que o 
Colegiado é, acima de tudo, um somatório de forças distintas; que, nele, 
os integrantes se completam mutuamente. Vou repetir o que afirmei em 
assentada anterior: se pudesse dar peso a dois pronunciamentos, daria o 
maior ao formalizado por maioria de votos,  porque estaria a revelar a 
certeza  de  que  entendimentos  diversos  foram  colocados,  debatidos  e 
decididos.

Repito muito, Presidente, que o Direito é orgânico, é uma ciência e 
que, como ciência, possui princípios, institutos, expressões com sentido 
próprio. Conhecemos uma regra de hermenêutica e aplicação do Direito, 
a direcionar à conclusão de que norma que encerre exceção somente pode 
merecer  interpretação  estrita,  não  alargada,  para  nela  incluir  situação 
jurídica  não contemplada;  não restritiva,  para afastar-se,  do campo de 
incidência, tema disciplinado.

A certa altura, deparamos-nos com a problemática, e não foi por se 
encontrar  cadeira  ou  cadeiras  vazias,  do  empate.  E,  então,  o  Tribunal 
resolveu  –  já  que  três  ministros  estavam impedidos  de  atuar  no  caso 
concreto,  que,  confesso,  não  versava  tema  penal  –  convocar,  para  o 
desempate,  integrantes  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Refiro-me  ao 
mandado  de  segurança  do  ex-Presidente  Fernando  Collor,  em  que  se 
debatia se, inexistente o principal, sobejaria o acessório; se inexistente o 
impeachment, ante a renúncia, poder-se-ia cogitar da inelegibilidade.

Estamos  a  julgar  uma  ação  inconfundível  com  aquela  de 
envergadura maior, porque voltada à preservação da liberdade de ir e vir, 
que  é  o  habeas  corpus.  Não  estamos  a  atuar  no  campo  da  revisão, 
defrontando-nos, por exemplo – não vou cogitar do recurso em sentido 
estrito –, com o recurso por excelência – o de apelação.

Reclama a situação concreta jurisdição. Reclama a situação concreta 
o acolhimento, ou não, do pedido formulado na peça primeira da ação 
penal, que é a denúncia. 

O Tribunal fez inserir, no Regimento Interno – e não acredito que o 
regimento interno, no particular, esteja a merecer revogação –, preceito 
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que decorreu do fato de não se poder transportar, para outras situações, a 
regência  do  Código  de  Processo  Penal,  alusiva  ao  habeas  corpus e  aos 
recursos, para – segundo o capítulo do Código – o tribunal de apelação. 
Deu-se  a  inserção,  no  artigo  13,  de  preceito  linear  para  resolver  esses 
impasses  decorrentes  da  divisão  maior  do  Tribunal,  estampado  no 
empate. O que preceitua o artigo 13? Preceitua – vou repetir também o 
que  gosto  muito  de  sinalizar,  em  bom  vernáculo  –  que  compete  ao 
Presidente:

"IX – proferir voto de qualidade nas decisões do Plenário, 
para  as  quais  o  Regimento  Interno  não  preveja"  –  como é  a 
situação  concreta  –  "solução  diversa,  quando  o  empate  na 
votação decorra de ausência de Ministro em virtude de:

a) impedimento ou suspeição;"

E  aí  vem  a  situação  concreta,  porque,  se  estivéssemos  com  onze 
Ministros, teríamos a impossibilidade acaciana do empate.

"b) vaga" – é o caso concreto, específico, portanto – "ou 
licença  médica  superior  a  trinta  dias,  quando seja  urgente  a 
matéria e não se possa convocar o Ministro licenciado."

A situação concreta – repito – é de vaga.
Admito que Vossa Excelência, porque não versa o Regimento Interno 

sobre a prevalência da corrente  a  que integrado,  possa,  nesse voto de 
qualidade,  até  mesmo,  sem  adentrar  o  campo  da  incongruência, 
manifestar-se – presente o princípio de que, na dúvida, decide-se a favor 
do  acusado  –  no  sentido  da  absolvição.  Mas  o  sistema  não  fecha, 
consideradas  –  repito  –  as  regras  de  hermenêuticas  e  a  aplicação  do 
Direito, se, simplesmente, transportar-se, para a definição do julgamento 
de uma ação penal originária, regência que está ligada ao habeas corpus e 
ao recurso criminal de efeito amplamente devolutivo.

Não atuamos, Presidente, como órgão revisor. Mas há mais: o que 
podemos dizer sobre a analogia? Quando é possível ao julgador lançar 
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mão da analogia? E estaremos aplicando, analogicamente, a disciplina do 
habeas corpus e do recurso criminal. Quando existente a lacuna. Indaga-se: 
há  lacuna?  Talvez  possamos  cogitar  da  lacuna,  considerada  a  Lei  nº 
8.630/90. É isso?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A Lei que rege a ação 
penal originária no Supremo – Lei nº 8.038/90 – e, também, no Superior 
Tribunal de Justiça. Mas o Regimento é explícito a respeito da matéria.

Por isso peço vênia – vi que se tinha a matéria como pacífica, mas 
penso que não é tão pacífica assim – para divergir,  deixando em suas 
mãos,  abalizadas mãos,  doutas  mãos,  a  definição da absolvição ou da 
condenação em relação àqueles acusados em que o Plenário se mostrou 
dividido; em relação àqueles acusados em que houve o empate.

É como voto.
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RODRIGUES) 
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ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

EXPLICAÇÃO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  No 
caso, entendo que o princípio constitucional, em si, da não culpabilidade, 
como que pré-exclui a aplicabilidade do dispositivo regimental, porque 
ele exige que, para a condenação, num Colegiado de onze pessoas, haja o 
voto convergente de seis Ministros, pois assim teremos, cumulativamente, 
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para dar segurança à decisão, seis experiências de vida, seis reflexões, seis 
imperativos  de  consciência.  E  um Ministro  sozinho votando  por  duas 
pessoas, por dois Ministros, parece-me que é contraindicado.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Senhor 
Presidente,  eu  o  disse,  Senhor  Presidente,  quando  da  votação  desse 
dispositivo  regimental.  E  folgo  em  perceber  as  dificuldades  que  esse 
dispositivo pode trazer. Alertei, de maneira muito sintética, expressando 
a minha discordância com a edição desse dispositivo, para o fato de que 
nós estávamos, àquela época, introduzindo uma norma regimental, a meu 
ver, estranha às nossas tradições, estranha ao fato de que a Constituição 
criou este Tribunal com onze membros, e só onze membros.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Perfeito.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Sem 
essa possibilidade de superposição.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  -  Veja  que  nós, 
costumeiramente, temos essa situação, como já destacou o Ministro Fux, 
nas Turmas e fazemos a concessão quase que automática de habeas corpus, 
quando há ausência de algum Colega, e sequer o esperamos, uma vez que 
faz parte desse processo decisório imediato. 

A mim me parece também, como já foi  mencionado, que aqui há 
disciplina em relação ao juízo de apelação. Agora, a norma regimental, 
sim,  faz-se  necessária,  diante  desses  casos  eventuais  de  vacância,  de 
licença médica alongada, ou mesmo, como nós vimos também, casos de 
impedimento ou suspeição.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Que é 
sempre ocasional.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES –  É.  Quer  dizer,  é 
preciso  que  haja  algum  critério.  Mas  me  parece  que,  como  já  foi 
amplamente demonstrado, a meu ver, no caso, estamos diante daquilo 
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que  compõe  a  nossa  tradição  e  alberga  também,  tem lastro,  portanto, 
constitucional, princípio da presunção da inocência.

Eu estava até me lembrando, Presidente, de que o próprio Código de 
Processo  Penal  permite  a  absolvição  por  insuficiência  de  prova,  por 
dúvida,  portanto,  quanto  à  comprovação  dos  fatos  imputados.  Se  nós 
temos uma tão cabal dúvida jurídica, como sustentar um outro resultado?

Então, parece-me que, neste caso, é de se encaminhar no sentido já 
aqui preconizado, inclusive por Vossa Excelência. Mas me parece que a 
norma,  sim,  regimental  faz  sentido  diante  desses  impasses,  como nós 
tivemos já em processos os mais diversos.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - É uma 
norma de procedimento.

O SENHOR  MINISTRO GILMAR MENDES -  processos  até  de 
índole objetiva, embora,  lá,  nós não pudéssemos,  realmente,  dirimir as 
controvérsias, uma vez que hoje nós temos regras de impedimento nos 
processos  objetivos,  como sói  acontecer  com  o  ex-Advogado-Geral  da 
União, podendo não alcançar, então, aquele quorum estabelecido.

Mas, em processos subjetivos, poderemos ter, então, essa situação e 
aí a necessidade de que haja uma solução, até porque tribunal existe para 
decidir e não para empatar.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  - 
Perfeito.
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Voto s/ Questão de Ordem

23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, eu também gostaria de me manifestar, e, abonando, 
data venia, o acerto da decisão de Vossa Excelência, que tem amparo no 
artigo 7º, IV, do Regimento Interno desta Corte.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  A  decisão  é  do 
Plenário.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Pois  é.  Exato.  Eu  vou  me  encaminhar  para  esse  aspecto  que  Vossa 
Excelência está levantando.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Perdão, perdão.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Então,  compete ao Plenário,  desde que devidamente provocado pelo 
Presidente, resolver as dúvidas que forem submetidas pelo Presidente ou 
pelos Ministros sobre a ordem do serviço ou a interpretação e execução 
do Regimento.

Então, Vossa Excelência, de acordo com o Regimento, a meu ver, está 
lançando  essa  discussão  em  questão  de  ordem  para  que  Plenário  a 
resolva,  porque  existe,  sem  dúvida  nenhuma,  certa  lacuna  no 
interpretativa  quando  trata  de  empates,  mas  não  quando  se  cuida  de 
habeas corpus;  existe também o artigo 615,  § 1º,  do Código de Processo 
Penal,  o  qual,  porem,  se  refere  a  recursos,  mas  não  a  processos 
originários. Mas Vossa Excelência bem lembrou que existe um princípio 
maior,  que  é  a  presunção  da  não  culpabilidade,  que  está  previsto  na 
Constituição,  mais precisamente no artigo 5º,  inciso LVII.  Então,  Vossa 
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Excelência  está  propondo  que  essa  questão  de  ordem  trazida  seja 
resolvida à luz desse dispositivo constitucional, superando, portanto, essa 
obscuridade que possa, eventualmente, existir no Regimento.

Dessa forma, não será Vossa Excelência que vai decidir, mas, sim, o 
Plenário.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

EXPLICAÇÃO

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  duas 
palavras apenas. A primeira, para corrigir um lapso de memória: a lei – e 
lido pouco com ela – é a de nº 8.038/90. A segunda diz respeito à voz 
isolada no Plenário, mas vejo que a voz repercutiu, porque os colegas que 
comungam voltaram à abordagem da matéria. Isso para mim é salutar.
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23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

QUESTÃO DE ORDEM

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Senhor 
Presidente,  antes  de  começar  a  dosimetria,  eu gostaria  de  encaminhar 
uma outra questão de ordem, que é relativa ao sistema de votação que eu 
vou propor com relação à dosimetria das penas.

Eu proponho o seguinte: aqueles que ficaram vencidos na votação 
parcial  de mérito,  com base no precedente que nós firmamos aqui  há 
cerca  de  dois  anos,  não  devem  participar,  não  podem  participar  da 
votação pertinente à dosimetria.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Eu apenas faria uma 
pergunta: qual é a dúvida?

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  É, 
também acho que não há dúvida.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Porque está o juiz – e 
por isso mesmo, quando confeccionamos voto como relator – compelido a 
trazer  as  duas  partes,  a  adentrar  a  matéria  de  fundo,  se  vencido  na 
preliminar.  Agora,  absolvição  e  condenação  com  imposição  de  pena 
consubstanciam o mérito. Não vejo como – sob pena de, aí sim, ter-se a 
incongruência – alguém, a um só tempo, no mesmo processo, prolatar 
uma decisão, formalizar um voto, declarando inocente o acusado para, 
em passo seguinte, apená-lo.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  -  Eu  fiquei  vencido 
nessa matéria e acho que o assunto já  está  devidamente encaminhado 
pelo Plenário. À época, considerei - e depois até em discussões e reflexões 
com  o  Ministro  Celso  de  Melo  também  aprofundava  um  pouco  esse 
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

QUESTÃO DE ORDEM

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Senhor 
Presidente,  antes  de  começar  a  dosimetria,  eu gostaria  de  encaminhar 
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cerca  de  dois  anos,  não  devem  participar,  não  podem  participar  da 
votação pertinente à dosimetria.
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também acho que não há dúvida.
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por isso mesmo, quando confeccionamos voto como relator – compelido a 
trazer  as  duas  partes,  a  adentrar  a  matéria  de  fundo,  se  vencido  na 
preliminar.  Agora,  absolvição  e  condenação  com  imposição  de  pena 
consubstanciam o mérito. Não vejo como – sob pena de, aí sim, ter-se a 
incongruência – alguém, a um só tempo, no mesmo processo, prolatar 
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debate - que, na prática, nós podemos ter as situações que tivemos aqui,  
por exemplo, de decisão por uma maioria de seis votos a quatro e depois 
termos,  então,  esses  seis  membros  do  Tribunal  decidindo  sobre  a 
dosimetria.  Podemos  até  chegar  a  uma  outra  situação  dentro  da 
configuração que é, por exemplo, um cinco a quatro, e aí termos, então, 
uma discussão ou a decisão da dosimetria por três votos a dois.  Veja, 
portanto,  que  nós  nos  afastamos  muito  do  critério  de  maioria  que  se 
adota para o Plenário. 

Mas eu me lembro do debate, que foi muito enfático naquele caso do 
deputado  José  Gerardo,  salvo  engano,  em  que  a  maioria  firmou  essa 
orientação.  Creio  que  subscrevi  o  voto  vencido  juntamente  com  o 
Ministro Toffoli.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, eu gostaria de registrar a minha posição, também 

no sentido de manter posicionamento meu anterior, já que estamos no 
Colegiado.  No  Colegiado,  podemos  sempre  reiterar  o  nosso 
posicionamento.  Eu reitero o posicionamento que tive há dois anos no 
sentido de que mesmo os que votam pela absolvição devem participar da 
dosimetria.

É muito comum um ministro ficar vencido, por exemplo, quanto ao 
conhecimento da ação e, depois, participar da sua análise - vencido em 
uma preliminar, enfrenta o mérito.

Ora, o Tribunal debateu, inicialmente, se havia ou não a prática do 
tipo penal e as elementares do tipo, de acordo com o que estava narrado 
na denúncia e do que foi a instrução do processo. Vencido nesta parte, 
não vejo razões para aquele que absolveu não participar da dosimetria.

Não se trata aqui de decisão monocrática ou de decisão de um juiz 
de uma vara criminal, que faz a sentença por inteiro. Nós estamos aqui 
em  um  colegiado.  E,  em  um  colegiado,  podemos  ficar  vencidos  em 
preliminares, quanto ao conhecimento, e, depois, enfrentar a questão de 
mérito e a questão de fundo.

Eu  me  lembro  que,  em  certa  oportunidade,  presidia  o  Supremo, 
salvo engano, o Ministro  Peluso e ele foi bastante enfático na defesa da 
não participação daqueles que haviam votado pela absolvição.

Mas, por essas razões que reitero aqui neste momento, mantenho a 
posição de que, mesmo tendo absolvido o réu, o julgador, no colegiado, 
pode participar da dosimetria.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Vossa Excelência me 
permite?

Imaginemos  que  o  relator  não  tivesse  conduzido  o  voto  como 
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conduziu, separando partes alusivas ao mérito. Votaria já cogitando da 
pena, já versando a dosimetria da pena. Aqueles que concluíssem pela 
absolvição também votariam impondo pena? 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Mas nós  temos  tido  a  prática,  exatamente,  de  primeiro  colher  os 

votos pela absolvição ou pela condenação e, depois, analisar a dosimetria.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO -  Está-se  a  confundir 

mérito com preliminar.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES -  Esse  é  um 
argumento  muito  forte,  sem dúvida  nenhuma.  Mas,  de  novo,  volto  a 
dizer que, assim como a casa do Pai tem muitas moradas, também lá o 
caminho para a casa do Pai é diverso. 

E aí eu acho que o outro argumento também é respeitável, que é este, 
de podemos chegar a situações extremas com essa fixação, num Plenário 
de onze, da pena, ou três; ou até, se nós considerarmos o exemplo de seis, 
termos  a  possibilidade  de  um  empate,  o  que  também  revelar-se-ia 
extremamente problemático.

Em termos de técnica de decisão, apenas para lembrar. Presidente, 
eu me curvo à decisão da maioria, mas já que nós estamos fazendo esse 
exercício,  e este caso tem repercussão também em outras decisões que 
venhamos a tomar, eu me permito lembrar o que acontece no processo da 
ação direta de inconstitucionalidade. Creio que, na época, eu chamava a 
atenção para esse aspecto, por quê? Porque lá nós podemos declarar a 
inconstitucionalidade de uma lei por seis votos a cinco, e aí se suscita a 
possibilidade de se fazer a modulação de efeitos, nos termos do artigo 27, 
que tem uma exigência especial, que é a do quorum de oito votos. Nós já 
tivemos isso.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Para a ação penal, seis 
integrantes no Plenário. 
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O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES -  Claro.  Mas,  veja, 
para  aferir  o  argumento  que  Vossa  Excelência  trouxe,  então,  cinco 
votaram  no  sentido  da  improcedência,  e  seis  votaram  no  sentido  da 
procedência.  E nós tivemos esse caso quando discutimos a questão da 
progressão de regime, quando discutimos a dimensão daquela decisão. 

E aí creio que nos encaminhamos, numa maioria expressiva, depois 
do seis a cinco, pela inconstitucionalidade, no sentido da modulação dos 
efeitos, fazendo, portanto, um julgamento de fases. Veja, portanto, que o 
fato de ter-se dito que a ação era improcedente não impediu que aqueles 
mesmos  membros  que  tinham  participado,  portanto,  no  sentido  da 
improcedência, depois, participassem dessa segunda discussão quanto à 
modulação. 

Mas  me  parece  que  a  a  questão  já  conta  com  entendimento 
majoritário no outro sentido. Só me parece que é preciso levar em conta 
essas implicações práticas.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - O modelo.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - III.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  -  E  creio  que  não 
pretendi participar.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  -  Ministro,  Vossa 
Excelência está vendo, porque, entre outros motivos, não pode nos deixar 
precocemente.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
endosso totalmente a observação de Vossa Excelência.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Também eu, Senhor Presidente.
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RÉU(É)(S) : JOSÉ GENOÍNO NETO 
ADV.(A/S) :SANDRA MARIA GONÇALVES PIRES 
RÉU(É)(S) :DELÚBIO SOARES DE CASTRO 
ADV.(A/S) :CELSO SANCHEZ VILARDI 
RÉU(É)(S) :SÍLVIO JOSÉ PEREIRA 
ADV.(A/S) :GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARÓ 
RÉU(É)(S) :MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA 
ADV.(A/S) :MARCELO LEONARDO 
RÉU(É)(S) :RAMON HOLLERBACH CARDOSO 
ADV.(A/S) :HERMES VILCHEZ GUERRERO 
RÉU(É)(S) :CRISTIANO DE MELLO PAZ 
ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES FILHO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARÃES 
ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARAES NETO 
ADV.(A/S) : IZABELLA ARTUR COSTA 
RÉU(É)(S) :ROGÉRIO LANZA TOLENTINO 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS 
ADV.(A/S) :LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY 
ADV.(A/S) :DANIELA VILLANI BONACCORSI 
RÉU(É)(S) :GEIZA DIAS DOS SANTOS 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :KÁTIA RABELLO 
ADV.(A/S) :THEODOMIRO DIAS NETO 
RÉU(É)(S) : JOSE ROBERTO SALGADO 
ADV.(A/S) :MÁRCIO THOMAZ BASTOS 
RÉU(É)(S) :VINÍCIUS SAMARANE 
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ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 
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ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

EXPLICAÇÃO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Ministra Rosa Weber, diante da discussão, vou colher os votos por modo 
individualizado e digo,  para orientar  a votação,  que Sua Excelência,  o 
Ministro Joaquim Barbosa, que levantou a questão de ordem, resolve-a no 
sentido da não participação, na fase da dosimetria, do Ministro que votou 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

EXPLICAÇÃO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Ministra Rosa Weber, diante da discussão, vou colher os votos por modo 
individualizado e digo,  para orientar  a votação,  que Sua Excelência,  o 
Ministro Joaquim Barbosa, que levantou a questão de ordem, resolve-a no 
sentido da não participação, na fase da dosimetria, do Ministro que votou 
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pela absolvição do réu.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

4 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3649936.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

pela absolvição do réu.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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Voto s/ Questão de Ordem

23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Sim, Senhor Presidente, 
tenho essa mesma compreensão, acompanho o voto do eminente Relator. 
Entendo  que  quem  absolve  não  pode  impor  pena,  voltando  a  se 
pronunciar  sobre  o  mérito  da  demanda,  agora  em  sentido  diverso, 
enquanto impõe uma pena.

Embora reconheça a  oportunidade da discussão que se  trava,  em 
especial  pelo  fundamento,  que  me impressiona,  do  eminente  Ministro 
Gilmar Mendes, da possibilidade de, na dosimetria, em uma votação de 
seis a quatro no mérito - só os seis que impuseram a condenação votando 
-, eventualmente, até ocorrer um empate quanto à pena.

 Mas, acompanho o voto do eminente Relator.
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23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Sim, Senhor Presidente, 
tenho essa mesma compreensão, acompanho o voto do eminente Relator. 
Entendo  que  quem  absolve  não  pode  impor  pena,  voltando  a  se 
pronunciar  sobre  o  mérito  da  demanda,  agora  em  sentido  diverso, 
enquanto impõe uma pena.

Embora reconheça a  oportunidade da discussão que se  trava,  em 
especial  pelo  fundamento,  que  me impressiona,  do  eminente  Ministro 
Gilmar Mendes, da possibilidade de, na dosimetria, em uma votação de 
seis a quatro no mérito - só os seis que impuseram a condenação votando 
-, eventualmente, até ocorrer um empate quanto à pena.

 Mas, acompanho o voto do eminente Relator.
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Confirmação de Voto

23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

CONFIRMAÇÃO DE VOTO
(S/ QUESTÃO DE ORDEM)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, recolocada a questão, mantenho a posição que já 

havia exarado no julgamento da AP nº 409.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 

Excelência abre a divergência? 
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Peço vênia para divergir.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3581384.
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23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

CONFIRMAÇÃO DE VOTO
(S/ QUESTÃO DE ORDEM)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, recolocada a questão, mantenho a posição que já 

havia exarado no julgamento da AP nº 409.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 

Excelência abre a divergência? 
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Peço vênia para divergir.
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Voto s/ Questão de Ordem

23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Peço  vênia  à 
divergência,  Presidente,  para  acompanhar  o  Relator,  principalmente, 
baseando-me no princípio constitucional da não culpabilidade penal que, 
neste caso, na dúvida, procederia em favor do réu. 

O  SENHOR MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Então, 
Vossa Excelência acompanha o Relator? 

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Acompanho  o 
Relator.
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23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Peço  vênia  à 
divergência,  Presidente,  para  acompanhar  o  Relator,  principalmente, 
baseando-me no princípio constitucional da não culpabilidade penal que, 
neste caso, na dúvida, procederia em favor do réu. 

O  SENHOR MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Então, 
Vossa Excelência acompanha o Relator? 

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Acompanho  o 
Relator.
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Voto s/ Questão de Ordem

23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Senhor  Presidente,  acompanho  o  Relator,  porque  já  manifestei  essa 
mesma opinião quando do julgamento da Ação Penal nº 409, do Ceará. 
Eu  fui  muito  enfático  ao  dizer  que  quem  absolve  não  pode,  depois, 
elaborar  uma  dosimetria,  até  porque  esgotou  o  mérito  da  questão, 
esgotou a jurisdição. 

E,  acrescento,  Senhor  Presidente:  se  alguém vota  pela  absolvição, 
especialmente, tendo em conta, digamos, a atipicidade da conduta, seria 
uma verdadeira violência à consciência do magistrado querer lhe impor o 
sopesamento das circunstâncias judiciais do Artigo 59. Se o juiz acha que 
não houve crime, como é que ele vai se pronunciar sobre os antecedentes, 
a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias, 
as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, para, 
depois,  estabelecer  uma pena  necessária  e  suficiente  à  reprovação  e  à 
prevenção  do  crime?  Como  é  que  o  magistrado  que  absolveu  pode, 
depois,  pronunciar-se,  numa  segunda  fase,  sobre  as  agravantes  e 
atenuantes e, em seguida, na fase derradeira, sobre as causas de aumento 
ou  diminuição;  é  até  uma  contradição  lógica,  é  uma  contradictio  in  
terminis,  além  de  configurar,  a  meu  ver,  um  gravame  para  a  própria 
consciência do magistrado, que deve ser sempre a mais livre possível.

 
Portanto, eu reitero o pronunciamento que já externei, na Ação Penal 

409, para acompanhar o Relator, no sentido de dizer que o magistrado 
que se pronuncia pela absolvição não participa da dosimetria. 
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23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Senhor  Presidente,  acompanho  o  Relator,  porque  já  manifestei  essa 
mesma opinião quando do julgamento da Ação Penal nº 409, do Ceará. 
Eu  fui  muito  enfático  ao  dizer  que  quem  absolve  não  pode,  depois, 
elaborar  uma  dosimetria,  até  porque  esgotou  o  mérito  da  questão, 
esgotou a jurisdição. 

E,  acrescento,  Senhor  Presidente:  se  alguém vota  pela  absolvição, 
especialmente, tendo em conta, digamos, a atipicidade da conduta, seria 
uma verdadeira violência à consciência do magistrado querer lhe impor o 
sopesamento das circunstâncias judiciais do Artigo 59. Se o juiz acha que 
não houve crime, como é que ele vai se pronunciar sobre os antecedentes, 
a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias, 
as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, para, 
depois,  estabelecer  uma pena  necessária  e  suficiente  à  reprovação  e  à 
prevenção  do  crime?  Como  é  que  o  magistrado  que  absolveu  pode, 
depois,  pronunciar-se,  numa  segunda  fase,  sobre  as  agravantes  e 
atenuantes e, em seguida, na fase derradeira, sobre as causas de aumento 
ou  diminuição;  é  até  uma  contradição  lógica,  é  uma  contradictio  in  
terminis,  além  de  configurar,  a  meu  ver,  um  gravame  para  a  própria 
consciência do magistrado, que deve ser sempre a mais livre possível.

 
Portanto, eu reitero o pronunciamento que já externei, na Ação Penal 

409, para acompanhar o Relator, no sentido de dizer que o magistrado 
que se pronuncia pela absolvição não participa da dosimetria. 
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VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, se Vossa 
Excelência não tivesse colhido voto, eu iria aplaudir a solução da questão 
de  ordem  encaminhada  por  Vossa  Excelência,  mas  já  que  Vossa 
Excelência  coloca,  eu  vou  voltar  a  assumir  a  posição  que  eu  havia 
assumido anteriormente – consciente de que o Plenário já se encaminhou 
num outro sentido –, uma vez que aqui, a meu ver, é uma questão de 
lógica,  mas  também  é  uma  questão  de  técnica.  E  há  a  possibilidade, 
inclusive, de impasses – como eu formulei – em questões cruciais, e aí me 
parece que a participação de todos dar-se-ia em benefício daquele que foi, 
eventualmente,  condenado  –  se  nós  pudéssemos  fazê-lo  de  maneira 
bifásica. 

Mas vou deixar também anotado o voto vencido, porque o futuro a 
Deus pertence. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3530972.
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VOTO SOBRE QUESTÃO DE ORDEM

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  a 
polivalência não cabe na espécie.

Acompanho o relator.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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Voto s/ Questão de Ordem

23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
votei,  na  Ação  Penal  nº  409,  no  sentido  do  voto  de  Sua  Excelência  o 
Ministro Cezar Peluso. Disse o Ministro Cezar Peluso, exatamente: quem 
formulou  o  juízo  de  improcedência  não  tem  que  cogitar  de  pena 
nenhuma.

Depois disso, porém, eu segui meditando sobre o tema e me deparei 
com  a  doutrina  de  Canotilho,  expressa  nos  seguintes  termos, 
resumidamente: 

"Isto  significa  a  compreensão  constitucionalmente  referenciada do 
Direito Processual e do Direito organizatório dos Tribunais." - E disse ele: 
-  "Os  direitos  fundamentais,  por  um  lado,  e  a  organização  e 
procedimento,  por  outro,  desenvolvem  uma  eficácia  recíproca:  a 
organização  e  o  procedimento  devem  ser  compreendidos  à  luz  dos 
direitos fundamentais" - e cito a obra.

 O  que,  em  essência,  corresponde  ao  voto  do  Ministro  Gilmar 
Mendes e também do Ministro Dias Toffoli. Eu me lembro que o Ministro 
Gilmar  Mendes,  no  seu  livro  Direitos  Fundamentais  e  Controle  de 
Constitucionalidade, disse: também indiscutível se afigura a vinculação 
dessas normas de procedimento e organização aos direitos fundamentais. 
Dessa vinculação, resulta, para o Judiciário, não só o dever de guardar a 
estrita  observância  aos  chamados  direitos  fundamentais  de  caráter 
judicial, mas, também, o de assegurar a efetiva aplicação do Direito.

De sorte  que assegurar  a  participação  dos  Ministros  vencidos  no 
juízo de condenação parece-me melhor para o réu.  Porque aí nós teremos 
um viés de cima por parte de quem condenou, e, reversamente, um viés 
de baixa por parte de quem absolveu o réu. Isso dá um equilíbrio, dá uma 
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equivalência  de  pesos,  que  me  parece  também  decolar  do  princípio 
constitucional da presunção de não culpabilidade.

*****

2 
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Voto s/ Dosimetria

23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR):

DOSIMETRIA DAS PENAS

JOSÉ DIRCEU

ITEM II 
QUADRILHA (art. 288 do Código Penal)

Pena: reclusão, de um a três anos

VENCIDOS: min. Ricardo Lewandowski (revisor), min. Rosa Weber, 
min. Cármen Lúcia e min. Dias Toffoli.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta,  é extremamente elevada, uma vez que JOSÉ DIRCEU, para a 
consecução  dos  seus  objetivos  ilícitos,  valeu-se  das  suas  posições  de 
mando e proeminência, tanto no Partido dos Trabalhadores, quanto no 
Governo Federal, no qual ocupava o estratégico cargo de ministro-chefe 
da Casa Civil da Presidência da República. Essa posição de força no plano 
partidário, político e administrativo foi fundamental para a outorga de 
“cobertura”  política  aos  integrantes  da  quadrilha.  Dela  são  expressões 
mais  eloquente  os  telefonemas  que  lhe  eram  dirigidos  no  curso  das 
reuniões  com  os  dirigentes  de  outros  partidos,  na  busca  do  seu  “de 
acordo” para as decisões mais importantes concernentes ao apoio político 
no Congresso,  ou ainda a expressão “bater o martelo”, que ROBERTO 
JEFFERSON  utilizou-se,  referindo  a  JOSÉ  DIRCEU,  como  signo  de 
“palavra final”.

Não há registros de  maus antecedentes contra JOSÉ DIRCEU, nem 
dados concretos acerca da sua conduta social e personalidade.

O motivo do crime, em última análise, foi o objetivo de viabilizar o 
esquema criminoso de desvio de recursos públicos, bem como de compra 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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de  apoio  político,  pagamento  de  dívidas  eleitorais  passadas  e 
financiamento  de  futuras  campanhas  daqueles  que  integravam  o 
esquema.

As circunstâncias do crime também são desfavoráveis ao réu. Com 
efeito,  enquanto os crimes eram perpetrados por meio da ação visível, 
sobretudo,  dos  réus  DELÚBIO  SOARES  e  MARCOS  VALÉRIO,  JOSÉ 
DIRCEU  permanecia  à  sombra  dos  acontecimentos,  tentando,  assim, 
esconder a sua intensa participação nos delitos. Não obstante ter atuado 
preponderantemente nos bastidores  da quadrilha,  JOSÉ DIRCEU,  para 
assegurar o sucesso do plano criminoso,  foi  quem negociou,  junto aos 
principais  dirigentes  do  banco  Rural,  a  simulação  de  empréstimos 
bancários  que  se  somaram às  quantias  desviadas  dos  cofres  públicos, 
dando-se,  assim,  uma  aparência  de  licitude  ao  dinheiro  que  era 
distribuído aos parlamentares federais. Também relevante é o fato de a 
quadrilha ter permanecido ativa por mais de dois anos.

As  consequências do delito  mostram-se igualmente desfavoráveis, 
uma vez que – como a quadrilha alcançou um dos seus objetivos, que era 
a compra de apoio político de parlamentares federais – JOSÉ DIRCEU 
colocou  em risco  o  próprio  regime democrático,  a  independência  dos 
Poderes  e  o  sistema  republicano,  em  flagrante  contrariedade  à 
Constituição  Federal.  Restaram  diminuídos  e  enxovalhados  pilares 
importantíssimos da nossa institucionalidade.

Dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59, 68 e 288 do Código Penal, fixo 
a pena-base de JOSÉ DIRCEU em dois anos e seis meses de reclusão.

Considerando o fato de JOSÉ DIRCEU ter desempenhado um papel 
proeminente na condução das atividades de todos os réus, especialmente 
dos integrantes do chamado “núcleo político”, aumento a pena em um 
sexto, elevando-a para dois anos e onze meses de reclusão, tendo em vista 
a incidência da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal (CPP, art. 
387, I).

À  falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
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como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de dois anos e onze meses de reclusão para JOSÉ DIRCEU.

CORRUPÇÃO ATIVA: Item VI da denúncia
Pena – reclusão, de 2 a 12 anos, e multa.

Causa de aumento de pena (continuidade): até dois-terços

VENCIDOS:  min.  Ricardo  Lewandowski  (revisor)  e  min.  Dias 
Toffoli

CONTINUIDADE  DELITIVA  ENTRE  OS  CRIMES  DE 
CORRUPÇÃO ATIVA

Os nove crimes de corrupção ativa pelos quais o réu JOSÉ DIRCEU 
foi condenado (itens VI.1, a; VI.2, a; VI.3, a; VI.4, a) foram praticados nas 
mesmas  circunstâncias,  o  que  atrai  a  incidência  do  art.  71  do  Código 
Penal:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas 
condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras 
semelhantes,  devem  os  subseqüentes  ser  havidos  como 
continuação do primeiro,  aplica-se-lhe a pena de um só dos 
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,  aumentada, 
em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Tendo  em  vista  este  preceito,  deixo  de  acolher  o  pedido  do 
Procurador-Geral  da  República,  que  formulou  pleito  no  sentido  do 
reconhecimento da existência concurso material de delitos. Entendo que, 
no caso, ocorreu a continuidade delitiva, pois os fatos envolveram crimes 
da  mesma  espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de 
execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação dos 
primeiros.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta, é extremamente elevada, neste caso, uma vez que JOSÉ DIRCEU 
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participou ativamente do crime de corrupção ativa. Na elevada função de 
Ministro-Chefe da  Casa Civil,  o  réu JOSÉ DIRCEU manteve estreita  e 
intensa  proximidade  com  os  acusados  que  se  responsabilizaram  pela 
distribuição  da  propina:  os  réus  DELÚBIO  SOARES  e  MARCOS 
VALÉRIO. Coube a JOSÉ DIRCEU selecionar quem seriam os alvos do 
oferecimento da propina – no caso, os Deputados Federais VALDEMAR 
COSTA NETO, BISPO RODRIGUES, JOSÉ JANENE (falecido em 2010), 
PEDRO CORRÊA, PEDRO HENRY, José Carlos Martinez (falecido antes 
do  oferecimento  da  denúncia),  ROBERTO  JEFFERSON,  ROMEU 
QUEIROZ  e  JOSÉ  BORBA.  Simultaneamente,  o  réu  JOSÉ  DIRCEU 
realizou reuniões também com esses parlamentares corrompidos e, para 
viabilizar seu apoio, direcionou-os aos acusados MARCOS VALÉRIO e 
DELÚBIO  SOARES,  que  deveriam  beneficiá-los  com  os  pagamentos 
milionários.

Além  disso,  JOSÉ  DIRCEU  também  promoveu  reuniões  com  os 
representantes das instituições financeiras que, no período dos encontros, 
injetaram milhões de reais no esquema de pagamento de propina. Essas 
mesmas instituições, por sua vez, beneficiaram a sua ex-esposa, no curso 
da prática criminosa agora em julgamento.

O acusado não apresenta antecedentes criminais.
A  conduta  social e  a  personalidade do  réu  JOSÉ  DIRCEU  não 

permitem um juízo negativo que conduza à elevação da pena-base.
Os motivos que conduziram à prática dos crimes de corrupção ativa 

são extremamente graves. Os fatos e provas extraídos dos autos revelam 
que o crime foi praticado porque o Governo Federal não tinha maioria na 
Câmara dos Deputados. Diante dessa dificuldade, o réu JOSÉ DIRCEU 
precisava construir uma base de sustentação no Parlamento, porém o fez 
por meio da compra dos votos de Presidentes e líderes de legendas de 
porte médio, em favor dos projetos do interesse do Governo. São motivos 
que violam abertamente os mais caros e importantes princípios sobre os 
quais se apoia o edifício republicano Nacional, minam as próprias bases 
da sociedade livre, plúrima e democrática, o que todos nós, brasileiros, 
desejamos construir.
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As circunstâncias dos crimes também são desfavoráveis ao réu [1].
No  caso,  o  réu  deveria  ter  executado,  de  modo  republicano  e 

democrático,  a coordenação política do Governo no Congresso. Porém, 
usou  indevidamente  o  cargo  para  subjugar,  por  meio  de  vantagens 
pecuniárias, um dos Poderes da República. Conspurcou certos símbolos 
do poder político, ao utilizar o gabinete da Casa Civil da Presidência da 
República,  no  Palácio  do  Planalto,  para  manter  reuniões  com  os 
operadores  do  esquema  criminoso  e  também  com  outros  corréus, 
valendo-se, assim, da segurança de conversas reservadas e clandestinas 
que só vieram a público em razão das declarações do corréu ROBERTO 
JEFFERSON, que deu notícia da existência de mais de uma dezena de 
visitas de MARCOS VALÉRIO à Casa Civil no período dos fatos. Além 
disso,  JOSÉ  DIRCEU  também  se  utilizou  da  estrutura  empresarial 
oferecida  pelos  réus  MARCOS  VALÉRIO,  CRISTIANO PAZ,  RAMON 
HOLLERBACH  e  ROGÉRIO  TOLENTINO,  de  modo  profissional, 
reiterado, rotineiro, duradouro, para que os pagamentos a parlamentares 
pudessem ser realizados de maneira camuflada e com extrema eficiência, 
especialmente  às  vésperas  de  importantes  votações,  como as  reformas 
Tributária, Previdenciária e outros projetos citados ao longo deste voto.

Vê-se, assim, que JOSÉ DIRCEU ocupou-se intensamente da prática 
criminosa.  As  circunstâncias  de  sua  conduta  e  o  próprio  método  de 
execução  do  delito  escolhido  pelo  acusado  foram,  portanto, 
extremamente reprováveis, o que justifica a elevação da pena.

As consequências dos crimes igualmente se mostram extremamente 
desfavoráveis, uma vez que o pagamento e promessa de pagamento de 
milhões  de reais a  um Deputado Federal  que exerça a  Presidência  ou 
liderança de Partido Político com assento na Câmara dos Deputados, de 
modo  a  comprar  seu  apoio  e  de  seus  correligionários,  configura  não 
simplesmente um crime de corrupção ativa comum, ou de consequências 
mínimas, mas sim um delito de consequências muito mais gravosas do 
que as naturais do tipo penal, pois dele decorrem lesões que atingem bens 
jurídicos outros que não apenas a administração pública, mas igualmente 
o regime democrático, o pluripartidarismo, a separação e independência 
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entre os poderes, todos inseridos na esfera de previsibilidade do acusado.
Com efeito, o crime de corrupção ativa, tal como praticado, tem por 

consequência  uma  lesão  gravíssima  à  democracia,  que  se  caracteriza 
precisamente  pelo  diálogo  entre  opiniões  e  visões  distintas  das  dos 
representantes eleitos pelo povo. Foi esse diálogo e essa diversidade de 
opiniões que o réu quis suprimir, por meio de pagamentos de vultosas 
quantias  em  espécie  a  líderes  a  presidentes  de  diversas  agremiações 
partidárias.

Não se deve esquecer que o acusado JOSÉ DIRCEU era detentor, se 
não do mais antigo,  de uma das mais relevantes  funções da estrutura 
governamental brasileira. Em poucas palavras, dele era a incumbência de 
dar impulso às relações harmônicas entre os poderes do Estado. Porém, 
conspurcando sua relevante função, o acusado utilizou-se de seu gabinete 
oficial  na Casa Civil  da Presidência da República como um dos locais 
onde  ocorreu  a  prática  delitiva,  ali  tomando  decisões-chave  para  o 
sucesso do empreendimento criminoso e, concomitantemente, servindo-
se do aparelho público para ocultar a prática dos delitos, o que, por si só, 
torna as condutas ainda mais lesivas ao bem jurídico protegido, que é a 
Administração Pública.

Assim, a gravidade concreta da prática delituosa instalada no seio de 
um  dos  Poderes  da  República  foi  elevadíssima  e  as  circunstâncias 
judiciais do art. 59 do Código Penal são extremamente desfavoráveis ao 
acusado JOSÉ DIRCEU.

Em razão da continuidade delitiva, a prática do crime se estendeu, 
de modo que incide a pena estabelecida na Lei 10.763, de 12 de novembro 
de 2003, que estabelece a mínima de  2 anos e a máxima de 12 anos de 
reclusão  para  cada  crime  de  corrupção  ativa,  nesta  primeira  fase  da 
fixação da pena (a causa de aumento da continuidade delitiva eleva esses 
dois patamares) [2]. Com efeito, a prática criminosa se estendeu ao longo 
dos anos de 2003, 2004 e 2005, quando ocorreram as últimas promessas de 
pagamento, estas ao réu ROBERTO JEFFERSON, ilustrada pelo episódio 
da  viagem  dos  corréus  MARCOS  VALÉRIO,  EMERSON  PALMIERI  e 
ROGÉRIO TOLENTINO a Portugal, realizada em janeiro de 2005, a atrair 
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o disposto na Súmula 711/STF.
Assim,  atento  ao  disposto  nos  artigos  59,  68  e  no  artigo  333 

(corrupção ativa) do Código Penal, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 
1 (um) mês de reclusão, e 135 dias-multa.

Não há atenuantes.
Aplica-se  a  agravante  do  art.  62,  I,  do  CP,  por  ter  o  acusado 

promovido e organizado os crimes de corrupção ativa, a elevar a pena-
base na fração de um sexto (1/6), para o total de 4 anos e 9 meses, com 
mais 157 dias-multa.

Não há causa especial de diminuição da pena.
Incide a causa de aumento resultante da continuidade delitiva, que 

varia de um sexto a dois terços.
Por  ter  a  conduta  do  réu  JOSÉ  DIRCEU  se  dirigido  a  nove 

parlamentares, líderes e Presidentes de vários partidos políticos, aumento 
a  pena de 2/3 (dois  terços),  tal  como ficou definido por este  plenário. 
Assim, a pena pela prática dos nove crimes de corrupção ativa, mediante 
vários pagamentos realizados ao longo de dois anos, alcança 7 anos e 11 
meses de reclusão, e multa, no total de 260 dias-multa, cada um no valor 
de 10 vezes o salário-mínimo vigente na época do fato, tendo em conta o 
disposto no art. 60 do Código Penal, quanto aos “Critérios Especiais da  
Pena de Multa” (“o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do  
réu”).

Ausentes outras causas de aumento, torno a pena definitiva.
O  montante  devido  a  título  de  multa  “será  atualizado,  quando  da  

execução, pelos índices de correção monetária” (§2º do art. 49).
Por  todo  o  exposto,  pela  prática  de  crimes  de  corrupção  ativa, 

envolvendo o apoio dos então Deputados Federais VALDEMAR COSTA 
NETO,  BISPO RODRIGUES,  PEDRO CORRÊA,  PEDRO HENRY,  JOSÉ 
JANENE,  José  Carlos  Martinez,  ROBERTO  JEFFERSON,  ROMEU 
QUEIROZ e JOSÉ BORBA, condeno o réu JOSÉ DIRCEU à pena de 7 anos 
e 11 meses de reclusão, e 260 dias-multa, no valor de 10 vezes o salário 
mínimo vigente  à  época  do fato,  pela  prática  do  crime de  corrupção 
ativa, nove vezes, em continuidade delitiva.
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CONCLUSÃO

CONCURSO MATERIAL
JOSÉ DIRCEU foi condenado pelos seguintes crimes:
(i) quadrilha, com pena de 2 ANOS E 11 MESES de reclusão (item 

II); e
(ii) corrupção ativa (itens VI,1, a; VI.2, a; VI.3, a; VI.4, a), com pena de 

7  ANOS  E  11  MESES de  reclusão,  e  260  dias-multa,  no  valor  de  10 
salários-mínimos cada.

Em  atenção  do  disposto  no  art.  69  do  Código  Penal  (concurso 
material), somo as penas aplicadas a JOSÉ DIRCEU, perfazendo um total 
de  dez anos e dez meses de reclusão, mais duzentos e sessenta dias-
multa, no valor unitário de dez salários mínimos vigentes ao tempo dos 
fatos.

REGIME INICIAL
O  regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

será o FECHADO, como decorre de lei (art. 33, caput, § 2º, a, e § 3º, c/c o 
art. 59, caput e inciso III, do Código Penal).

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Incabível  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 

restritivas de direitos, em virtude do fato de que a pena aplicada excede o 
limite fixado na lei para essa substituição (CP, art. 44, I).

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Pela mesma razão, também inviável o sursis (CP, art. 77).

Após o trânsito em julgado, dê-se ciência à Justiça Eleitoral e lance-se 
o nome do réu no rol dos culpados (CPP, art. 393, II).
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JOSÉ GENOÍNO

ITEM II – QUADRILHA (art. 288 do Código Penal)
Pena: reclusão, de um a três anos

VENCIDOS: min. Ricardo Lewandowski (revisor), min. Rosa Weber, 
min. Cármen Lúcia e min. Dias Toffoli.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta, é elevada, uma vez que JOSÉ GENOÍNO atuou intensamente, 
por exemplo, como o interlocutor político do grupo criminoso, cabendo-
lhe  formular  as  propostas  de  acordos  aos  líderes  dos  partidos  que 
comporiam  a  base  aliada  do  Governo  Federal  à  época,  conforme 
pormenorizado no item II do voto.

Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e RE 591.054), razão pela qual, neste caso, considero que JOSÉ GENOÍNO 
não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
do condenado.

O motivo do crime, em última análise, foi o objetivo de viabilizar o 
esquema criminoso de desvio de recursos públicos, bem como de compra 
de  apoio  político,  pagamento  de  dívidas  eleitorais  passadas  e 
financiamento  de  futuras  campanhas  daqueles  que  integravam  o 
esquema.

As circunstâncias do crime também são desfavoráveis ao réu. Com 
efeito,  JOSÉ  GENOÍNO  valeu-se  da  influência  do  Partido  dos 
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Trabalhadores (do qual era presidente)  no Poder Executivo para,  junto 
aos demais réus integrantes do denominado “núcleo político”, distribuir 
recursos  milionários,  em  espécie,  a  parlamentares  federais.  Também 
relevante é o fato de a quadrilha ter permanecido ativa por mais de dois 
anos.

As  consequências do delito  mostram-se igualmente desfavoráveis, 
uma vez que – como a quadrilha alcançou um dos seus objetivos, que era 
a compra de apoio político de parlamentares federais – JOSÉ GENOÍNO 
ajudou a colocar em risco o próprio regime democrático, a independência 
dos  Poderes  e  o  sistema  republicano,  em  flagrante  contrariedade  à 
Constituição  Federal.  Em  suma,  contribuiu  para  a  profanação  e 
conspurcação das instituições políticas nacionais.

Dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59, 68 e 288 do Código Penal, fixo 
a pena-base de JOSÉ GENOÍNO em dois anos e três meses de reclusão.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de dois anos e três meses de reclusão para JOSÉ GENOÍNO.

Itens VI.1, a, e VI.3, a, da denúncia
(CORRUPÇÃO ATIVA)

Pena – reclusão, de 2 a 12 anos, e multa.
Causa de aumento de pena (continuidade): até dois-terços

VENCIDO: Ministro Ricardo Lewandowski

CONTINUIDADE  DELITIVA  ENTRE  OS  CRIMES  DE 
CORRUPÇÃO ATIVA

Os crimes de corrupção ativa imputados ao réu JOSÉ GENOÍNO 
foram praticados nas mesmas circunstâncias, o que atrai a incidência do 
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art. 71 do Código Penal:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas 
condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras 
semelhantes,  devem  os  subseqüentes  ser  havidos  como 
continuação do primeiro,  aplica-se-lhe a pena de um só dos 
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,  aumentada, 
em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Tendo  em  vista  este  preceito,  deixo  de  acolher  a  postulação  do 
Procurador-Geral  da  República,  que  formulou  pedido  no  sentido  do 
reconhecimento da existência concurso material de delitos. Entendo que, 
no caso, ocorreu a continuidade delitiva, pois os fatos envolveram crimes 
da  mesma  espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de 
execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação dos 
primeiros.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta,  do  acusado  JOSÉ  GENOÍNO,  é  menos  intensa  do  que  a  do 
corréu JOSÉ DIRCEU, mas também se apresenta elevada, uma vez que 
JOSÉ  GENOÍNO,  na  condição  de  presidente  de  um  partido  político 
importante,  então recém-ganhador das  eleições  presidenciais  em nosso 
país, tal como demonstrado no voto por mim proferido sobre o capítulo 6 
da  denúncia,  ocupou-se diretamente  da negociação de valores  com os 
parlamentares  PEDRO  CORRÊA,  PEDRO  HENRY  e  ROBERTO 
JEFFERSON, em troca do apoio dos correligionários desses parlamentares 
aos projetos de interesse do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos 
Deputados.

Não se tratou de um crime de corrupção ativa comum, mas de uma 
ação  voltada  à  conspurcação  do  sistema  representativo  e  tendente  a 
ampliar,  criminosamente,  o  poder  de  dominação  do  partido  à  época 
presidido pelo réu JOSÉ GENOÍNO. Assim, a conduta merece reprovação 
maior do que a reprimenda mínima.

Apesar de o acusado ter sido condenado recentemente, pela prática 
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do crime de falsidade ideológica, considero que a existência de apenas 
uma  condenação,  sem  trânsito  em  julgado,  não é  suficiente  para 
consubstanciar a existência de maus antecedentes [3].

A conduta social e a personalidade do réu JOSÉ GENOÍNO também 
não permitem um juízo negativo que conduza à elevação da pena-base.

Os motivos dos crimes de corrupção ativa são extremamente graves. 
Os fatos e provas revelam que o crime foi praticado porque o Governo 
controlado pelo partido presidido por JOSÉ GENOÍNO não tinha maioria 
na Câmara dos  Deputados e,  diante  disso,  o  réu aderiu  à  empreitada 
criminosa  planejada  e  controlada  pelo  acusado  JOSÉ  DIRCEU  para 
dominar o poder político, comprando os votos de legendas em favor dos 
projetos de interesse de seu partido. São motivos que violam abertamente 
os mais caros e importantes princípios sobre os quais se apoia o edifício 
republicano Nacional, que minam as próprias bases da sociedade livre, 
plúrima e democrática, o que todos nós, brasileiros, desejamos construir.

As circunstâncias do crime também são negativas.
No caso, o acusado JOSÉ GENOÍNO utilizou-se da estrutura e do 

poder do partido político  por ele  presidido  para,  juntamente com seu 
tesoureiro,  DELÚBIO SOARES,  e  com o acusado MARCOS VALÉRIO, 
distribuir  recursos  em  valores  extremamente  elevados,  em  espécie, 
destinados à compra de votos.

O réu tratou, diretamente, do repasse de R$ 20 milhões ao corréu 
ROBERTO JEFFERSON e do efetivo pagamento de mais de R$ 4 milhões, 
em espécie, aos parlamentares do PTB, além do acerto financeiro com os 
parlamentares  que  representaram  o  Partido  Progressista  na 
mercantilização  do  apoio  político,  os  quais  receberam, 
comprovadamente, quase R$ 3 milhões em espécie.

Além disso, o réu MARCOS VALÉRIO frequentava a sede do Partido 
dos  Trabalhadores,  presidido  por  JOSÉ  GENOÍNO,  e  ali  foram  feitos 
acertos com o corréu ROBERTO JEFFERSON. Segundo depoimento do 
réu PEDRO CORRÊA, então Presidente do Partido Progressista,  o réu 
JOSÉ GENOÍNO participou das reuniões na Casa Civil,  para acerto do 
apoio político dos parlamentares do PP, o qual foi concedido em troca dos 
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pagamentos milionários já analisados.
Cuida-se  de  circunstâncias  graves  e  que  também  conduzem  à 

elevação da pena-base a patamar superior ao mínimo legal.
As consequências dos crimes igualmente se mostram extremamente 

desfavoráveis, uma vez que o pagamento e promessa de pagamento de 
milhões de reais a um mandatário político, em troca de sua permanente 
adesão  ao  projeto  de  poder  do  partido  presidido  pelo  acusado,  não 
configura  simplesmente  um  crime  de  corrupção  ativa  comum  ou  de 
consequências mínimas, voltada à prática de atos de ofício de interesse 
apenas da Administração Pública, mas sim um delito de consequências 
muito mais gravosas do que as naturais do tipo penal, pois dele decorrem 
lesões que atingem bens jurídicos outros, como o regime democrático, o 
pluripartidarismo,  a  separação  e  independência  entre  os  poderes,  a 
representatividade  da  opinião  política,  todos  inseridos  na  esfera  de 
previsibilidade do acusado.

Com efeito, a corrupção de um líder de bancada ou Presidente de 
Partido, para garantir seu voto e o de seus correligionários, em abono aos 
interesses  buscados pelo  acusado,  tem por  consequência gravíssima a 
lesão à democracia,  que é caracterizada exatamente pelo diálogo entre 
opiniões e visões distintas das dos representantes eleitos pelo povo.

Assim,  as  circunstâncias  judiciais  do art.  59  do  Código  Penal  são 
desfavoráveis ao acusado JOSÉ GENOÍNO.

Para definição da pena-base, cumpre ressaltar que incide, no caso, a 
pena cominada pela Lei 10.763/2003, que varia do  mínimo de 2 anos ao 
máximo de 12 anos (Súmula 711/STF).

Por tudo que foi  dito,  atento  ao disposto  nos artigos  59,  68  e  no 
artigo 333 (corrupção ativa) do Código Penal, fixo a pena-base em 3 (três) 
anos e 6 (seis) meses de reclusão, com mais 135 dias-multa.

Não há atenuantes nem agravantes.
Não há causa especial de diminuição da pena.
Incide a causa de aumento resultante da continuidade delitiva, que 

varia de um sexto a dois terços.
No caso, o réu JOSÉ GENOÍNO atuou, em concurso de agentes, nos 
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pagamentos  aos  parlamentares  do  PTB  (ROBERTO  JEFFERSON  e 
ROMEU QUEIROZ) e do Partido Progressista (JOSÉ JANENE, PEDRO 
CORRÊA e PEDRO HENRY) condenados nestes autos. Consideradas as 
frações de aumento da continuidade delitiva definidas por este Plenário, 
aumento a pena de um terço (1/3), no caso de JOSÉ GENOÍNO, atingindo 
4 anos e 8 meses de reclusão, com mais 180 dias-multa, relativamente aos 
cinco delitos de corrupção ativa pelos quais o réu JOSÉ GENOÍNO foi 
condenado.

Ausentes outras causas de aumento,  torno a pena definitiva em  4 
anos e 8 meses de reclusão, e 180 dias-multa, cada um no valor de 10 
vezes o salário-mínimo vigente à época do fato, atento ao disposto no art. 
60 do Código Penal, quanto aos “Critérios Especiais da Pena de Multa” 
(“o  juiz  deve  atender,  principalmente,  à  situação  econômica  do  réu”).  O 
montante devido a título de multa “será atualizado,  quando da execução,  
pelos índices de correção monetária” (§2º do art. 49).

Por  todo  o  exposto,  pela  prática  de  crimes  de  corrupção  ativa, 
envolvendo  os  então  Deputados  Federais  do  PP  (PEDRO  CORRÊA, 
PEDRO HENRY e  JOSÉ JANENE)  e  do  PTB (ROBERTO JEFFERSON, 
ROMEU QUEIROZ), mediante pagamentos milionários negociados pelo 
réu  JOSÉ  GENOÍNO,  então  Presidente  do  Partido  dos  Trabalhadores, 
condeno-o à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, e 180 dias-multa, cada 
um no valor de 10 vezes o salário-mínimo vigente à época do fato, pela 
prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do CP).

CONCLUSÃO

CONCURSO MATERIAL
JOSÉ GENOÍNO foi condenado pelos seguintes crimes:
(i) quadrilha, com pena de 2 ANOS E 3 MESES de reclusão (item II); 

e
(ii) corrupção ativa (itens VI,1, a; VI.2, a; VI.3, a; VI.4, a), com pena de 

4  ANOS  E  8  MESES de  reclusão,  e  180  dias-multa,  no  valor  de  10 
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salários-mínimos cada.
Em  atenção  do  disposto  no  art.  69  do  Código  Penal  (concurso 

material),  somo as penas aplicadas a JOSÉ GENOÍNO, perfazendo um 
total de 6 anos e 11 meses de reclusão, mais cento e oitenta dias-multa, 
no valor unitário de dez salários mínimos vigentes ao tempo dos fatos.

REGIME INICIAL
O  regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

será o SEMI-ABERTO, como decorre de lei (art. 33,  caput, § 2º,  b, e § 3º, 
c/c o art. 59, caput e inciso III, do Código Penal).

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Incabível  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 

restritivas de direitos, em virtude do fato de que a pena aplicada excede o 
limite fixado na lei para essa substituição (CP, art. 44, I).

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Pela mesma razão, também inviável o sursis (CP, art. 77).

Após o trânsito em julgado, dê-se ciência à Justiça Eleitoral e lance-se 
o nome do réu no rol dos culpados (CPP, art. 393, II).
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DELÚBIO SOARES

ITEM II – QUADRILHA (art. 288 do Código Penal)
Pena: reclusão, de um a três anos

VENCIDOS: min. Ricardo Lewandowski (revisor), min. Rosa Weber, 
min. Cármen Lúcia e min. Dias Toffoli.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta, é elevada, uma vez que DELÚBIO SOARES atuou intensamente, 
por exemplo, como o principal elo entre o chamado “núcleo político” e o 
denominado  “núcleo  publicitário”,  normalmente  representado  por 
MARCOS VALÉRIO. Conforme detalhado no item II do voto, DELÚBIO 
funcionava como o principal braço operacional do “núcleo político”.

Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e  RE  591.054),  razão  pela  qual,  neste  caso,  considero  que  DELÚBIO 
SOARES não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
do condenado.

O motivo do crime, em última análise, foi o objetivo de viabilizar o 
esquema criminoso de desvio de recursos públicos, bem como de compra 
de  apoio  político,  pagamento  de  dívidas  eleitorais  passadas  e 
financiamento  de  futuras  campanhas  daqueles  que  integravam  o 
esquema.

As circunstâncias do crime também são desfavoráveis ao réu. Com 
efeito,  DELÚBIO  SOARES  utilizou-se  da  influência  do  Partido  dos 
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Trabalhadores no Poder Executivo para, junto aos demais réus integrantes 
do  denominado  “núcleo  político”,  distribuir  recursos  milionários,  em 
espécie,  a  parlamentares  federais.  Também  relevante  é  o  fato  de  a 
quadrilha ter permanecido ativa por mais de dois anos.

As  consequências do delito  mostram-se igualmente desfavoráveis, 
uma vez que – como a quadrilha alcançou um dos seus objetivos, que era 
a  compra  de  apoio  político  de  parlamentares  federais  –  DELÚBIO 
SOARES  ajudou  a  colocar  em  risco  o  próprio  regime  democrático,  a 
independência  dos  Poderes  e  o  sistema  republicano,  em  flagrante 
contrariedade à Constituição Federal.

Dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59, 68 e 288 do Código Penal, fixo 
a pena-base de DELÚBIO SOARES em dois anos e três meses de reclusão.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de dois anos e três meses de reclusão para DELÚBIO SOARES.

CORRUPÇÃO ATIVA: Item VI da denúncia
Pena – reclusão, de 2 a 12 anos, e multa.

Causa de aumento de pena (continuidade): até dois-terços

CONTINUIDADE  DELITIVA  ENTRE  OS  CRIMES  DE 
CORRUPÇÃO ATIVA

Os  nove  crimes  de  corrupção  ativa  imputados  ao  réu  DELÚBIO 
SOARES  foram  praticados  nas  mesmas  circunstâncias,  o  que  atrai  a 
incidência do art. 71 do Código Penal:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas 
condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras 
semelhantes,  devem  os  subseqüentes  ser  havidos  como 
continuação do primeiro,  aplica-se-lhe a pena de um só dos 
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crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,  aumentada, 
em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Tendo  em  vista  este  preceito,  deixo  de  acolher  o  pedido  do 
Procurador-Geral  da  República,  que  formulou  pedido  no  sentido  do 
reconhecimento da existência concurso material de delitos. Entendo que, 
no caso, ocorreu a continuidade delitiva, pois os fatos envolveram crimes 
da  mesma  espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de 
execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação dos 
primeiros.

A culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade da 
conduta, é bastante elevada, uma vez que DELÚBIO SOARES ocupou-se 
diretamente  da  negociação  de  valores  com  todos  os  parlamentares 
corrompidos  e  da  definição  das  datas  e  locais  dos  pagamentos,  como 
demonstrado  ao  longo  do  voto  e  nos  depoimentos  dos  próprios 
parlamentares  beneficiados.  Não  se  tratou  de  um crime  de  corrupção 
ativa comum, mas voltado à conspurcação do sistema representativo e 
tendente  a  ampliar,  criminosamente,  o  poder  do  partido  à  época 
presidido pelo réu JOSÉ GENOÍNO, do qual DELÚBIO SOARES era o 
Tesoureiro.

O réu  DELÚBIO  SOARES participou  de  várias  reuniões  na  Casa 
Civil,  com  o  réu  JOSÉ  DIRCEU,  que  planejou  e  organizou  a  prática 
criminosa,  e  manteve  intensa  atuação  durante  todo  o  curso  do  plano 
criminoso, ao lado do corréu MARCOS VALÉRIO.

Vale  salientar  que,  por  atuação  de  DELÚBIO  SOARES,  os 
milionários  empréstimos  fraudulentos  obtidos  em  nome  de  empresas 
vinculadas  aos  réus  do  chamado  “núcleo  publicitário”  puderam  ser 
distribuídos aos Deputados Federais escolhidos por JOSÉ DIRCEU como 
alvo da prática criminosa.

Assim,  sua  conduta  foi  altamente  reprovável  e,  portanto,  a  pena 
deve ser exacerbada tendo em vista a culpabilidade.

Apesar de o acusado ter sido condenado recentemente, pela prática 
do crime de falsidade ideológica, considero que a existência de apenas 
uma  condenação,  sem  trânsito  em  julgado,  não  é  suficiente  para 
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consubstanciar a existência de maus antecedentes.
Já tive oportunidade de apresentar, nesta Corte, meu entendimento 

sobre  a  questão  dos  maus  antecedentes  criminais.  A  meu  sentir,  a 
existência de condenação a pena de prisão e de várias anotações criminais 
pode,  conforme  o  caso  concreto,  ser  suficiente  para  caracterizar 
comportamento de desprezo aos bens jurídicos mais  relevantes  para a 
sociedade  e,  assim,  a  caracterização  de  maus  antecedentes,  ainda  que 
ausente o trânsito em julgado de sentenças condenatórias. Isso porque, 
consideradas as peculiaridades do sistema jurídico-processual brasileiro, 
sabemos bem que o  trânsito  em julgado de  uma condenação criminal 
pode ser postergado pelas defesas por meio da interposição de recursos 
meramente protelatórios, a impedir, por tempo indeterminado, a eficácia 
das leis penais.

Porém,  não  é  o  caso  do  réu  agora  em julgamento.  Ademais,  em 
respeito ao fato de encontrar-se pendente a análise desta Corte sobre a 
matéria,  deixo de considerar, no caso agora em julgamento, a existência 
de  condenações  não  transitadas  em julgado  como caracterizadoras  de 
maus antecedentes.

A conduta social e a  personalidade do réu DELÚBIO SOARES não 
permitem um juízo negativo que conduza à elevação da pena-base.

Os motivos dos crimes de corrupção ativa são extremamente graves. 
Os fatos e provas revelam que o crime foi praticado porque o Governo 
controlado pelo partido do réu DELÚBIO SOARES não tinha maioria na 
Câmara  dos  Deputados  e,  diante  disso,  o  réu  aderiu  à  empreitada 
criminosa comandada pelo acusado JOSÉ DIRCEU para dominar o poder 
político,  comprando  o  apoio  de  outras  legendas  na  Câmara  dos 
Deputados que, assim, foram “alugadas” pelo Partido dos Trabalhadores 
para os propósitos reprováveis constatados ao longo desta ação penal. 
São  motivos  que  violam  abertamente  os  mais  caros  e  importantes 
princípios sobre os quais se apoia o edifício republicano nacional;  que 
minam as próprias bases da sociedade livre, plúrima e democrática, que 
todos nós, brasileiros, desejamos construir.

As circunstâncias do crime também são negativas.
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No  caso,  o  acusado  DELÚBIO  SOARES  utilizou-se  da  estrutura 
partidária  e  do  poder  de  seu  partido  então  no  comando  do  Poder 
Executivo para, juntamente com os demais corréus, principalmente JOSÉ 
DIRCEU e JOSÉ GENOÍNO, e  em colaboração direta  e  intensa com o 
acusado MARCOS VALÉRIO, distribuir recursos milionários, em espécie, 
a  parlamentares,  levando  a  cabo  a  tarefa  de  subjugação  do  Poder 
Legislativo, almejada pelo grupo criminoso.

DELÚBIO SOARES era a pessoa incumbida de indicar a MARCOS 
VALÉRIO a QUEM,  QUANDO e  QUANTO deveria ser pago, a título de 
propina, para efeito de corrupção do Legislativo. Era estreitamente ligado 
a José Dirceu, o comandante. Agiu intensamente no cumprimento da sua 
missão criminosa específica.

Cuida-se, portanto, de circunstâncias graves, que também conduzem 
à elevação da pena-base a patamar superior ao mínimo legal.

As consequências dos crimes igualmente se mostram extremamente 
desfavoráveis, uma vez que o pagamento e promessa de pagamento de 
milhões de reais tendo por fim o “aluguel” de um partido político, seu 
apoio permanente aos projetos do interesse dos organizadores do delito, 
não configura simplesmente um crime de corrupção ativa comum ou de 
consequências mínimas, mas sim um delito de consequências muito mais 
gravosas do que as naturais do tipo penal, pois dele decorrem lesões que 
atingem bens jurídicos outros que não apenas a administração pública, 
mas igualmente o regime democrático, o pluripartidarismo, a separação e 
independência  entre  os  poderes,  todos  inseridos  na  esfera  de 
previsibilidade do acusado.

Assim,  as  circunstâncias  judiciais  do art.  59  do  Código  Penal  são 
bastante desfavoráveis ao acusado DELÚBIO SOARES.

Incide a pena cominada na Lei  10.763/2003,  pois  os crimes foram 
praticados ao longo dos anos de 2003, 2004 e 2005 (Súmula 711/STF).

Por tudo que foi  dito,  atento  ao disposto  nos artigos  59,  68  e  no 
artigo  333  (corrupção  ativa)  do  Código  Penal,  fixo  a  pena-base  em 4 
(quatro) anos de reclusão, com mais 150 dias-multa.

Não há atenuantes nem agravantes.
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Não há causa especial de diminuição da pena.
Incide a causa de aumento resultante da continuidade delitiva, que 

varia de um sexto a dois terços. Por terem sido efetuadas promessas de 
pagamentos  aos  nove parlamentares  corrompidos,  aumento a  pena na 
fração de dois terços (2/3).

Ausentes outras causas de aumento,  torno a pena definitiva em  6 
anos e 8 meses de reclusão,  e  250 dias-multa,  cada um no valor de 5 
vezes  o  salário-mínimo  vigente  na  época  do  fato,  tendo  em  vista  o 
disposto no art. 60 do Código Penal, quanto aos “Critérios Especiais da  
Pena de Multa” (“o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do  
réu”).  O montante devido a  título  de multa  “será  atualizado,  quando da  
execução, pelos índices de correção monetária” (§2º do art. 49).

Por  todo  o  exposto,  pela  prática  de  crimes  de  corrupção  ativa, 
envolvendo o apoio dos então Deputados Federais VALDEMAR COSTA 
NETO,  BISPO RODRIGUES,  PEDRO CORRÊA,  PEDRO HENRY,  JOSÉ 
JANENE,  José  Carlos  Martinez,  ROBERTO  JEFFERSON,  ROMEU 
QUEIROZ e JOSÉ BORBA, condeno o réu DELÚBIO SOARES à pena de 6 
anos e  8  meses  de reclusão,  e  250 dias-multa,  no valor  de  5 vezes  o 
salário  mínimo  vigente  à  época  do  fato,  pela  prática  do  crime  de 
corrupção ativa (art. 333 do CP).

CONCLUSÃO

CONCURSO MATERIAL
DELÚBIO SOARES foi condenado pelos seguintes crimes:
(i) quadrilha, com pena de 2 ANOS E 3 MESES de reclusão (item II); 

e
(ii) corrupção ativa (itens VI,1, a; VI.2, a; VI.3, a; VI.4, a), com pena de 

6 ANOS E 8 MESES de reclusão, e 250 dias-multa, no valor de 5 salários-
mínimos cada.

Em  atenção  do  disposto  no  art.  69  do  Código  Penal  (concurso 
material), somo as penas aplicadas a DELÚBIO SOARES, perfazendo um 
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total de oito anos e onze meses de reclusão, mais duzentos e cinquenta 
dias-multa,  no  valor  unitário  de  cinco  salários  mínimos vigentes  ao 
tempo dos fatos.

REGIME INICIAL
O  regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

será o fechado, como decorre de lei (art. 33, caput, § 2º, a, e § 3º, c/c o art. 
59, caput e inciso III, do Código Penal).

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Incabível  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 

restritivas de direitos, em virtude do fato de que a pena aplicada excede o 
limite fixado na lei para essa substituição (CP, art. 44, I).

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Pela mesma razão, também inviável o sursis (CP, art. 77).

Após o trânsito em julgado, dê-se ciência à Justiça Eleitoral e lance-se 
o nome do réu no rol dos culpados (CPP, art. 393, II).

NOTAS
[1] Como explica Juarez Cirino dos Santos, “as circunstâncias referidas  

como circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são circunstâncias diversas das  
genéricas circunstâncias agravantes ou circunstâncias atenuantes (arts. 61 e 65,  
CP), como, por exemplo, o lugar do fato, o modo de execução, as relações do autor  
com a  vítima etc.,  que  podem influir  na  formação  da  pena-base”.  SANTOS, 
Juarez Cirino dos. Direito Penal – Parte Geral. 4ª ed. Florianópolis: Conceito 
Editorial, 2010. p. 525.

[2]  Súmula  711  do  Supremo  Tribunal  Federal:  “A lei  penal  mais  
grave aplica-se ao  crime continuado ou ao crime permanente, se a sua  
vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência”.

[3]  Já  tive  oportunidade  de  apresentar,  nesta  Corte,  meu 
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entendimento sobre a questão dos maus antecedentes criminais. A meu 
sentir, a existência de condenação a pena de prisão e de várias anotações 
criminais pode, conforme o caso concreto, ser suficiente para caracterizar 
comportamento de desprezo aos bens jurídicos mais  relevantes  para a 
sociedade  e,  assim,  a  caracterização  de  maus  antecedentes,  ainda  que 
ausente o trânsito em julgado de sentenças condenatórias. Isso porque, 
consideradas as peculiaridades do sistema jurídico-processual brasileiro, 
sabemos bem que o  trânsito  em julgado de  uma condenação criminal 
pode ser postergado pelas defesas por meio da interposição de recursos 
meramente protelatórios, a impedir, por tempo indeterminado, a eficácia 
das leis penais.

Porém,  não  é  o  caso  do  réu  agora  em julgamento.  Ademais,  em 
respeito ao fato de encontrar-se pendente a análise desta Corte sobre a 
matéria, deixo de considerar, no caso agora em julgamento, a existência 
de  condenações  não  transitadas  em julgado  como caracterizadoras  de 
maus antecedentes.
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MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA

ITEM II – QUADRILHA (art. 288 do Código Penal)
Pena: reclusão, de um a três anos

VENCIDOS: min. Ricardo Lewandowski (revisor), min. Rosa Weber, 
min. Cármen Lúcia e min. Dias Toffoli.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta, é bastante elevada, uma vez que MARCOS VALÉRIO, conforme 
demonstrado  de  forma  pormenorizada,  atuou  intensamente,  por 
exemplo, na disponibilização da estrutura empresarial das sociedades às 
quais  ele  era  vinculado,  para  a  consecução  dos  objetivos  ilícitos  da 
quadrilha.

Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e  RE  591.054),  razão  pela  qual,  neste  caso,  considero  que  MARCOS 
VALÉRIO não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
do condenado.

O  motivo do crime, em última análise, foi o objetivo de MARCOS 
VALÉRIO obter recursos indevidos, para si e para as sociedades às quais 
estava vinculado, graças à proximidade buscada e conquistada junto ao 
Governo Federal à época, e aos favores ilícitos prestados, sobretudo, aos 
integrantes do chamado “núcleo político”.

As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
que constituem elementares e as que já foram consideradas) também se 
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mostram desfavoráveis a MARCOS VALÉRIO, que, como visto, agendava 
reuniões entre JOSÉ DIRCEU e KÁTIA RABELLO; viajou a Portugal, em 
companhia  de  ROGÉRIO  TOLENTINO  e  EMERSON  PALMIERI,  para 
uma reunião com o então presidente da Portugal Telecom, Miguel Horta 
e Costa, a fim de viabilizar uma possível doação para o PT; e ajudou a ex-
esposa  de  JOSÉ  DIRCEU  a  vender  um  imóvel  para  ROGÉRIO 
TOLENTINO, a obter um empréstimo junto ao banco Rural e, ainda, a 
arranjar  um  emprego  no  banco  BMG.  Além  disso,  a  quadrilha 
permaneceu ativa por mais de dois anos.

As consequências do delito mostram-se igualmente desfavoráveis a 
MARCOS VALÉRIO, uma vez que – como a quadrilha alcançou um dos 
seus  objetivos,  que  era  compra  de  apoio  político  de  parlamentares 
federais  –  colocou  em  risco  o  próprio  regime  democrático,  a 
independência  dos  Poderes  e  o  sistema  republicano,  em  flagrante 
contrariedade à Constituição Federal.

Dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59, 68 e 288 do Código Penal, fixo 
a  pena-base de  MARCOS  VALÉRIO  em  dois  anos  e  seis  meses  de 
reclusão.

Considerando o fato de MARCOS VALÉRIO ter desempenhado um 
papel proeminente na condução das atividades dos réus integrantes do 
chamado “núcleo publicitário ou operacional”, aumento a pena em um 
sexto, elevando-a para dois anos e onze meses de reclusão, tendo em vista 
a incidência da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal (CPP, art. 
387, I).

À  falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de dois anos e onze meses de reclusão para MARCOS VALÉRIO.
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ITEM III.1 (CÂMARA DOS DEPUTADOS)
CORRUPÇÃO ATIVA

VENCIDOS:  min.  Ricardo  Lewandowski  (revisor)  e  min.  Dias 
Toffoli

Em ligeira síntese, o crime consistiu no pagamento de R$ 50.000,00, 
em espécie, mediante cheque da SMP&B, ao então Presidente da Câmara 
dos Deputados, Sr. JOÃO PAULO CUNHA, com intenção de influenciar 
na instauração de procedimento licitatório que resultou na contratação da 
empresa  do  acusado  MARCOS  VALÉRIO,  a  SMP&B,  pelo  órgão 
legislativo.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta,  apresenta-se  bastante  elevada,  uma  vez  que  MARCOS 
VALÉRIO,  conforme  demonstrado  de  forma  pormenorizada,  atuou 
intensamente na execução do crime, que não se reduziu a uma entrega de 
propina em situação isolada,  como ocorre em vários casos judiciais de 
prática do delito de corrupção ativa, e que teve por alvo o Presidente da 
Câmara  dos  Deputados,  uma  das  mais  elevadas  autoridades  da 
República.

Apesar de o acusado já ter sido condenado por outros crimes [1], eu 
respeito  o  fato  de  ainda  estar  pendente  de  análise,  por  esta  Corte,  o 
estabelecimento  dos  critérios  definidores  da  existência  dos  “maus  
antecedentes”.  Por  esta  razão,  deixo  de  incluir,  na  dosimetria,  essa 
circunstância judicial para fins de elevação da pena-base, tendo em vista 
que, no caso, embora o réu ostente condenações criminais, em nenhuma 
delas se verificou o trânsito em julgado.

Meu  entendimento  pessoal,  no  entanto,  é  de  que  pode  ser 
considerado portador de maus antecedentes o acusado que tem, em sua 
folha de antecedentes, várias condenações criminais, envolvendo crimes 
dolosos,  contra  relevantes  bens  jurídicos  e  punidos  com  reclusão, 
especialmente se as condenações tiverem sido proferidas, originariamente 
ou em grau de  recurso,  por  órgão  jurisdicional  colegiado de  segundo 
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considerado portador de maus antecedentes o acusado que tem, em sua 
folha de antecedentes, várias condenações criminais, envolvendo crimes 
dolosos,  contra  relevantes  bens  jurídicos  e  punidos  com  reclusão, 
especialmente se as condenações tiverem sido proferidas, originariamente 
ou em grau de  recurso,  por  órgão  jurisdicional  colegiado de  segundo 
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grau.
O fundamento desta minha compreensão reside nas peculiaridades 

do sistema jurídico-processual brasileiro. Nós sabemos muito bem que o 
trânsito em julgado de uma condenação criminal  pode ser postergado 
pelas  defesas  por  meio  da  interposição  de  recursos  meramente 
protelatórios, a fim de impedir, por tempo indeterminado, a eficácia das 
leis penais.

A conduta social e a personalidade do réu MARCOS VALÉRIO não 
permitem um juízo negativo que conduza à elevação da pena-base.

O  motivo do crime de corrupção ativa também é reprovável, pois, 
em  última  análise,  o  ato  de  ofício  cuja  prática  era  almejada  também 
consubstanciava  crime,  ou  seja,  a  contratação  ilícita  da  empresa  do 
acusado  pela  Câmara  dos  Deputados  e  o  enriquecimento  pessoal  do 
acusado e de seus sócios.  Esta não é uma elementar do tipo penal  de 
corrupção ativa, que pode ocorrer para a prática de ato lícito (vários são 
os exemplos de ações judiciais em que a corrupção almeja, por exemplo, a 
prática  mais  célere  de  um ato  que  já  seria  praticado pelo  funcionário 
público), o que permitiria maior aproximação da conduta ora analisada 
ao mínimo legal, mas esta não é a hipótese dos autos.

As  circunstâncias do  crime  de  corrupção  ativa  são  desfavoráveis, 
tendo em vista o fato de que o pagamento de propina se deu em dia 
imediatamente  posterior  a  um encontro  ocorrido  entre  JOÃO PAULO 
CUNHA e MARCOS VALÉRIO, nas dependências da residência oficial da 
Presidência da Câmara dos Deputados, fato que, por si só, já representa a 
conspurcação e a deflagração da elevadíssima função então exercida pelo 
corrompido. Isso sem falar no fato de que o corruptor também se reuniu 
com o corrupto, ex-presidente da Câmara Baixa do Congresso Nacional, 
em hotéis e, até mesmo, na sede da SMP&B.

As consequências do crime também se revelam mais lesivas do que 
as  normais  da  espécie,  uma  vez  que  a  prática  do  crime  conduziu  à 
instalação de um mecanismo de desvio de recursos públicos destinado a 
abastecer o esquema de compra de apoio político, juntamente com outros 
recursos desviados no período, bem como obter a remuneração dos sócios 
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pelo auxílio na empreitada criminosa.
Assim,  as  circunstâncias  judiciais  do art.  59  do  Código  Penal  são 

majoritariamente  desfavoráveis  ao acusado MARCOS VALÉRIO,  razão 
pela qual, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no tipo penal do artigo 
333 do Código Penal, cuja pena, à época, variava de 1 ano até 8 anos de 
reclusão, fixo a pena-base de MARCOS VALÉRIO em 3 (três) anos e 6 
(seis) meses de reclusão e 165 dias-multa.

Não há atenuantes.
Incide  a  agravante  do  art.  62,  I,  (dirigir  a  atividade  dos  demais 

agentes – no caso, seus sócios), do Código Penal.
Por tal motivo, aumento a pena-base de  um sexto, para 4 (quatro) 

anos e 1 (um) mês de reclusão, com mais 180 dias-multa,  cada um no 
valor  de  10  salários-mínimos,  no  montante  vigente  à  época  do  fato, 
observado o art. 60 do Código Penal estabelece os “Critérios Especiais da  
Pena  de  Multa”,  prevendo  que  “o  juiz  deve  atender,  principalmente,  à  
situação econômica do réu”.

Nos termos do §2º do art. 49, “o valor da multa será atualizado, quando  
da execução, pelos índices de correção monetária”.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena.

Do exposto,  pela prática do crime de corrupção ativa narrado no 
capítulo  3.1  da  denúncia,  condeno  MARCOS  VALÉRIO  à  pena  de 
reclusão, de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 180 dias-multa, 
no valor de 10 salários-mínimos cada.

ITEM III.1 (CÂMARA DOS DEPUTADOS)
PECULATO

VENCIDOS: Ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli

Em  ligeira  síntese,  o  crime  consistiu  no  desvio  de  mais  de  R$ 
1.077.000,00 em detrimento da Câmara dos Deputados, mediante dezenas 
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de  autorizações  de  subcontratações  que  resultaram  em  pagamentos  à 
SMP&B  sem  que  a  empresa  do  acusado  RAMON  HOLLERBACH 
prestasse  praticamente  nenhum  dos  serviços  para  os  quais  fora 
contratada, na modalidade melhor técnica.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta,  apresenta-se  bastante  elevada,  uma  vez  que  MARCOS 
VALÉRIO,  conforme  demonstrado  de  forma  pormenorizada,  atuou 
intensamente na execução dos crimes, mantendo-se em constante contato 
com o corréu JOÃO PAULO CUNHA, então Presidente da Câmara dos 
Deputados, para a prática do crime.

Apesar  de  MARCOS  VALÉRIO  já  ter  sido  condenado  por  vários 
crimes, eu respeito o fato de ainda estar pendente de análise, por esta 
Corte, o estabelecimento dos critérios definidores da existência dos “maus  
antecedentes”.  Por  esta  razão,  deixo  de  incluir,  na  dosimetria,  essa 
circunstância judicial para fins de elevação da pena-base, tendo em vista 
que, no caso, embora o réu ostente condenações criminais, em nenhuma 
delas se verificou o trânsito em julgado.

Meu  entendimento  pessoal,  no  entanto,  é  de  que  pode  ser 
considerado portador de maus antecedentes o acusado que tem, em sua 
folha de antecedentes, várias condenações criminais, envolvendo crimes 
dolosos,  contra  relevantes  bens  jurídicos  e  punidos  com  reclusão, 
especialmente se as condenações tiverem sido proferidas, originariamente 
ou em grau de  recurso,  por  órgão  jurisdicional  colegiado de  segundo 
grau.

O fundamento desta minha compreensão reside nas peculiaridades 
do sistema jurídico-processual brasileiro. Nós sabemos muito bem que o 
trânsito em julgado de uma condenação criminal  pode ser postergado 
pelas  defesas  por  meio  da  interposição  de  recursos  meramente 
protelatórios, a fim de impedir, por tempo indeterminado, a eficácia das 
leis penais.

A conduta social e a personalidade do réu MARCOS VALÉRIO não 
permitem um juízo negativo que conduza à elevação da pena-base.

Os  motivos do  crime de  peculato  também conduzem a um juízo 
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negativo mais  gravoso,  pois  o  réu MARCOS VALÉRIO pretendeu não 
apenas  enriquecer  ilicitamente,  que  é  elementar  do  tipo  penal,  mas 
pretendeu,  ao  mesmo  tempo,  obter  sua  remuneração  pela  prática 
concomitante  de  outros  crimes,  em  proveito  do  Partido  dos 
Trabalhadores, de modo que os motivos se mostram mais reprováveis do 
que os comuns da espécie criminosa agora em julgamento.

As  circunstâncias do  crime  são  desfavoráveis,  pois  o  acusado  se 
valeu do acesso que lhe foi proporcionado às engrenagens do Estado, no 
mais alto escalão da República, envolvendo a Câmara dos Deputados, e 
lançou  mão  dessa  proximidade  com  o  Poder  Estatal  para  simular  a 
prestação  de  serviços,  praticar  o  ilícito  e  proteger-se  para  não  ser 
descoberto,  fatos  que  tornam  as  condutas  ainda  mais  lesivas  ao  bem 
jurídico protegido. Com efeito, como explica Juarez Cirino dos Santos, “as  
circunstâncias  referidas como  circunstâncias judiciais  do art.  59 do CP são  
circunstâncias  diversas  das  genéricas  circunstâncias  agravantes  ou  
circunstâncias atenuantes (arts. 61 e 65, CP), como, por exemplo, o lugar do  
fato, o modo de execução, as relações do autor com a vítima etc., que  
podem influir na formação da pena-base” (SANTOS, Juarez Cirino dos. 
Direito Penal – Parte Geral. 4ª ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010. p. 
525).

As  consequências dos  crimes  também  se  mostram  desfavoráveis, 
tendo em vista o montante do prejuízo causado. O contrato firmado com 
a agência do acusado conduziu a dispêndios milionários e à apropriação 
criminosa de mais de um milhão de reais. Embora o crime de peculato 
sempre  envolva  prejuízo  ao  erário,  o  montante  empregado  na  prática 
ilícita  pode  ser  considerado  para  fins  de  elevar  a  pena-base,  pois  é 
variável em cada caso concreto. Daí porque considero que, quanto mais 
alto  o  desvio,  mais  reprovável  é  a  conduta  e  mais  graves  suas 
consequências para o bem jurídico protegido,  já  que assim podem ser 
também atingidos outros bens jurídicos.

Assim,  as  circunstâncias  judiciais  do  art.  59  são  majoritariamente 
desfavoráveis ao acusado MARCOS VALÉRIO, relativamente ao crime de 
peculato, razão pela qual, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no tipo 
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penal  do  artigo  312  (peculato)  do  Código  Penal,  fixo  a  pena-base  de 
MARCOS VALÉRIO em 4 (quatro) anos de reclusão, com mais 180 dias-
multa.

Não há atenuantes.
Incide  a  agravante  do  art.  62,  I  (dirigir  a  atividade  dos  demais 

agentes – no caso, seus sócios), do Código Penal.
Por tal motivo, aumento a pena-base de um sexto, para 4 (quatro) 

anos e 8 (oito) meses de reclusão, com mais 210 dias-multa, cada um no 
valor  de  10  salários-mínimos,  no  montante  vigente  à  época  do  fato, 
observado o art. 60 do Código Penal estabelece os “Critérios Especiais da  
Pena  de  Multa”,  prevendo  que  “o  juiz  deve  atender,  principalmente,  à  
situação econômica do réu”.

Nos termos do §2º do art. 49, “o valor da multa será atualizado, quando  
da execução, pelos índices de correção monetária”.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena.

Ante  o  exposto,  pela  prática  do  crime  de  peculato  narrado  no 
capítulo  III.1  da  denúncia,  condeno  MARCOS  VALÉRIO  à  pena  de 
reclusão, de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 210 dias-multa, 
no valor de 10 salários-mínimos cada, no montante vigente à época do 
fato.

ITEM III.3 (BANCO DO BRASIL)
CORRUPÇÃO PASSIVA

Em ligeira síntese, o crime consistiu no pagamento de R$ 326.660,67 
ao  então  Diretor  de  Marketing  do  Banco  do  Brasil,  Sr.  HENRIQUE 
PIZZOLATO,  para  influenciá-lo  à  prática  e  omissão de  atos  de  ofício, 
violando o dever do cargo. Os atos foram efetivamente praticados pelo 
agente público, razão pela qual o Procurador-Geral da República pediu a 
incidência da causa de aumento prevista no art. 333, parágrafo único, do 
Código Penal.

31 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627920.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

penal  do  artigo  312  (peculato)  do  Código  Penal,  fixo  a  pena-base  de 
MARCOS VALÉRIO em 4 (quatro) anos de reclusão, com mais 180 dias-
multa.

Não há atenuantes.
Incide  a  agravante  do  art.  62,  I  (dirigir  a  atividade  dos  demais 

agentes – no caso, seus sócios), do Código Penal.
Por tal motivo, aumento a pena-base de um sexto, para 4 (quatro) 

anos e 8 (oito) meses de reclusão, com mais 210 dias-multa, cada um no 
valor  de  10  salários-mínimos,  no  montante  vigente  à  época  do  fato, 
observado o art. 60 do Código Penal estabelece os “Critérios Especiais da  
Pena  de  Multa”,  prevendo  que  “o  juiz  deve  atender,  principalmente,  à  
situação econômica do réu”.

Nos termos do §2º do art. 49, “o valor da multa será atualizado, quando  
da execução, pelos índices de correção monetária”.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena.

Ante  o  exposto,  pela  prática  do  crime  de  peculato  narrado  no 
capítulo  III.1  da  denúncia,  condeno  MARCOS  VALÉRIO  à  pena  de 
reclusão, de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 210 dias-multa, 
no valor de 10 salários-mínimos cada, no montante vigente à época do 
fato.

ITEM III.3 (BANCO DO BRASIL)
CORRUPÇÃO PASSIVA

Em ligeira síntese, o crime consistiu no pagamento de R$ 326.660,67 
ao  então  Diretor  de  Marketing  do  Banco  do  Brasil,  Sr.  HENRIQUE 
PIZZOLATO,  para  influenciá-lo  à  prática  e  omissão de  atos  de  ofício, 
violando o dever do cargo. Os atos foram efetivamente praticados pelo 
agente público, razão pela qual o Procurador-Geral da República pediu a 
incidência da causa de aumento prevista no art. 333, parágrafo único, do 
Código Penal.

31 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627920.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6319 de 8405 STF-fl. 57934



Voto s/ Dosimetria

AP 470 / MG 

Considerada a  polêmica  quanto  à  data  da  consumação do  delito, 
saliento que a vantagem indevida foi paga no dia 15 de janeiro de 2004, 
momento em que há, logicamente, uma renovação da oferta de vantagem 
indevida,  diferindo  o  momento  da  consumação  para  a  data  do 
pagamento.  Não  é  mero  exaurimento,  mas  sim  extensão  da  conduta 
anterior,  apta  a  fixar  a  data  da  consumação do  crime,  inclusive  ao  se 
considerar que o corrompido pratica o delito no momento em que recebe 
a propina, a evidenciar que este momento consumativo não é desprezado 
pela lei  penal.  Portanto,  entendo que a conduta,  ao tempo em que foi 
efetivamente praticada, ocorreu sob a égide da Lei 10.763/2003. Noutras 
palavras: o oferecimento da propina ocorreu em 15 de janeiro de 2004, 
data do recebimento do dinheiro pelo funcionário público corrompido, 
momento em que a pena legalmente cominada já havia sido aumentada 
para 2 a 12 anos, sendo certo que “O desconhecimento da lei é inescusável” 
(art. 21 do Código Penal).

Com  efeito,  o  réu  HENRIQUE  PIZZOLATO  afirmou  que  “em 
15/01/2004,  salvo engano,  recebeu um telefonema de  Belo  Horizonte,  em seu  
aparelho celular, onde a pessoa se dizia falar em nome de MARCOS VALÉRIO  
FERNANDES,  pedindo  o  favor  de  apanhar  documentos  num  escritório  no  
Centro da cidade do Rio de Janeiro; (...) esses valores deveriam ser entregues a  
uma pessoa do PT no final do dia” (fls. 1009/1013, vol. 4).

A informação  de  que  vários  atos  de  ofício  foram  executados  e 
omitidos,  no  ano  de  2003,  pelo  agente  público  corrompido  –  corréu 
HENRIQUE PIZZOLATO – não afasta o fato de que, ao longo do ano de 
2004,  outros  atos  de  ofício  também  foram  praticados  e  omitidos  pelo 
acusado, em proveito da empresa de MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO 
PAZ e RAMON HOLLERBACH. Com efeito, o maior repasse indevido do 
Banco do Brasil para a DNA Propaganda ocorreu depois do pagamento 
da vantagem indevida agora em análise. Trata-se do repasse no valor de 
R$ 35 milhões, efetuado em 12 de março de 2004, além de outro repasse, 
logo na sequência, no total de R$ 9.097.024,75, de 1º de junho de 2004.

Portanto, considero que a vantagem paga em 15 de janeiro de 2004 
conduz à conclusão de que o delito de corrupção ativa ocorreu naquela 
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data.
Passo à análise das circunstâncias judiciais.
A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 

conduta,  apresenta-se  bastante  elevada,  uma  vez  que  MARCOS 
VALÉRIO,  conforme  demonstrado  de  forma  pormenorizada,  atuou 
intensamente  na  execução  do  crime,  uma  vez  que  se  mantinha  em 
constante  contato  com o  agente  público  a  quem foi  paga  a  vantagem 
indevida,  não  se  reduzindo  a  uma  entrega  de  propina  em  situação 
isolada,  como ocorre em vários  casos judiciais  de prática do delito de 
corrupção ativa. O envolvimento pessoal entre os réus, que se estabeleceu 
no caso concreto, autoriza uma reprovação maior da conduta do acusado 
MARCOS VALÉRIO.

Apesar de o acusado já ter sido condenado por outros crimes, eu 
respeito  o  fato  de  ainda  estar  pendente  de  análise,  por  esta  Corte,  o 
estabelecimento  dos  critérios  definidores  da  existência  dos  “maus  
antecedentes”.  Por  esta  razão,  deixo  de  incluir,  na  dosimetria,  essa 
circunstância judicial para fins de elevação da pena-base, tendo em vista 
que, no caso, embora o réu ostente condenações criminais, em nenhuma 
delas se verificou o trânsito em julgado.

Meu  entendimento  pessoal,  no  entanto,  é  de  que  pode  ser 
considerado portador de maus antecedentes o acusado que tem, em sua 
folha de antecedentes, várias condenações criminais, envolvendo crimes 
dolosos,  contra  relevantes  bens  jurídicos  e  punidos  com  reclusão, 
especialmente se as condenações tiverem sido proferidas, originariamente 
ou em grau de  recurso,  por  órgão  jurisdicional  colegiado de  segundo 
grau.

O fundamento desta minha compreensão reside nas peculiaridades 
do sistema jurídico-processual brasileiro. Nós sabemos muito bem que o 
trânsito em julgado de uma condenação criminal  pode ser postergado 
pelas  defesas  por  meio  da  interposição  de  recursos  meramente 
protelatórios, a fim de impedir, por tempo indeterminado, a eficácia das 
leis penais.

A conduta social e a personalidade do réu MARCOS VALÉRIO não 
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permitem um juízo negativo que conduza à elevação da pena-base.
O  motivo do crime de corrupção ativa também é reprovável, pois, 

em última análise, consistiu na intenção de obter a renovação criminosa 
do  contrato  da  empresa  do  acusado  com  o  Banco  do  Brasil  e  seu 
enriquecimento  pessoal,  o  que  não  configura  uma  elementar  do  tipo 
penal de corrupção ativa.

As  circunstâncias do  crime  de  corrupção  ativa  são  também 
desfavoráveis, pois o réu logrou criar proximidade e intimidade com o 
dirigente da sociedade de economia mista corrompido, com ele mantendo 
incontáveis reuniões, que se encontram registradas nos autos, tudo com o 
fim de obter a prática dos atos de ofício almejados.

As consequências do crime também se revelam mais lesivas do que 
as normais da espécie, uma vez que a prática do crime teve o efeito de 
instalar  um  sutil  mecanismo  de  desvio  de  recursos  destinados  ao 
cumprimento de específicos objetivos de interesses da estatal lesada, os 
quais, no entanto, serviram para irrigar o esquema de compra de apoio 
político,  juntamente  com  outros  recursos  desviados  no  período,  bem 
como para obter a remuneração dos sócios pelo auxílio na empreitada 
criminosa.

Assim,  as  circunstâncias  judiciais  do art.  59  do  Código  Penal  são 
majoritariamente  desfavoráveis  ao acusado MARCOS VALÉRIO,  razão 
pela qual, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no tipo penal do artigo 
333  do  Código  Penal,  fixo  a  pena-base  de  MARCOS  VALÉRIO  em  4 
(quatro) anos de reclusão e 180 dias-multa.

Não há atenuantes.
Incide  a  agravante  do  art.  62,  I  (dirigir  a  atividade  dos  demais 

agentes – no caso, seus sócios), do Código Penal.
Por tal motivo, aumento a pena-base de um sexto, para 4 (quatro) 

anos e 8 (oito) meses de reclusão, com mais 210 dias-multa, cada um no 
valor  de  10  salários-mínimos,  no  montante  vigente  à  época  do  fato, 
observado o art. 60 do Código Penal estabelece os “Critérios Especiais da  
Pena  de  Multa”,  prevendo  que  “o  juiz  deve  atender,  principalmente,  à  
situação econômica do réu”.
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Nos termos do §2º do art. 49, “o valor da multa será atualizado, quando  
da execução, pelos índices de correção monetária”.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena.

Do exposto,  pela prática do crime de corrupção ativa narrado no 
capítulo  3.3  da  denúncia,  condeno  MARCOS  VALÉRIO  à  pena  de 
reclusão, de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 210 dias-multa, 
no valor de 10 salários-mínimos cada, no montante vigente à época do 
fato.

ITENS III.2 e III.3 (BANCO DO BRASIL)
PECULATOS: BÔNUS DE VOLUME E FUNDO VISANET

Em ligeira síntese, o crime consistiu no desvio de quase R$ 3 milhões 
de  reais,  pagos  à  empresa  DNA Propaganda  a  título  de  “vantagens” 
derivadas do contrato da empresa com o Banco do Brasil e que deveriam 
ser devolvidas à entidade pública (chamados “bônus de volume”), bem 
como do montante de quase R$ 74 milhões de propriedade do Banco do 
Brasil,  oriundo  da  participação  acionária  do  Banco  no  Fundo Visanet, 
mediante atos do Sr. HENRIQUE PIZZOLATO.

CONTINUIDADE  DELITIVA  ENTRE  OS  CRIMES  DE 
PECULATO

Os crimes de  peculato  pelos  quais  o  réu MARCOS VALÉRIO foi 
condenado  (itens  III.2  e  III.3)  foram  praticados  nas  mesmas 
circunstâncias, o que atrai a incidência do art. 71 do Código Penal:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas 
condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras 
semelhantes,  devem  os  subseqüentes  ser  havidos  como 
continuação do primeiro,  aplica-se-lhe a pena de um só dos 
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,  aumentada, 
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em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Tendo  em  vista  este  preceito,  deixo  de  acolher  o  pedido  do 
Procurador-Geral  da  República,  que  formulou  pleito  no  sentido  do 
reconhecimento da existência concurso material de delitos. Entendo que, 
no caso, ocorreu a continuidade delitiva, pois os fatos envolveram crimes 
da  mesma  espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de 
execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação dos 
primeiros.

Os crimes de peculato foram praticados ao longo dos anos de 2003, 
2004 e 2005, no curso da execução do contrato da DNA Propaganda com 
o Banco do Brasil.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta,  apresenta-se  bastante  elevada,  uma  vez  que  MARCOS 
VALÉRIO,  conforme  demonstrado  de  forma  pormenorizada,  atuou 
diretamente na execução dos crimes,  estabelecendo os contatos diretos 
com o acusado HENRIQUE PIZZOLATO, para o fim de se locupletar dos 
milionários  recursos  do  Banco  do  Brasil  e,  assim,  viabilizar  a  prática 
criminosa engendrada pela quadrilha de que fez parte.

Apesar de o acusado já ter sido condenado por outros crimes, eu 
respeito  o  fato  de  ainda  estar  pendente  de  análise,  por  esta  Corte,  o 
estabelecimento  dos  critérios  definidores  da  existência  dos  “maus  
antecedentes”.  Por  esta  razão,  deixo  de  incluir,  na  dosimetria,  essa 
circunstância judicial para fins de elevação da pena-base, tendo em vista 
que, no caso, embora o réu ostente condenações criminais, em nenhuma 
delas se verificou o trânsito em julgado.

Meu  entendimento  pessoal,  no  entanto,  é  de  que  pode  ser 
considerado portador de maus antecedentes o acusado que tem, em sua 
folha de antecedentes, várias condenações criminais, envolvendo crimes 
dolosos,  contra  relevantes  bens  jurídicos  e  punidos  com  reclusão, 
especialmente se as condenações tiverem sido proferidas, originariamente 
ou em grau de  recurso,  por  órgão  jurisdicional  colegiado de  segundo 
grau.

O fundamento desta minha compreensão reside nas peculiaridades 
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do sistema jurídico-processual brasileiro. Nós sabemos muito bem que o 
trânsito em julgado de uma condenação criminal  pode ser postergado 
pelas  defesas  por  meio  da  interposição  de  recursos  meramente 
protelatórios, a fim de impedir, por tempo indeterminado, a eficácia das 
leis penais.

A conduta social e a personalidade do réu MARCOS VALÉRIO não 
permitem um juízo negativo que conduza à elevação da pena-base.

Já os  motivos do crime de peculato conduzem a um juízo negativo 
mais  gravoso,  pois  o  réu  MARCOS  VALÉRIO  pretendeu  não  apenas 
enriquecer ilicitamente, mas, igualmente, obter remuneração pela prática 
de ilícitos.

As circunstâncias dos crimes também são desfavoráveis.
Como explica  Juarez Cirino dos Santos,  “as  circunstâncias  referidas  

como circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são circunstâncias diversas das  
genéricas circunstâncias agravantes ou circunstâncias atenuantes (arts. 61 e  
65,  CP),  como,  por  exemplo,  o  lugar  do  fato,  o  modo  de  execução,  as  
relações do autor com a vítima etc., que podem influir na formação da  
pena-base” (SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal – Parte Geral. 4ª ed. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2010. p. 525).

No  caso,  o  acusado  recebeu  repasses  vultosos,  sob  o  manto  dos 
contratos assinados por sua empresa, simulando a prestação dos serviços.

As consequências do crime também se revelam mais lesivas do que 
as  normais  da  espécie,  tendo  em  vista  que  o  montante  de  prejuízo 
causado (quase  R$ 74 milhões,  oriundos da  participação do Banco do 
Brasil  no  Fundo  Visanet,  transferidos  indevidamente  para  a  conta  da 
DNA  Propaganda;  e  ainda  apropriação  indevida  de  R$  2.923.686,15 
recebidos a título de bônus de volume no contrato da empresa com o 
Banco do Brasil).

Assim,  as  circunstâncias  judiciais  do  art.  59  são  majoritariamente 
desfavoráveis ao acusado MARCOS VALÉRIO, relativamente ao crime de 
peculato, razão pela qual, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no tipo 
penal  do  artigo  312  (peculato)  do  Código  Penal,  fixo  a  pena-base  de 
MARCOS VALÉRIO em 4 (quatro) anos de reclusão, com mais 170 dias-
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multa.
Não há atenuantes.
Incide  a  agravante  do  art.  62,  I,  (dirigir  a  atividade  dos  demais 

agentes – no caso, seus sócios), do Código Penal.
Por tal motivo, aumento a pena-base de um sexto, para 4 (quatro) 

anos e 8 (oito) meses de reclusão, com mais 198 dias-multa.
Incide, também, a causa de aumento do art. 71 do Código Penal, que 

aplico na fração de um quinto, totalizando 5 anos, 7 meses e 6 dias, com 
mais  230  dias-multa,  cada  um  no  valor  de  10  salários-mínimos,  no 
montante vigente à época do fato, observado o art. 60 do Código Penal 
estabelece os “Critérios Especiais da Pena de Multa”, prevendo que “o  
juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu”.

Nos termos do §2º do art. 49, “o valor da multa será atualizado, quando  
da execução, pelos índices de correção monetária”.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena.

Do exposto, pela prática do crime de peculato narrado no capítulo 
III.2 e III.3 da denúncia, condeno MARCOS VALÉRIO à pena de reclusão, 
de  5  (cinco)  anos  e  7  (sete)  meses  e  6  (seis)  dias  de  reclusão,  e  230 
(duzentos e trinta) dias-multa, no valor de 10 salários-mínimos cada, no 
montante vigente à época do fato.

ITEM IV – LAVAGEM DE DINHEIRO
(art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/1998 – 46 vezes em continuidade delitiva)

Pena: reclusão de três a dez anos e multa,
mais um sexto a dois terços (CP, art. 71)

JULGAMENTO UNÂNIME

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta,  apresenta-se  bastante  elevada,  uma  vez  que  MARCOS 
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VALÉRIO,  conforme  demonstrado  de  forma  pormenorizada,  atuou 
intensamente em todas as principais etapas do processo de lavagem de 
dinheiro.  Em  companhia  de  RAMON  HOLLERBACH  CARDOSO  e 
CRISTIANO  DE  MELLO  PAZ,  MARCOS  VALÉRIO  administrava  a 
SMP&B Comunicação Ltda., pessoa jurídica que emitiu os cheques que 
propiciaram a maioria dos repasses dos valores lavados pelo grupo. Além 
disso,  MARCOS VALÉRIO também apresentou várias versões sobre os 
fatos, as quais eram alteradas pelo réu de acordo com o desenrolar dos 
acontecimentos. Não se pode ignorar, ainda, que os valores lavados eram 
significativamente elevados.

Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e  RE  591.054),  razão  pela  qual,  neste  caso,  considero  que  MARCOS 
VALÉRIO não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
do condenado.

O  motivo do crime, em última análise, foi a intenção de MARCOS 
VALÉRIO de obter recursos indevidos, para si  e para as sociedades às 
quais  estava  vinculado,  graças  à  proximidade  buscada  e  conquistada 
junto  ao  Governo  Federal  à  época,  e  aos  favores  ilícitos  prestados, 
sobretudo, aos integrantes do chamado “núcleo político”.

As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
que constituem elementares e as que já foram consideradas) também se 
mostram desfavoráveis a MARCOS VALÉRIO, uma vez que as operações 
de lavagem de dinheiro se estenderam por mais de dois anos, tendo o 
réu, ainda, tentado encobrir e distorcer os fatos, mediante a prática de, 
por exemplo, diversas fraudes contábeis nas pessoas jurídicas às quais ele 
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era vinculado.
As  consequências do  ilícito  são  próprias  da  espécie  delitiva  sob 

enfoque.
Dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da 

vítima.
Assim, atento ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e no art. 

1º, V e VI, da Lei 9.613/1998 (na redação anterior à Lei 12.683/2012, que 
manteve  no  mesmo  patamar  a  pena  abstratamente  cominada),  fixo  a 
pena-base de MARCOS VALÉRIO em seis anos de reclusão, mais cento e 
cinquenta dias-multa (CP, art. 49, caput).

Considerando o fato de MARCOS VALÉRIO ter desempenhado um 
papel proeminente na condução das atividades dos réus integrantes do 
chamado  “núcleo  publicitário”,  aumento  a  pena  para  sete  anos  de 
reclusão,  mais  cento  e  setenta  e  cinco  dias-multa,  tendo  em  vista  a 
incidência da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal (CPP, art. 
387, I).

O simples fato de haver diferentes beneficiários nas operações de 
lavagem de dinheiro, por si só, não impõe o reconhecimento do concurso 
material entre elas (CP, art. 69), como quer o Ministério Público Federal. 
Como tais operações foram praticadas nas mesmas circunstâncias, deve 
incidir a regra do crime continuado (CP, art.  71).  Sendo assim, elevo a 
pena em dois terços, resultando em onze anos e oito meses de reclusão, 
mais duzentos e noventa e um dias-multa, uma vez que foram cometidas 
quarenta  e  seis operações  de  lavagem  de  dinheiro  em  continuidade 
delitiva (CP, art. 71).

A acusação, em alegações finais, pede a aplicação da causa especial 
de aumento de pena prevista  no §  4º  do art.  1º  da Lei  9.613/1998 (na 
redação anterior à Lei 12.683/2012), dada “a circunstância de os delitos de 
lavagem de dinheiro terem sido praticados de forma habitual, haja vista 
que  a  denúncia  descreveu mais  de  sessenta  episódios  consumados  ao 
longo  do  tempo”  (fls.  45.371).  Ocorre  que  a  reiteração  de  condutas 
configuradoras de lavagem de dinheiro, quando verificada nas mesmas 
circunstâncias (como se dá no caso), atrai a regra do crime continuado 
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(CP, art. 71). Daí por que, no caso, sob pena de bis in idem, não vejo como 
aplicar, suplementarmente, a causa especial de aumento de pena descrita 
no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, que se refere à hipótese de o crime em 
questão ser “cometido de forma habitual”, visto que o disposto no art. 71 
do Código Penal já foi aplicado.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de onze anos e oito meses de reclusão, mais duzentos e noventa 
e um dias-multa para MARCOS VALÉRIO.

O  valor  do  dia-multa  será  de  dez  salários  mínimos vigentes  ao 
tempo do fato (CP, arts. 49, § 1º, e 60, caput e § 1º), considerando a situação 
econômica  do  réu,  que,  como  visto,  administrava  sociedades  que 
movimentavam quantias milionárias, além de ter patrimônio declarado à 
Receita Federal superior a R$ 8.000.000,00 (CD juntado às fls. 43.663).

Tendo em vista a necessidade de ressarcir os valores lavados pelos 
réus  e  prevenir  a  repetição  do  ilícito  aqui  detalhado,  e  considerando, 
ainda, todas as circunstâncias levadas em conta para a fixação da pena, 
decreto,  com apoio no art.  7º da Lei  9.613/1998 e nos arts.  91 e 92 do 
Código Penal:

(1) a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto do 
crime, bem como do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua 
proveito  auferido  pelo  condenado  com  a  prática  do  fato  criminoso, 
ressalvado, obviamente, o direito das pessoas jurídicas de direito público 
ou privado lesadas;

(2) a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer 
natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de 
gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei 9.613/1998, pelo 
dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.

ITENS VI.1, VI.2, VI.3 e VI.4 (CORRUPÇÃO ATIVA)

JULGAMENTO UNÂNIME
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CONTINUIDADE  DELITIVA  ENTRE  OS  CRIMES  DE 
CORRUPÇÃO ATIVA NARRADOS NO ITEM VI

Os crimes de corrupção ativa pelos quais o réu MARCOS VALÉRIO 
foi condenado, referentes ao item VI da denúncia, foram praticados nas 
mesmas  circunstâncias,  o  que  atrai  a  incidência  do  art.  71  do  Código 
Penal:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas 
condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras 
semelhantes,  devem  os  subsequentes  ser  havidos  como 
continuação do primeiro,  aplica-se-lhe a pena de um só dos 
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,  aumentada, 
em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Tendo  em  vista  este  preceito,  deixo  de  acolher  o  pedido  do 
Procurador-Geral  da  República,  que  formulou  pedido  no  sentido  do 
reconhecimento da existência concurso material de delitos. Entendo que, 
no caso, ocorreu a continuidade delitiva, pois os fatos envolveram crimes 
da  mesma  espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de 
execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação dos 
primeiros.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade da 
conduta,  é  bastante  elevada,  uma  vez  que  MARCOS  VALÉRIO,  em 
atuação  direta  junto  a  JOSÉ  DIRCEU,  JOSÉ  GENOÍNO  e  DELÚBIO 
SOARES, ocupou-se diretamente da distribuição de valores para todos os 
parlamentares corrompidos e da disponibilização de milhões de reais em 
espécie nas datas e locais combinados, como demonstrado ao longo do 
voto e nos depoimentos dos próprios parlamentares beneficiados.

Não se tratou de um crime de corrupção ativa comum, mas voltado 
à  conspurcação  do  sistema  representativo  e  tendente  a  ampliar, 
criminosamente,  o  poder  do  partido  à  época  no  poder,  tendo  o  réu 
MARCOS  VALÉRIO  aderido  intensamente  à  empreitada  criminosa 
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voltada à compra do apoio político na Câmara dos Deputados.
O réu MARCOS VALÉRIO participou de  reuniões  na  Casa  Civil, 

com o réu JOSÉ DIRCEU, que planejou e organizou a prática criminosa, e 
manteve intensa atuação durante todo o curso do plano criminoso,  ao 
lado do corréu DELÚBIO SOARES.

Vale salientar que, por atuação de MARCOS VALÉRIO, que contou 
com  a  colaboração  dos  demais  corréus  do  núcleo  publicitário,  os 
milionários empréstimos fraudulentos obtidos junto ao Banco Rural e ao 
Banco BMG puderam ser distribuídos aos Deputados Federais escolhidos 
por JOSÉ DIRCEU como alvos da prática criminosa.

Assim,  a  conduta  de  MARCOS  VALÉRIO  foi  extremamente 
reprovável,  devendo  a  pena  ser  exacerbada  com base  em sua  intensa 
culpabilidade.

Apesar de o acusado já  ter sido condenado por vários crimes,  eu 
respeito  o  fato  de  ainda  estar  pendente  de  análise,  por  esta  Corte,  o 
estabelecimento  dos  critérios  definidores  da  existência  dos  “maus  
antecedentes”.  Por  esta  razão,  deixo  de  incluir,  na  dosimetria,  essa 
circunstância judicial para fins de elevação da pena-base, tendo em vista 
que, no caso, embora o réu ostente condenações criminais, em nenhuma 
delas se verificou o trânsito em julgado.

Meu  entendimento  pessoal,  no  entanto,  é  de  que  pode  ser 
considerado portador de maus antecedentes o acusado que tem, em sua 
folha de antecedentes, várias condenações criminais, envolvendo crimes 
dolosos,  contra  relevantes  bens  jurídicos  e  punidos  com  reclusão, 
especialmente se as condenações tiverem sido proferidas, originariamente 
ou em grau de  recurso,  por  órgão  jurisdicional  colegiado de  segundo 
grau.

O fundamento desta minha compreensão reside nas peculiaridades 
do sistema jurídico-processual brasileiro. Nós sabemos muito bem que o 
trânsito em julgado de uma condenação criminal  pode ser postergado 
pelas  defesas  por  meio  da  interposição  de  recursos  meramente 
protelatórios, a fim de impedir, por tempo indeterminado, a eficácia das 
leis penais.
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A conduta social e a personalidade do réu MARCOS VALÉRIO não 
permitem um juízo negativo que conduza à elevação da pena-base.

Os motivos dos crimes de corrupção ativa são extremamente graves.
Os fatos e provas revelam que o crime foi praticado porque o Partido 

dos  Trabalhadores,  cujos  correligionários  vinham  beneficiando  as 
empresas  vinculadas  ao  acusado  MARCOS  VALÉRIO,  não  detinha 
maioria  na  Câmara  dos  Deputados.  Diante  disso,  o  réu  MARCOS 
VALÉRIO  aceitou  auxiliar  na  empreitada  criminosa  comandada  pelo 
corréu  JOSÉ  DIRCEU  para  dominar  o  poder  político,  executando  os 
pagamentos  combinados  com os  parlamentares  de  outras  legendas  as 
quais, assim, foram “alugadas” pelo Partido dos Trabalhadores, para os 
propósitos reprováveis constatados ao longo desta ação penal.

Assim,  os  motivos  da  prática  criminosa  demonstram  o  inteiro 
desprezo do acusado pelos mais caros e importantes princípios sobre os 
quais se apoia o edifício republicano Nacional, minando, para propósitos 
unicamente privados, patrimoniais, as bases da sociedade livre, plúrima e 
democrática.

As circunstâncias do crime também são negativas para o réu.
Como explica Juarez Cirino dos Santos, “as  circunstâncias referidas  

como circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são circunstâncias diversas das  
genéricas circunstâncias agravantes ou circunstâncias atenuantes (arts. 61 e 65,  
CP), como, por exemplo,  o lugar do fato,  o modo de execução,  as relações  
do autor com a vítima etc., que podem influir na formação da pena-base” 
(SANTOS,  Juarez  Cirino  dos.  Direito  Penal  –  Parte  Geral. 4ª  ed. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2010. p. 525).

No  caso,  MARCOS  VALÉRIO  utilizou-se  de  sua  estrutura 
empresarial  para  funcionar  como  grande  central  de  distribuição  de 
recursos em espécie para Deputados Federais,  logrando distribuir, com 
eficiência, recursos milionários aos parlamentares.

Vale  salientar  que  os  pagamentos,  em  relação  a  cada  crime  de 
corrupção ativa, foram efetuados ao longo dos anos de 2003, 2004 e 2005. 
No ano de 2005, o acusado ROBERTO JEFFERSON afirmou que pediu a 
JOSÉ DIRCEU o cumprimento  do acordo pelo  qual,  em 2004,  os  réus 
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acertaram  pagamentos  no  montante  de  R$  20  milhões,  cuja  primeira 
parcela foi entregue por MARCOS VALÉRIO em 2004, no valor de R$ 4 
milhões.

Para  dar  cumprimento  a  esse  acordo,  foi  realizada a  viagem dos 
corréus  MARCOS  VALÉRIO,  EMERSON  PALMIERI  e  ROGÉRIO 
TOLENTINO a Portugal, realizada em janeiro de 2005.

Isso para ficar em apenas um dos casos.
Cuida-se  de  circunstâncias  graves  e  que  também  conduzem  à 

elevação da pena-base a patamar superior ao mínimo legal.
As consequências dos crimes igualmente se mostram extremamente 

desfavoráveis, uma vez que o pagamento e promessa de pagamento de 
milhões de reais a um parlamentar, ao longo de dois anos, não configura 
simplesmente um crime de corrupção ativa comum ou de consequências 
mínimas, mas sim um delito de consequências muito mais gravosas do 
que as naturais do tipo penal, pois dele decorrem lesões que atingem bens 
jurídicos outros que não apenas a administração pública, mas igualmente 
o regime democrático, o pluripartidarismo, a separação e independência 
entre os poderes, todos inseridos na esfera de previsibilidade do acusado.

Do exposto, as circunstâncias judiciais do art.  59 do Código Penal 
são, quase todas, desfavoráveis ao acusado MARCOS VALÉRIO.

Vale destacar que houve promessa de vantagem ao então Deputado 
Federal ROBERTO JEFFERSON, por exemplo, em 2004 e 2005, depois do 
advento da Lei 10.763, de 12 de novembro de 2003, que agravou a pena 
dos delitos de corrupção ativa e corrupção passiva.

O crime foi praticado em continuidade delitiva, a atrair, portanto, o 
disposto na Súmula 711 deste Supremo Tribunal Federal,  cujo teor é o 
seguinte:

A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao 
crime permanente,  se a sua vigência é anterior à cessação da 
continuidade ou da permanência.

Por tudo que foi  dito,  atento  ao disposto  nos artigos  59,  68  e  no 
artigo  333  (corrupção  ativa)  do  Código  Penal,  fixo  a  pena-base  em 4 
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(quatro) anos e 1 mês de reclusão, com mais 120 dias-multa.
Não há atenuantes.
Incide a  agravante do art.  62,  I,  do Código Penal,  pois  MARCOS 

VALÉRIO  organizou  a  cooperação  dos  demais  acusados  do  núcleo 
publicitário na prática criminosa.

Assim, aumento a pena na fração de um sexto, para 4 anos e 9 meses 
de reclusão, com mais 140 dias-multa.

Não há causa especial de diminuição da pena.
Incide  a  causa  de  aumento  da  continuidade  delitiva  (art.  71  do 

Código  Penal),  que  varia  de  um  sexto  a  dois  terços.  Por  terem  sido 
efetuados pagamentos a vários parlamentares corrompidos, ao longo de 
dois anos, aumento a pena de dois terços, atingindo 7 anos e 11 meses de 
reclusão,  com  mais  225  dias-multa,  cada  um  no  valor  de  10  salários-
mínimos, no montante vigente à época do fato, observado o art. 60 do 
Código  Penal  estabelece  os  “Critérios  Especiais  da  Pena  de  Multa”, 
prevendo que “o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do  
réu”.

Nos termos do §2º do art. 49, “o valor da multa será atualizado, quando  
da execução, pelos índices de correção monetária”.

Ausentes outras causas de aumento,  torno a pena definitiva em 7 
anos e 11 meses de reclusão, com mais 225 dias-multa.

Por todo o exposto, pela prática de crimes de corrupção ativa, nos 
anos de 2003, 2004 e 2005, quando os fatos foram revelados, envolvendo 
os então Deputados Federais PEDRO CORRÊA, PEDRO HENRY, JOSÉ 
JANENE, VALDEMAR COSTA NETO, BISPO RODRIGUES, ROBERTO 
JEFFERSON,  ROMEU  QUEIROZ  e  JOSÉ  BORBA,  com  pagamentos 
milionários,  em  espécie,  em  concurso  de  agentes,  condeno  o  réu 
MARCOS VALÉRIO à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão e 225 dias-
multa, no valor de 10 vezes o salário mínimo vigente à época do fato.

ITEM VIII – EVASÃO DE DIVISAS
(art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/1986 – 
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53 vezes em continuidade delitiva)
Pena: reclusão, de dois a seis anos e multa,
mais um sexto a dois terços (art. 71 do CP)

JULGAMENTO UNÂNIME

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta,  apresenta-se  bastante  elevada,  uma  vez  que  MARCOS 
VALÉRIO, conforme detalhado, utilizou-se de dois mecanismos para as 
operações de evasão de divisas (doleiros e o grupo Rural), dificultando 
sobremaneira a identificação do crime. Não se pode ignorar, ainda, que os 
valores  ilegalmente  remetidos  para  o  exterior  eram  significativamente 
elevados.

Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e  RE  591.054),  razão  pela  qual,  neste  caso,  considero  que  MARCOS 
VALÉRIO não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
do condenado.

O  motivo do crime (viabilizar o pagamento, no exterior, da dívida 
que o PT tinha com DUDA MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES) não é 
suficiente para aumentar a pena-base.

As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
que constituem elementares e as que já foram consideradas) mostram-se 
desfavoráveis  a  MARCOS  VALÉRIO,  uma  vez  que  as  operações  de 
evasão de divisas se estenderam por vários meses.

As  consequências do  ilícito  são  próprias  da  espécie  delitiva  sob 
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enfoque.
Dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da 

vítima.
Assim, atento ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e no art. 

22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/1986, fixo a pena-base de 
MARCOS VALÉRIO em  três anos de reclusão, mais  oitenta e sete dias-
multa (CP, art. 49, caput).

Considerando o fato de MARCOS VALÉRIO ter desempenhado um 
papel  proeminente  na  condução  das  atividades  dos  demais  réus 
integrantes do chamado “núcleo publicitário”, aumento a pena para três 
anos e seis meses de reclusão, mais cento e um dias-multa, tendo em vista 
a incidência da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal (CPP, art. 
387, I).

Elevo a pena em dois terços, resultando em cinco anos e dez meses 
de reclusão, mais cento e sessenta e oito dias-multa, uma vez que foram 
cometidas  cinquenta  e  três operações  de  evasão  de  divisas  em 
continuidade delitiva (CP, art. 71).

À  falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de cinco anos e dez meses de reclusão, mais cento e sessenta e 
oito dias-multa para MARCOS VALÉRIO.

O  valor  do  dia-multa  será  de  dez  salários  mínimos vigentes  ao 
tempo do fato (CP, arts. 49, § 1º, e 60, caput e § 1º), considerando a situação 
econômica  do  réu,  que,  como  visto,  administrava  sociedades  que 
movimentavam quantias milionárias, além de ter patrimônio declarado à 
Receita Federal superior a R$ 8.000.000,00 (CD juntado às fls. 43.663).

Tendo em vista o disposto no art. 91, II, b, do Código Penal, decreto, 
a perda, em favor da União, do produto do crime ou de qualquer bem ou 
valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato 
criminoso.

CONCLUSÃO

CONCURSO MATERIAL
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MARCOS VALÉRIO foi condenado pelos seguintes crimes:
(i) quadrilha, com pena de 2 anos e 11 meses de reclusão (item II);
(ii)  corrupção  ativa para  obtenção  de  benefício  na  contratação  da 

SMP&B pela Câmara dos Deputados - pagamento de vantagem indevida 
ao então Presidente da Câmara dos Deputados (JOÃO PAULO CUNHA), 
com pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, mais 180 dias-multa, no valor de 
10 salários-mínimos cada (item III.1);

(iii) peculato no âmbito do contrato da SMP&B com a Câmara dos 
Deputados, com pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, mais 210 dias-
multa, no valor de 10 salários-mínimos cada (item III.1);

(iv)  peculato  no  âmbito  do  contrato  da  DNA Propaganda  com o 
Banco  do  Brasil  (bônus  de  volume  e  Fundo  Visanet),  com pena  de  5 
(cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e 230 (duzentos e 
trinta) dias-multa, no valor de 10 salários-mínimos cada (itens III.2 e III.3)

(v)  corrupção  ativa  para  obtenção de  benefício  na contratação  da 
DNA  Propaganda  pelo  Banco  do  Brasil  -  pagamento  de  vantagem 
indevida ao Diretor de Marketing do Banco do Brasil -, com pena de 4 
anos e 8 meses de reclusão, mais 210 dias-multa, no valor de 10 salários-
mínimos cada (item III.3);

(vi) lavagem de dinheiro, com pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, 
mais 291 dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada (item IV);

(vii)  corrupção  ativa  para  compra  de  apoio  de  parlamentares  na 
Câmara dos Deputados – pena de 7 anos e 11 meses, e 225 dias-multa, no 
valor de 10 salários mínimos cada (itens VI.1, a; VI.2, a);

(viii) evasão de divisas, com pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, 
mais 168 dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada (item VIII).

QUANTO  AO  PEDIDO  DE  APLICAÇÃO  DA  REGRA  DA 
CONTINUIDADE  DELITIVA  ENTRE  OUTROS  DELITOS,  ALÉM 
DOS CASOS JÁ ASSIM CONSIDERADOS

Senhores Ministros, o advogado do réu MARCOS VALÉRIO pede 
que seja aplicada a regra da continuidade delitiva entre todos os crimes 
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de  corrupção  ativa  pelos  quais  os  réus  do  denominado  “núcleo 
publicitário”  foram  condenados,  bem  como  entre  todos  os  crimes  de 
peculato, ou ainda, como de modo mais abrangente parece pretender a 
defesa, entre todos os crimes contra a administração pública pelos quais o 
réu foi condenado (todos os crimes de corrupção ativa e de peculato), o 
que levaria à aplicação da pena de somente um dos crimes (peculato ou 
corrupção, a que for mais grave), com aumento da fração determinada no 
art. 71 do Código Penal.

O  pedido,  a  meu  sentir,  pretende  subitamente  alterar  toda  a 
dogmática penal, a doutrina e a jurisprudência existentes sobre o tema da 
continuidade delitiva, os quais conferem segurança jurídica e substância 
conceitual  a  esse  instituto  do  direito  penal,  buscando,  de  modo  mais 
benigno, réus determinados, neste caso específico julgado por esta Corte.

Ocorre  que,  nas  turmas  deste  Tribunal,  temos  assentado 
entendimento de que, para aplicar a regra do crime continuado (art. 71 do 
CP), no lugar do concurso material de crimes (art. 69 do CP), não basta 
que haja similitude de condições de tempo, lugar,  espécie de crime.  É 
preciso que os crimes subsequentes sejam considerados mera continuação 
do primeiro crime, como impõe o art.  71, de modo que haja, também, 
unidade subjetiva entre as condutas.

Ora,  não  é  possível  considerar  que  a  corrupção  do  Diretor  de 
Marketing do Banco do Brasil seja “mera continuação” da corrupção do 
Presidente da Câmara dos Deputados. São crimes inteiramente distintos, 
com  dinâmicas  próprias.  Nem  mesmo  as  circunstâncias  objetivas  são 
idênticas. As empresas envolvidas são diferentes, os lugares da prática 
criminosa  são  inteiramente  distintos.  Num,  foi  mantida  reunião  na 
residência  oficial  da  Presidência  da  Câmara  dos  Deputados,  foi  pago 
dinheiro em Brasília; noutro, as reuniões eram mantidas no departamento 
de marketing do Banco do Brasil, o pagamento foi realizado no Rio de 
Janeiro. As corrupções ativas de parlamentares são também inteiramente 
desconectadas das duas outras corrupções ativas, os próprios autores são 
diferentes – ou seja, houve controle da ação criminosa por JOSÉ DIRCEU, 
atuação de JOSÉ GENOÍNO, DELÚBIO SOARES.

50 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627920.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

de  corrupção  ativa  pelos  quais  os  réus  do  denominado  “núcleo 
publicitário”  foram  condenados,  bem  como  entre  todos  os  crimes  de 
peculato, ou ainda, como de modo mais abrangente parece pretender a 
defesa, entre todos os crimes contra a administração pública pelos quais o 
réu foi condenado (todos os crimes de corrupção ativa e de peculato), o 
que levaria à aplicação da pena de somente um dos crimes (peculato ou 
corrupção, a que for mais grave), com aumento da fração determinada no 
art. 71 do Código Penal.

O  pedido,  a  meu  sentir,  pretende  subitamente  alterar  toda  a 
dogmática penal, a doutrina e a jurisprudência existentes sobre o tema da 
continuidade delitiva, os quais conferem segurança jurídica e substância 
conceitual  a  esse  instituto  do  direito  penal,  buscando,  de  modo  mais 
benigno, réus determinados, neste caso específico julgado por esta Corte.

Ocorre  que,  nas  turmas  deste  Tribunal,  temos  assentado 
entendimento de que, para aplicar a regra do crime continuado (art. 71 do 
CP), no lugar do concurso material de crimes (art. 69 do CP), não basta 
que haja similitude de condições de tempo, lugar,  espécie de crime.  É 
preciso que os crimes subsequentes sejam considerados mera continuação 
do primeiro crime, como impõe o art.  71, de modo que haja, também, 
unidade subjetiva entre as condutas.

Ora,  não  é  possível  considerar  que  a  corrupção  do  Diretor  de 
Marketing do Banco do Brasil seja “mera continuação” da corrupção do 
Presidente da Câmara dos Deputados. São crimes inteiramente distintos, 
com  dinâmicas  próprias.  Nem  mesmo  as  circunstâncias  objetivas  são 
idênticas. As empresas envolvidas são diferentes, os lugares da prática 
criminosa  são  inteiramente  distintos.  Num,  foi  mantida  reunião  na 
residência  oficial  da  Presidência  da  Câmara  dos  Deputados,  foi  pago 
dinheiro em Brasília; noutro, as reuniões eram mantidas no departamento 
de marketing do Banco do Brasil, o pagamento foi realizado no Rio de 
Janeiro. As corrupções ativas de parlamentares são também inteiramente 
desconectadas das duas outras corrupções ativas, os próprios autores são 
diferentes – ou seja, houve controle da ação criminosa por JOSÉ DIRCEU, 
atuação de JOSÉ GENOÍNO, DELÚBIO SOARES.

50 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627920.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6338 de 8405 STF-fl. 57953



Voto s/ Dosimetria

AP 470 / MG 

Faltam, portanto,  os requisitos mínimos para que se possa sequer 
cogitar da aplicabilidade do art. 71 do CP a essas situações tão díspares. 
Aliás, gera até mesmo perplexidade esse pedido formulado da tribuna e, 
posteriormente,  em memoriais.  Isso porque,  na jurisprudência  pacífica 
desta  Corte,  temos  entendido  que  a  reiteração  criminosa  e  a  prática 
profissional de delitos não pode ser invocada para aplicar o benefício da 
continuidade delitiva aos réus que praticam múltiplos crimes, como é o 
caso de vários dos condenados, em especial do núcleo publicitário.

Nesse sentido,  cito,  por exemplo,  o julgamento do HC 109971,  de 
relatoria do eminente Ministro Revisor, Ricardo Lewandowski, julgado à 
unanimidade  pela  2ª  Turma,  de  cuja  ementa  constou  o  seguinte:  “O 
acórdão ora atacado está em perfeita consonância com o entendimento  
firmado pelas duas Turmas desta Suprema Corte, no sentido de que ‘não  
basta  que  haja  similitude  entre  as  condições  objetivas  (tempo,  lugar,  
modo  de  execução  e  outras  similares).  É  necessário  que  entre  essas  
condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de  
plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro’, sendo  
certo, ainda, que ‘o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração  
criminosa  indicadora  de  delinquência  habitual  ou  profissional  é  
suficiente para descaracterizar o crime continuado’ (RHC 93.144/SP, Rel.  
Min. Menezes Direito)” (HC 109.971/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
unânime, j. 18.10.2011).

Cito, ainda, o seguinte precedente, da lavra da eminente Min. Ellen 
Gracie:

“HABEAS  CORPUS.  DIREITO  PENAL.  CRIME  
CONTINUADO.  NECESSIDADE  DE  PRESENÇA  DOS  
ELEMENTOS  OBJETIVOS  E  SUBJETIVOS.  REITERAÇÃO  
HABITUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Para a caracterização do crime continuado faz-se necessária a  
presença tanto dos elementos objetivos quanto subjetivos.

2.  Constatada a reiteração habitual,  em que as  condutas  
criminosas são autônomas e isoladas, deve ser aplicada a regra do  
concurso material de crimes.
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3.  A continuidade  delitiva,  por  implicar  verdadeiro  benefício  
àqueles delinqüentes que, nas mesmas circunstâncias de tempo, modo  
e  lugar  de  execução,  praticam  crimes  da  mesma  espécie,  deve  ser  
aplicada somente aos acusados que realmente se mostrarem dignos de  
receber a benesse.

4.  Habeas  corpus  denegado.”  (HC 101.049,  Rel.  Min.  Ellen 
Gracie, unânime, j. 04.05.2010).

No caso destes autos, deve-se reconhecer que cuidamos de autores 
habituais  de  crimes.  Tanto  é  assim  que  o  eminente  Ministro  Marco 
Aurélio,  em várias oportunidades,  firmou entendimento no sentido da 
aplicação da causa de aumento de pena prevista na Lei 9.613/98, relativa à 
prática  habitual  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro.  Apesar  de  eu  ter 
deixado de aplicar essa causa de aumento,  por considerar haver  bis in  
idem  com  o  aumento  da  continuidade  delitiva,  é  fato  que  os  crimes 
praticados  nestes  autos,  de  fato,  revelam  a  reiteração  habitual  e 
profissional da prática de vários crimes.

Aliás, os réus do denominado “núcleo publicitário” respondem pela 
prática de delitos semelhantes em outra ação penal, oriunda do Inquérito 
2280 (conhecido como “mensalão mineiro”), o qual foi desmembrado em 
relação a esses acusados para julgamento pelo juízo de primeiro grau.

No caso destes autos, os acusados praticaram crimes de formação de 
quadrilha, em que foi planejada e organizada a prática de vários delitos, 
com liderança dos réus MARCOS VALÉRIO e JOSÉ DIRCEU, como já 
visto.

A  partir  dessa  união  de  desígnios,  vários  outros  delitos  foram 
concretamente  executados  por  cada  núcleo  criminoso,  envolvendo 
também outros réus, que não praticaram o crime de quadrilha.

Assim, o réu MARCOS VALÉRIO, que voltou a liderar a prática de 
alguns dos delitos planejados pela quadrilha, praticou crimes de peculato 
em detrimento do patrimônio da Câmara dos Deputados; peculatos em 
detrimento  do  patrimônio  do  Banco  do  Brasil;  corrupção  ativa 
envolvendo  o  então  Presidente  da  Câmara  dos  Deputados;  corrupção 
ativa envolvendo o ex-Diretor de Marketing do Banco do Brasil; além de 
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ter,  juntamente  com réus  também associados  à  quadrilha,  corrompido 
Deputados Federais, em razão da função parlamentar que exerciam, para 
determiná-los  a  praticar  atos  de  ofício  de  interesse  do  Partido  dos 
Trabalhadores.

Aliás,  se  fôssemos  levar  à  risca  a  jurisprudência  deste  Tribunal, 
muitos dos crimes que consideramos em continuidade delitiva teriam de 
ser considerados em concurso material,  tal  como pleiteou o Ministério 
Público Federal tanto na denúncia como nas alegações finais.  É que as 
duas Turmas têm assentado entendimento de que o intervalo de mais de 
30 dias  entre  as práticas  delitivas  interrompe o nexo de continuidade, 
independentemente  de  estarem  presentes  os  elementos  do  art.  71  do 
Código Penal.  Assim,  por  exemplo,  o  réu VALDEMAR COSTA NETO 
recebeu recursos  a  partir  de fevereiro  de  2003,  enquanto o  réu BISPO 
RODRIGUES recebeu somente em dezembro de 2003.

Nesse  sentido,  cito  o  seguinte  precedente,  da  lavra  do  eminente 
Ministro Luiz Fux:

“Penal.  Habeas corpus.  Dois  crimes de roubo praticados  com  
intervalo  de  45  dias.  Continuidade  delitiva.  Inexistência.  
Habitualidade ou reiteração criminosa.

1. O art. 71 do Código Penal arrola os requisitos necessários à  
caracterização do crime continuado, a saber: (i) mais de uma ação ou  
omissão; (ii) prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; (iii)  
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes;  
e (iv) os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do  
primeiro.

2.  In  casu,  o  paciente  restou  condenado  por  dois  crimes  de  
roubo,  o  primeiro  praticado  em  20/12/2004  e  o  segundo  em  
05/02/2005, perfazendo entre os delitos um intervalo de 45 dias.

3. É assente na doutrina que não há “como determinar o número  
máximo de dias ou mesmo de meses para que se possa entender pela  
continuidade delitiva.

4.  O  Supremo  Tribunal  Federal,  todavia,  lançou  luz  sobre  o  
tema ao  firmar,  e  a  consolidar,  o  entendimento  de  que,  excedido  o  
intervalo de 30 dias entre os crimes, não é possível ter-se o segundo  
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delito  como  continuidade  do  primeiro:  HC  73.219/SP,  Rel.  Min.  
MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 26/04/1996, e HC 69.896, Rel. Min.  
MARCO AURÉLIO, DJ de 02/04/1993.

5. A habitualidade ou a reiteração criminosa distingue-se  
da continuidade delitiva, consoante reiteradamente vem decidindo  
esta  Corte:  HC  74.066/SP,  Rel.  Min.  MAURÍCIO  CORRÊA,  2ª  
Turma, DJ de 11/10/1996; HC 93.824/RS, Rel. Min. EROS GRAU,  
2ª Turma, DJe de 15/08/2008; e HC 94.970, Rel. Min. RICARDO  
LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJe de 28/11/2008. 6. Habeas corpus  
denegado.”

Diante de todos esses conceitos e entendimentos já  de longa data 
sedimentados pela Corte, considero que não se pode confundir o fato de 
os acusados terem praticado vários crimes, simultaneamente, através de 
uma  organizada  quadrilha,  ao  longo  de  mais  de  dois  anos,  com  a 
existência  de  continuidade  delitiva  entre  os  delitos  praticados.  Cada 
crime  teve  seu  contexto  e  execução  próprios,  com  dolos  diretamente 
dirigidos à prática de cada um deles.  A extensão da ficção jurídica da 
continuidade delitiva  a  esses  casos  é  imprópria  porque as  práticas  de 
corrupção,  por exemplo,  do Presidente da Câmara dos Deputados,  no 
exercício dessa função, e do Diretor de Marketing do Banco do Brasil, no 
exercício dessa função, se deram em contextos e em lugares inteiramente 
diversos, e também distintos daqueles relativos ao pagamento de propina 
a  parlamentares,  no  qual  a  ré  SIMONE  VASCONCELOS  estabelecia 
contato com os Deputados Federais e seus intermediários para combinar, 
com estes, a data e o local da entrega do dinheiro, a qual foi feita em 
Brasília e também em outras unidades da Federação.

O que vimos,  nestes  autos,  foram várias  condutas,  praticadas em 
reiteração criminosa.

No caso,  não  se  pode  afirmar  que  o  peculato  em  detrimento  da 
Câmara dos Deputados foi mera continuação do peculato em detrimento 
do Banco do Brasil. Também não se pode concluir que a corrupção ativa 
do  Presidente  da  Câmara  dos  Deputados  foi  mera  continuação  da 
corrupção de parlamentares em troca de seu apoio ao Governo Federal.
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No caso,  não  se  pode  afirmar  que  o  peculato  em  detrimento  da 
Câmara dos Deputados foi mera continuação do peculato em detrimento 
do Banco do Brasil. Também não se pode concluir que a corrupção ativa 
do  Presidente  da  Câmara  dos  Deputados  foi  mera  continuação  da 
corrupção de parlamentares em troca de seu apoio ao Governo Federal.
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Portanto, no caso dos autos, só houve continuidade entre os nove 
crimes  de  corrupção  ativa,  destinados  à  compra  de  votos  de 
parlamentares; e entre os crimes de peculato praticados em detrimento do 
Banco do Brasil (bônus de volume, Fundo Visanet).

Por outro lado, não houve continuidade entre os crimes de peculato 
praticados  em  detrimento  do  Banco  do  Brasil  e  o  crime  de  peculato 
praticado em prejuízo da Câmara dos Deputados; e também não houve 
continuidade entre a corrupção ativa consubstanciada no oferecimento de 
vantagem  indevida  ao  Diretor  de  Marketing  do  Banco  do  Brasil;  o 
oferecimento  de  vantagem  indevida  ao  Presidente  da  Câmara  dos 
Deputados; e o oferecimento de vantagem indevida a parlamentares em 
troca de seu voto.

São condutas praticadas com dolos distintos, finalidades diferentes, 
configurando crimes autônomos e independentes.

Aliás, os próprios agentes envolvidos são diferentes, razão pela qual 
não há de se falar em continuidade delitiva.

Veja-se que a tentativa de estender a esses casos a ficção jurídica da 
continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, busca ignorar 
o  fato  de  que essas  práticas  de  corrupção,  assim como as  práticas  de 
peculato, se deram em contextos e em lugares diversos entre si e também 
em relação às práticas de corrupção relativas ao pagamento de propina a 
parlamentares, com sistemáticas próprias.

Sirvo-me de  um exemplo apenas para  aclarar  esse  entendimento. 
Um agente  que  trabalhe  num supermercado  e,  diariamente,  furta  mil 
reais do caixa, durante um mês, praticou 30 crimes de furto. Porém, pela 
regra do art. 71 do Código Penal, considera-se que, por serem os crimes 
idênticos,  praticados  nas  mesmas  circunstâncias  de  tempo  e  de  lugar 
(mesmo  supermercado,  na  hipótese  vista),  sua  conduta  é  considerada 
“única” por força da continuidade delitiva, incidindo causa de aumento 
sobre a pena aplicada em resposta à prática criminosa.  Porém, se essa 
mesma pessoa, num desses trinta dias, também furta um automóvel na 
rua,  esse  furto  não será  considerado em continuidade delitiva  com os 
demais  praticados.  As  condutas  são  distintas,  com  dolos  autônomos, 
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apesar de o tipo penal ser o mesmo.
Por todo o exposto, considero que nossa jurisprudência [2] impede 

que se acolha o pedido do advogado do acusado MARCOS VALÉRIO, de 
aplicação  da  regra  da  continuidade  em  relação  a  todos  os  crimes  de 
corrupção  ativa,  ou  todos  os  crimes  contra  a  Administração  Pública, 
praticados pelo mencionado réu.

Ao contrário.
O que os autos comprovam é a prática de vários crimes, reiteradas 

vezes, ao longo de mais de dois anos, pelos mesmos acusados. Apenas 
alguns  desses  delitos  revelam  nexo  de  continuidade,  tal  como  ficou 
demonstrado ao longo da fundamentação dos votos que condenaram os 
réus.

Assim, em atenção do disposto no art. 69 do Código Penal, somo as 
penas aplicadas a MARCOS VALÉRIO, perfazendo um total de quarenta 
e sete anos, quatro meses e seis dias de reclusão, mais mil, quinhentos e 
quatorze dias-multa, no valor unitário de dez salários mínimos vigentes 
ao tempo dos fatos.

PEDIDO  DE  DIMINUIÇÃO  DA  PENA  POR  ALEGADA 
COLABORAÇÃO

Senhores  Ministros,  quanto  à  alegada  colaboração  do  acusado 
MARCOS VALÉRIO, considero de extrema clareza e relevância a seguinte 
explicação feita na denúncia pelo então Procurador-Geral da República:

"Após  a  eclosão  do  escândalo  e  quando  começaram  a  
surgir relevantes elementos de prova sobre as transferências de  
dinheiro  operacionalizadas  por  Marcos  Valério,  que  ficou  
bastante  exposto  na  mídia  em  razão  das  oitivas  na  CPMI  “dos  
Correios”, este compareceu em duas ocasiões na Procuradoria Geral da  
República manifestando a intenção de colaborar com as investigações.

É  fato  que  a  pretexto  da  alegada  colaboração,  Marcos  
Valério desejava afastar qualquer situação que pudesse ensejar  
a caracterização dos pressupostos de sua prisão preventiva.
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corrupção  ativa,  ou  todos  os  crimes  contra  a  Administração  Pública, 
praticados pelo mencionado réu.
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Senhores  Ministros,  quanto  à  alegada  colaboração  do  acusado 
MARCOS VALÉRIO, considero de extrema clareza e relevância a seguinte 
explicação feita na denúncia pelo então Procurador-Geral da República:
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bastante  exposto  na  mídia  em  razão  das  oitivas  na  CPMI  “dos  
Correios”, este compareceu em duas ocasiões na Procuradoria Geral da  
República manifestando a intenção de colaborar com as investigações.

É  fato  que  a  pretexto  da  alegada  colaboração,  Marcos  
Valério desejava afastar qualquer situação que pudesse ensejar  
a caracterização dos pressupostos de sua prisão preventiva.
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No  decorrer  da  apuração,  a  colaboração  caracterizou-se  
apenas como uma estratégia de Marcos Valério e de seu grupo  
em consolidar informações que já eram conhecidas no âmbito da  
CPMI “dos Correios”, do inquérito ou mesmo divulgadas pela mídia,  
sem que fossem acrescentados dados novos e reveladores sobre a  
efetiva  origem  dos  recursos,  natureza  e  finalidade  das  operações  e  
mecanismos de desvio de recursos públicos.

Caracterizando sua real intenção de embaraçar o sucesso  
da investigação, interessante observar que na mesma ocasião  
em prestava depoimento na Procuradoria Geral da República,  
seu  contador  encarregava-se  de  destruir  a  materialidade  do  
desvio de  recursos públicos,  ou seja,  queimava notas fiscais  
não contabilizadas e/ou falsas."

Com efeito, ficou comprovado que o acusado MARCOS VALÉRIO e 
seus  sócios  buscaram  impedir  a  colheita  de  provas  e  prejudicar  as 
investigações, eliminando e produzindo documentos falsos, como, aliás, 
foi  amplamente  noticiado.  Constam  dos  autos  desta  ação  penal  até 
mesmo fotografias de documentos que foram jogados na estrada,  com 
clara intenção de impossibilitar a descoberta de todos os fatos criminosos 
praticados.

Assim, ao contrário do que se tem sustentado, este réu, Sr. MARCOS 
VALÉRIO, buscou, na verdade, criar muito mais obstáculos ao trabalho 
dos órgãos de investigação e persecução penal do que proporcionar-lhes 
informações.  As  informações  só  vieram  a  ser  confirmadas  pelo  réu 
MARCOS  VALÉRIO  depois  que  o  acusado  ROBERTO  JEFFERSON  já 
havia indicado os nomes dos operadores do esquema, especialmente o 
nome  dos  réus  MARCOS  VALÉRIO  e  DELÚBIO  SOARES,  os 
articuladores  e  os  beneficiários  finais  –  parlamentares  especificamente 
nominados por ROBERTO JEFFERSON.

Além  do  corréu  ROBERTO  JEFFERSON,  o  acusado  MARCOS 
VALÉRIO  também  se  viu  envolvido  na  prática  criminosa  por 
depoimentos  prestados  por  sua  ex-secretária,  Sra.  Fernanda  Karina 
Somaggio.  As  informações  colhidas  a  partir  dos  depoimentos  de 
ROBERTO  JEFFERSON  e  Fernanda  Karina  Somaggio  passaram  a  ser 
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confirmadas por dados obtidos mediante medidas de busca e apreensão, 
quebras de sigilo bancário e fiscal e oitivas perante a CPMI dos Correios e 
a autoridade policial.

Portanto,  o  acusado  MARCOS  VALÉRIO  não  confessou,  não 
colaborou  na  “identificação  dos  demais  co-autores  ou  partícipes  da  ação  
criminosa”, não auxiliou na “recuperação total ou parcial do produto do crime”, 
como determina, por exemplo, a Lei 9.807/99. Suas informações somente 
repetiram os dados que já haviam sido colhidos, no momento em que 
percebeu que já havia justa causa para processá-lo por todos os crimes 
desvendados  ao  longo  desta  ação  penal.  Foram  utilizadas  por 
consubstanciar  uma  confirmação do  que  se  colheu,  e  não  informação 
inédita.

Daí porque, senhores ministros, considerados os embaraços criados 
às  investigações,  as  falsificações,  eliminação e  queima de notas  fiscais, 
comprovadamente ocorridas no curso do inquérito que deu origem a este 
processo,  julgo não apenas incabível  como inteiramente inconcebível  a 
concessão de qualquer benefício de diminuição de pena a um réu que 
adotou  o  comportamento  que  nestes  autos  adotou  o  réu  MARCOS 
VALÉRIO.

REGIME INICIAL
O  regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

será o fechado, nos termos do disposto no art. 33, caput, § 2º, a, e § 3º, c/c o 
art. 59, caput e inciso III, do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Incabível  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 

restritivas de direitos, em virtude do fato de que a pena aplicada excede o 
limite fixado na lei para essa substituição (CP, art. 44, I).

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Pela mesma razão, também inviável o sursis (CP, art. 77).
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Após o trânsito em julgado, dê-se ciência à Justiça Eleitoral e lance-se 
o nome do réu no rol dos culpados (CPP, art. 393, II).
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RAMON HOLLERBACH CARDOSO

ITEM II – QUADRILHA (art. 288 do Código Penal)
Pena: reclusão, de um a três anos

VENCIDOS: min. Ricardo Lewandowski (revisor), min. Rosa Weber, 
min. Cármen Lúcia e min. Dias Toffoli.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta,  é  elevada,  uma  vez  que  RAMON HOLLERBACH,  conforme 
demonstrado, atuou intensamente, por exemplo, fornecendo a estrutura 
empresarial das sociedades das quais era sócio, para a consecução dos 
objetivos ilícitos da quadrilha.

Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e  RE  591.054),  razão  pela  qual,  neste  caso,  considero  que  RAMON 
HOLLERBACH não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
do condenado.

O  motivo do crime, em última análise, foi  a intenção de RAMON 
HOLLERBACH de obter recursos indevidos, para si e para as sociedades 
às quais estava vinculado, graças à proximidade buscada e conquistada 
por  MARCOS  VALÉRIO para  com o  Governo  Federal  à  época,  e  aos 
favores ilícitos prestados, sobretudo, aos integrantes do chamado “núcleo 
político”.

As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
que constituem elementares e as que já foram consideradas) também se 
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mostram  desfavoráveis  a  RAMON  HOLLERBACH,  que,  como  visto, 
assinou  documentos  contábeis  da  SMP&B,  cuja  contabilidade  foi 
qualificada  pelos  peritos  como  fraudulenta;  afiançou  contratos  de 
empréstimos simulados; e, ainda, discutiu esses empréstimos simulados 
com DELÚBIO, na sede da SMP&B. Além disso, a quadrilha permaneceu 
ativa por mais de dois anos.

As consequências do delito mostram-se igualmente desfavoráveis a 
RAMON HOLLERBACH, uma vez que – tendo a quadrilha alcançado 
um  dos  seus  objetivos,  que  era  a  compra  de  apoio  político  de 
parlamentares federais – colocou em risco o próprio regime democrático, 
a  independência  dos  Poderes  e  o  sistema  republicano,  em  flagrante 
contrariedade à Constituição Federal.

Dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59, 68 e 288 do Código Penal, fixo 
a pena-base de RAMON HOLLERBACH em  dois anos e três meses de 
reclusão.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a  pena  de  dois  anos  e  três  meses  de  reclusão  para  RAMON 
HOLLERBACH.

ITEM III.1 (CÂMARA DOS DEPUTADOS)
CORRUPÇÃO ATIVA

VENCIDOS: Ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli

Em ligeira síntese, o crime consistiu no pagamento de R$ 50.000,00, 
em espécie, mediante cheque da SMP&B, ao então Presidente da Câmara 
dos Deputados, Sr. JOÃO PAULO CUNHA, com intenção de influenciar 
na instauração de procedimento licitatório que resultou na contratação da 
empresa  do  acusado  RAMON  HOLLERBACH,  a  SMP&B,  pelo  órgão 
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legislativo.
A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 

conduta,  apresenta-se  bastante  elevada,  uma  vez  que  RAMON 
HOLLERBACH dirigiu sua prática delitiva à corrupção do Presidente da 
Câmara  dos  Deputados,  uma  das  mais  elevadas  autoridades  da 
República.

Apesar de o acusado já ter sido condenado por outros crimes [3], eu 
respeito  o  fato  de  ainda  estar  pendente  de  análise,  por  esta  Corte,  o 
estabelecimento  dos  critérios  definidores  da  existência  dos  “maus  
antecedentes”.  Por  esta  razão,  deixo  de  incluir,  na  dosimetria,  essa 
circunstância judicial para fins de elevação da pena-base, tendo em vista 
que, no caso, embora o réu ostente condenações criminais, em nenhuma 
delas se verificou o trânsito em julgado.

Meu  entendimento  pessoal,  no  entanto,  é  de  que  pode  ser 
considerado portador de maus antecedentes o acusado que tem, em sua 
folha de antecedentes, várias condenações criminais, envolvendo crimes 
dolosos,  contra  relevantes  bens  jurídicos  e  punidos  com  reclusão, 
especialmente se as condenações tiverem sido proferidas, originariamente 
ou em grau de  recurso,  por  órgão  jurisdicional  colegiado de  segundo 
grau.

O fundamento desta minha compreensão reside nas peculiaridades 
do sistema jurídico-processual brasileiro. Nós sabemos muito bem que o 
trânsito em julgado de uma condenação criminal  pode ser postergado 
pelas  defesas  por  meio  da  interposição  de  recursos  meramente 
protelatórios, a fim de impedir, por tempo indeterminado, a eficácia das 
leis penais.

A conduta social e a personalidade do réu RAMON HOLLERBACH 
não permitem um juízo negativo que conduza à elevação da pena-base.

O  motivo do crime de corrupção ativa também é reprovável, pois, 
em  última  análise,  o  ato  de  ofício  cuja  prática  era  almejada  também 
consubstanciava  crime,  qual  seja,  a  contratação  ilícita  da  empresa  do 
acusado pela  Câmara  dos  Deputados  e  o  consequente  enriquecimento 
pessoal do acusado e de seus sócios. Esta não é uma elementar do tipo 
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penal de corrupção ativa, que pode ocorrer para a prática de ato lícito 
(vários são os exemplos de ações judiciais em que a corrupção almeja, por 
exemplo,  a  prática  mais  célere  de  um ato  que  já  seria  praticado  pelo 
funcionário público), o que permitiria maior aproximação da conduta em 
relação ao mínimo legal, mas não é o caso agora em julgamento.

As  circunstâncias do  crime  de  corrupção  ativa  são  desfavoráveis, 
tendo  em  vista  que  RAMON  esteve  em reuniões  com JOÃO  PAULO 
CUNHA no contexto da prática criminosa,  como mencionado em meu 
voto, e providenciou para que sua agência fosse contratada pela Câmara 
dos  Deputados,  em  violação  às  normas  de  concorrências  públicas, 
mediante  encontros  privados  do  interesse  pessoal  e  partidário  do  réu 
JOÃO PAULO CUNHA. Para esse fim, manteve encontro com o acusado 
também em um hotel  em São Paulo e mantinha-se em contato com o 
assessor de JOÃO PAULO CUNHA, Sr. Luís Costa Pinto. Com tudo isso, 
o acusado RAMON logrou obter a contratação ilícita de sua empresa pela 
Câmara dos Deputados, em contrato que resultou no desvio de mais de 
R$ 1.077.000,00. Ademais, trata-se de ato dirigido ao agente público que é 
o segundo na linha sucessória da Presidência da República, a revelar as 
circunstâncias altamente danosas da prática criminosa.

As consequências do crime também se revelam mais lesivas do que 
as normais da espécie, tendo em vista que o crime conduziu à instalação 
de uma engrenagem de desvio de recursos públicos destinada a abastecer 
o esquema de compra de apoio político, juntamente com outros recursos 
desviados no período, bem como obter a remuneração dos sócios pelo 
auxílio na empreitada criminosa.

Assim,  as  circunstâncias  judiciais  do art.  59  do  Código  Penal  são 
bastante desfavoráveis ao acusado RAMON HOLLERBACH, razão pela 
qual, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no tipo penal do artigo 333 do 
Código Penal, fixo a pena-base de RAMON HOLLERBACH em 2 (dois) 
anos e 6 (seis) meses de reclusão, com mais 100 dias-multa, cada um no 
valor  de  10  salários-mínimos,  no  montante  vigente  à  época  do  fato, 
observado o art. 60 do Código Penal estabelece os “Critérios Especiais da  
Pena  de  Multa”,  prevendo  que  “o  juiz  deve  atender,  principalmente,  à  
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situação econômica do réu”. Nos termos do §2º do art. 49, “o valor da multa  
será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária”.

À falta de circunstâncias atenuantes ou agravantes,  bem como de 
causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva a pena.

Do exposto,  pela prática do crime de corrupção ativa narrado no 
capítulo III.1 da denúncia, condeno RAMON HOLLERBACH à pena de 2 
anos e  6  meses  de reclusão e  100 dias-multa,  no valor  de 10 salários-
mínimos cada, no montante vigente à época do fato.

ITEM III.1 (CÂMARA DOS DEPUTADOS)
PECULATO

VENCIDOS: Ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli

Em  ligeira  síntese,  o  crime  consistiu  no  desvio  de  mais  de  R$ 
1.077.000,00 em detrimento da Câmara dos Deputados, mediante dezenas 
de  autorizações  de  subcontratações  que  resultaram  em  pagamentos  à 
SMP&B  sem  que  a  empresa  do  acusado  RAMON  HOLLERBACH 
prestasse  praticamente  nenhum  dos  serviços  para  os  quais  fora 
contratada, na modalidade melhor técnica.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta,  apresenta-se  bastante  elevada,  uma  vez  que  RAMON 
HOLLERBACH, conforme demonstrado de forma pormenorizada, atuou 
intensamente na execução dos crimes, mantendo-se em constante contato 
com o corréu JOÃO PAULO CUNHA para viabilizar a prática do crime. 
O  réu  RAMON  HOLLERBACH  auxiliou  substancialmente  o  acusado 
MARCOS  VALÉRIO,  através  da  SMP&B  Comunicação  Ltda.,  pessoa 
jurídica  que  emitiu  o  cheque  destinado  ao  pagamento  da  vantagem 
indevida ao Sr. JOÃO PAULO CUNHA e que, depois, foi utilizada para o 
desvio de recursos públicos em proveito próprio e de terceiros.

Apesar de o acusado já ter sido condenado por outros crimes, eu 
respeito  o  fato  de  ainda  estar  pendente  de  análise,  por  esta  Corte,  o 
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estabelecimento  dos  critérios  definidores  da  existência  dos  “maus  
antecedentes”.  Por  esta  razão,  deixo  de  incluir,  na  dosimetria,  essa 
circunstância judicial para fins de elevação da pena-base, tendo em vista 
que, no caso, embora o réu ostente condenações criminais, em nenhuma 
delas se verificou o trânsito em julgado.

Meu  entendimento  pessoal,  no  entanto,  é  de  que  pode  ser 
considerado portador de maus antecedentes o acusado que tem, em sua 
folha de antecedentes, várias condenações criminais, envolvendo crimes 
dolosos,  contra  relevantes  bens  jurídicos  e  punidos  com  reclusão, 
especialmente se as condenações tiverem sido proferidas, originariamente 
ou em grau de  recurso,  por  órgão  jurisdicional  colegiado de  segundo 
grau.

O fundamento desta minha compreensão reside nas peculiaridades 
do sistema jurídico-processual brasileiro. Nós sabemos muito bem que o 
trânsito em julgado de uma condenação criminal  pode ser postergado 
pelas  defesas  por  meio  da  interposição  de  recursos  meramente 
protelatórios, a fim de impedir, por tempo indeterminado, a eficácia das 
leis penais.

A conduta social e a personalidade do réu RAMON HOLLERBACH 
não permitem um juízo negativo que conduza à elevação da pena-base.

Os  motivos do  crime de  peculato  também conduzem a um juízo 
negativo mais gravoso,  pois o réu RAMON HOLLERBACH pretendeu 
não apenas enriquecer ilicitamente, que é elementar do tipo penal, mas 
almejou,  também,  obter  sua  parcela  de  remuneração  pela  prática 
concomitante  de  outros  crimes,  em  proveito  do  Partido  dos 
Trabalhadores, o que torna os motivos ainda mais reprováveis do que os 
comuns da espécie criminosa agora em julgamento.

As  circunstâncias do  crime  são  desfavoráveis,  pois  o  acusado  se 
valeu do acesso que lhe foi proporcionado às engrenagens do Estado, no 
mais alto escalão da República, envolvendo a Câmara dos Deputados, e 
lançou  mão  dessa  proximidade  com  o  Poder  Estatal  para  simular  a 
prestação  de  serviços,  praticar  o  ilícito  e  proteger-se  para  não  ser 
descoberto,  fatos  que  tornam  as  condutas  ainda  mais  lesivas  ao  bem 
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jurídico protegido. Com efeito, como explica Juarez Cirino dos Santos, “as  
circunstâncias  referidas como  circunstâncias judiciais  do art.  59 do CP são  
circunstâncias  diversas  das  genéricas  circunstâncias  agravantes  ou  
circunstâncias atenuantes (arts. 61 e 65, CP), como, por exemplo, o lugar do  
fato, o modo de execução, as relações do autor com a vítima etc., que  
podem influir na formação da pena-base”.

As  consequências dos  crimes  também  se  mostram  desfavoráveis, 
tendo em vista o montante do prejuízo causado. O contrato firmado com 
a agência do acusado conduziu a dispêndios milionários e à apropriação 
criminosa  de  mais  de  R$  1.077.000,00.  Embora  o  crime  de  peculato 
sempre  envolva  prejuízo  ao  erário,  o  montante  empregado  na  prática 
ilícita  pode ser considerado para fins de elevar a pena-base,  eis  que é 
variável em cada caso concreto. Daí porque considero que, quanto mais 
alto  o  desvio,  mais  reprovável  é  a  conduta  e  mais  graves  suas 
consequências para o bem jurídico protegido, de modo que findam por 
ser atingidos também outros bens jurídicos.

Assim,  as  circunstâncias  judiciais  do  art.  59  são  bastante 
desfavoráveis  ao  acusado  RAMON  HOLLERBACH,  relativamente  ao 
crime de peculato, razão pela qual, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e 
no tipo penal do artigo 312 (peculato) do Código Penal, fixo a pena-base 
em 3 (três) anos de reclusão, com mais 180 dias-multa, cada um no valor 
de 10 salários-mínimos, no montante vigente à época do fato, observado o 
art.  60 do Código Penal estabelece os “Critérios Especiais  da Pena de  
Multa”,  prevendo  que  “o  juiz  deve  atender,  principalmente,  à  situação  
econômica do réu”.

À falta de circunstâncias atenuantes ou agravantes,  bem como de 
causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva a pena.

Nos termos do §2º do art. 49, “o valor da multa será atualizado, quando  
da execução, pelos índices de correção monetária”.

Do exposto, condeno RAMON HOLLERBACH à pena de 3 anos de 
reclusão  e  180  dias-multa,  no  valor  de  10  salários-mínimos  cada,  pela 
prática do crime de peculato narrado no item III.1 da denúncia (Câmara 
dos Deputados).
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ITEM III.3 (BANCO DO BRASIL)
CORRUPÇÃO ATIVA

Em ligeira síntese, o crime consistiu no pagamento de R$ 326.660,67 
ao  então  Diretor  de  Marketing  do  Banco  do  Brasil,  Sr.  HENRIQUE 
PIZZOLATO,  para  influenciá-lo  à  prática  e  omissão de  atos  de  ofício, 
violando o dever do cargo. Os atos foram efetivamente praticados pelo 
agente público, razão pela qual o Procurador-Geral da República pediu a 
incidência da causa de aumento prevista no art. 333, parágrafo único, do 
Código Penal.

Considerada a  polêmica  quanto  à  data  da  consumação do  delito, 
saliento que a vantagem indevida foi paga no dia 15 de janeiro de 2004, 
momento em que há, logicamente, uma renovação da oferta de vantagem 
indevida,  diferindo  o  momento  da  consumação  para  a  data  do 
pagamento.  Não  é  mero  exaurimento,  mas  sim  extensão  da  conduta 
anterior,  apta  a  fixar  a  data  da  consumação do  crime,  inclusive  ao  se 
considerar que o corrompido pratica o delito no momento em que recebe 
a propina, a evidenciar que este momento consumativo não é desprezado 
pela lei  penal.  Portanto,  entendo que a conduta,  ao tempo em que foi 
efetivamente praticada, ocorreu sob a égide da Lei 10.763/2003. Noutras 
palavras: o oferecimento da propina ocorreu em 15 de janeiro de 2004, 
data do recebimento do dinheiro pelo funcionário público corrompido, 
momento em que a pena legalmente cominada já havia sido aumentada 
para 2 a 12 anos, sendo certo que “O desconhecimento da lei é inescusável” 
(art. 21 do Código Penal).

Com  efeito,  o  réu  HENRIQUE  PIZZOLATO  afirmou  que  “em 
15/01/2004,  salvo engano,  recebeu um telefonema de  Belo  Horizonte,  em seu  
aparelho celular, onde a pessoa se dizia falar em nome de MARCOS VALÉRIO  
FERNANDES,  pedindo  o  favor  de  apanhar  documentos  num  escritório  no  
Centro da cidade do Rio de Janeiro; (...) esses valores deveriam ser entregues a  
uma pessoa do PT no final do dia” (fls. 1009/1013, vol. 4).

A informação  de  que  vários  atos  de  ofício  foram  executados  e 
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omitidos,  no  ano  de  2003,  pelo  agente  público  corrompido  –  corréu 
HENRIQUE PIZZOLATO – não afasta o fato de que, ao longo do ano de 
2004,  outros  atos  de  ofício  também  foram  praticados  e  omitidos  pelo 
acusado, em proveito da empresa de MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO 
PAZ e RAMON HOLLERBACH. Com efeito, o maior repasse indevido do 
Banco do Brasil para a DNA Propaganda ocorreu depois do pagamento 
da vantagem indevida agora em análise. Trata-se do repasse no valor de 
R$ 35 milhões, efetuado em 12 de março de 2004, além de outro repasse, 
logo na sequência, no total de R$ 9.097.024,75, de 1º de junho de 2004.

Por essas razões, considerei, inicialmente, que a vantagem paga em 
15 de janeiro de 2004 conduzia à conclusão de que o delito de corrupção 
ativa ocorreu naquela data.

Porém,  considerada  a  deliberação  da  maioria,  e  ressalvando  meu 
posicionamento no sentido contrário, curvo-me à conclusão do plenário 
no sentido da aplicação da redação anterior à Lei 10.763/2003.

Passo à análise das circunstâncias judiciais.
A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 

conduta,  apresenta-se  elevada,  uma vez que RAMON HOLLERBACH, 
conforme demonstrado de forma pormenorizada, atuou intensamente na 
execução  do  crime,  mantendo sua  empresa  ativamente  voltada para  a 
prática  dos  delitos,  autorizando  o  acusado  MARCOS  VALÉRIO  a 
estabelecer os contatos diretos com o agente público corrompido.

Apesar de o acusado já ter sido condenado por outros crimes, eu 
respeito  o  fato  de  ainda  estar  pendente  de  análise,  por  esta  Corte,  o 
estabelecimento  dos  critérios  definidores  da  existência  dos  “maus  
antecedentes”.  Por  esta  razão,  deixo  de  incluir,  na  dosimetria,  essa 
circunstância judicial para fins de elevação da pena-base, tendo em vista 
que, no caso, embora o réu ostente condenações criminais, em nenhuma 
delas se verificou o trânsito em julgado.

Meu  entendimento  pessoal,  no  entanto,  é  de  que  pode  ser 
considerado portador de maus antecedentes o acusado que tem, em sua 
folha de antecedentes, várias condenações criminais, envolvendo crimes 
dolosos,  contra  relevantes  bens  jurídicos  e  punidos  com  reclusão, 
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especialmente se as condenações tiverem sido proferidas, originariamente 
ou em grau de  recurso,  por  órgão  jurisdicional  colegiado de  segundo 
grau.

O fundamento desta minha compreensão reside nas peculiaridades 
do sistema jurídico-processual brasileiro. Nós sabemos muito bem que o 
trânsito em julgado de uma condenação criminal  pode ser postergado 
pelas  defesas  por  meio  da  interposição  de  recursos  meramente 
protelatórios, a fim de impedir, por tempo indeterminado, a eficácia das 
leis penais.

A conduta social e a personalidade do réu RAMON HOLLERBACH 
não permitem um juízo negativo que conduza à elevação da pena-base.

O  motivo do crime de corrupção ativa também é reprovável, pois, 
em última análise, consistiu na intenção do acusado e de seus sócios de 
obter a renovação criminosa do contrato da empresa do acusado com o 
Banco do Brasil e o seu consequente enriquecimento pessoal, o que não 
configura uma elementar do tipo penal de corrupção ativa.

As  circunstâncias do  crime  de  corrupção  ativa  são  desfavoráveis, 
pois o réu se utilizou da estrutura estatal e obteve a efetiva prática dos 
atos de ofício almejados.

As consequências do crime também se revelam mais lesivas do que 
as normais da espécie, tendo em vista que o crime conduziu à instalação 
de  uma engrenagem de desvio  de  recursos  públicos  apta  a  facilitar  a 
prática de outros crimes e a obter a respectiva remuneração.

Considerando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 
Penal são bastante desfavoráveis ao acusado RAMON HOLLERBACH, 
razão pela qual, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no tipo penal do 
artigo 333 do Código Penal, fixo a pena-base de RAMON HOLLERBACH 
em 2 (dois) anos de reclusão, com mais 150 dias-multa.

Este plenário considerou aplicável a causa de aumento do art. 333, 
parágrafo único do CP, que impõe aumento de um terço para os crimes 
de  corrupção  ativa,  quando  “em  razão  vantagem  ou  promessa,  o  
funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever  
funcional”.
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Assim, a pena de RAMON HOLLERBACH alcança 2 anos e 8 meses 
de reclusão, com mais 180 dias-multa, cada um no valor de 10 salários-
mínimos, no montante vigente à época do fato, observado o art. 60 do 
Código  Penal  estabelece  os  “Critérios  Especiais  da  Pena  de  Multa”, 
prevendo que “o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do  
réu”.

Nos termos do §2º do art. 49, “o valor da multa será atualizado, quando  
da execução, pelos índices de correção monetária”.

Ausentes  outras  causas  de diminuição ou aumento,  torno a  pena 
definitiva.

Do exposto,  pela prática do crime de corrupção ativa narrado no 
capítulo 3.3 da denúncia, condeno RAMON HOLLERBACH à pena de 
reclusão,  de  3 (três)  anos e  4  (quatro)  meses de reclusão,  e  180 dias-
multa, no valor de 10 salários-mínimos cada, no montante vigente à época 
do fato.

REAJUSTE DE VOTO QUANTO AO RÉU MARCOS VALÉRIO
Senhores  Ministros,  para  manter  a  coerência,  aproveito  este 

momento para reajustar meu voto e reformular a pena aplicada ao corréu 
MARCOS VALÉRIO, pela prática do crime de corrupção ativa imputado 
no Item III.3 da denúncia, em aquiescência ao entendimento firmado pela 
maioria deste Plenário,  no sentido da aplicação da pena anterior à Lei 
10.763/2003.  Assim,  passo  a  considerar,  como  pena  mínima  para  este 
delito, aquela que vigorou até novembro de 2003, e fixo a pena-base de 
MARCOS  VALÉRIO  em  3  anos  de  reclusão,  tal  como  proposto  pelo 
eminente Ministro Ayres Britto, tendo em vista as circunstâncias judiciais 
já mencionadas anteriormente. Aplico, da mesma maneira, a agravante do 
art. 62, I, do Código Penal (por ter comandado a atividade dos sócios), na 
fração de um sexto, chegando a 3 anos e 6 meses de reclusão. Acolho, 
ainda, a decisão deste Plenário, também no sentido de aplicar a causa de 
aumento  do  parágrafo  único  do  art.  333,  tendo  em  vista  que  o  réu 
HENRIQUE PIZZOLATO efetivamente renovou o contrato da DNA com 
o  Banco  do  Brasil,  configurando  ato  de  ofício  praticado  ilicitamente. 
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Assim, a pena de RAMON HOLLERBACH alcança 2 anos e 8 meses 
de reclusão, com mais 180 dias-multa, cada um no valor de 10 salários-
mínimos, no montante vigente à época do fato, observado o art. 60 do 
Código  Penal  estabelece  os  “Critérios  Especiais  da  Pena  de  Multa”, 
prevendo que “o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do  
réu”.

Nos termos do §2º do art. 49, “o valor da multa será atualizado, quando  
da execução, pelos índices de correção monetária”.

Ausentes  outras  causas  de diminuição ou aumento,  torno a  pena 
definitiva.

Do exposto,  pela prática do crime de corrupção ativa narrado no 
capítulo 3.3 da denúncia, condeno RAMON HOLLERBACH à pena de 
reclusão,  de  3 (três)  anos e  4  (quatro)  meses de reclusão,  e  180 dias-
multa, no valor de 10 salários-mínimos cada, no montante vigente à época 
do fato.

REAJUSTE DE VOTO QUANTO AO RÉU MARCOS VALÉRIO
Senhores  Ministros,  para  manter  a  coerência,  aproveito  este 

momento para reajustar meu voto e reformular a pena aplicada ao corréu 
MARCOS VALÉRIO, pela prática do crime de corrupção ativa imputado 
no Item III.3 da denúncia, em aquiescência ao entendimento firmado pela 
maioria deste Plenário,  no sentido da aplicação da pena anterior à Lei 
10.763/2003.  Assim,  passo  a  considerar,  como  pena  mínima  para  este 
delito, aquela que vigorou até novembro de 2003, e fixo a pena-base de 
MARCOS  VALÉRIO  em  3  anos  de  reclusão,  tal  como  proposto  pelo 
eminente Ministro Ayres Britto, tendo em vista as circunstâncias judiciais 
já mencionadas anteriormente. Aplico, da mesma maneira, a agravante do 
art. 62, I, do Código Penal (por ter comandado a atividade dos sócios), na 
fração de um sexto, chegando a 3 anos e 6 meses de reclusão. Acolho, 
ainda, a decisão deste Plenário, também no sentido de aplicar a causa de 
aumento  do  parágrafo  único  do  art.  333,  tendo  em  vista  que  o  réu 
HENRIQUE PIZZOLATO efetivamente renovou o contrato da DNA com 
o  Banco  do  Brasil,  configurando  ato  de  ofício  praticado  ilicitamente. 
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Assim, com a incidência do aumento de um terço, a pena privativa de 
liberdade relativamente a MARCOS VALÉRIO atinge o total de 4 anos e 9 
meses  de  reclusão.  Mantenho  a  pena  de  multa  no  mesmo  patamar 
anteriormente aplicado.

ITENS III.2 e III.3 (BANCO DO BRASIL)
PECULATOS: BÔNUS DE VOLUME E FUNDO VISANET

Em ligeira síntese, o crime consistiu no desvio de quase R$ 3 milhões 
de  reais,  pagos  à  empresa  DNA Propaganda  a  título  de  “vantagens” 
derivadas do contrato da empresa com o Banco do Brasil e que deveriam 
ser devolvidas à entidade pública (chamados “bônus de volume”), bem 
como do montante de quase R$ 74 milhões de propriedade do Banco do 
Brasil,  oriundo  da  participação  acionária  do  Banco  no  Fundo Visanet, 
mediante atos do Sr. HENRIQUE PIZZOLATO.

CONTINUIDADE  DELITIVA  ENTRE  OS  CRIMES  DE 
PECULATO

Os crimes de peculato pelos quais o réu RAMON HOLLERBACH foi 
condenado  (itens  III.2  e  III.3)  foram  praticados  nas  mesmas 
circunstâncias, o que atrai a incidência do art. 71 do Código Penal:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas 
condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras 
semelhantes,  devem  os  subseqüentes  ser  havidos  como 
continuação do primeiro,  aplica-se-lhe a pena de um só dos 
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,  aumentada, 
em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Tendo  em  vista  este  preceito,  deixo  de  acolher  o  pedido  do 
Procurador-Geral  da  República,  que  formulou  pleito  no  sentido  do 
reconhecimento da existência concurso material de delitos. Entendo que, 
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Assim, com a incidência do aumento de um terço, a pena privativa de 
liberdade relativamente a MARCOS VALÉRIO atinge o total de 4 anos e 9 
meses  de  reclusão.  Mantenho  a  pena  de  multa  no  mesmo  patamar 
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ser devolvidas à entidade pública (chamados “bônus de volume”), bem 
como do montante de quase R$ 74 milhões de propriedade do Banco do 
Brasil,  oriundo  da  participação  acionária  do  Banco  no  Fundo Visanet, 
mediante atos do Sr. HENRIQUE PIZZOLATO.

CONTINUIDADE  DELITIVA  ENTRE  OS  CRIMES  DE 
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Os crimes de peculato pelos quais o réu RAMON HOLLERBACH foi 
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Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas 
condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras 
semelhantes,  devem  os  subseqüentes  ser  havidos  como 
continuação do primeiro,  aplica-se-lhe a pena de um só dos 
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,  aumentada, 
em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Tendo  em  vista  este  preceito,  deixo  de  acolher  o  pedido  do 
Procurador-Geral  da  República,  que  formulou  pleito  no  sentido  do 
reconhecimento da existência concurso material de delitos. Entendo que, 
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no caso, ocorreu a continuidade delitiva, pois os fatos envolveram crimes 
da  mesma  espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de 
execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação dos 
primeiros.

Os crimes de peculato foram praticados ao longo dos anos de 2003, 
2004 e 2005, no curso da execução do contrato da DNA Propaganda com 
o Banco do Brasil.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta,  apresenta-se  elevada,  uma vez que RAMON HOLLERBACH, 
através  do  seu  sócio  MARCOS  VALÉRIO,  não  apenas  locupletou-se 
criminosamente de recursos do Banco do Brasil como, ainda, utilizou sua 
empresa  para,  através  dos  desvios,  viabilizar  a  prática  criminosa 
engendrada pela quadrilha de que fez parte.

Apesar de o acusado já ter sido condenado por outros crimes, eu 
respeito  o  fato  de  ainda  estar  pendente  de  análise,  por  esta  Corte,  o 
estabelecimento  dos  critérios  definidores  da  existência  dos  “maus  
antecedentes”.  Por  esta  razão,  deixo  de  incluir,  na  dosimetria,  essa 
circunstância judicial para fins de elevação da pena-base, tendo em vista 
que, no caso, embora o réu ostente condenações criminais, em nenhuma 
delas se verificou o trânsito em julgado.

Meu  entendimento  pessoal,  no  entanto,  é  de  que  pode  ser 
considerado portador de maus antecedentes o acusado que tem, em sua 
folha de antecedentes, várias condenações criminais, envolvendo crimes 
dolosos,  contra  relevantes  bens  jurídicos  e  punidos  com  reclusão, 
especialmente se as condenações tiverem sido proferidas, originariamente 
ou em grau de  recurso,  por  órgão  jurisdicional  colegiado de  segundo 
grau.

O fundamento desta minha compreensão reside nas peculiaridades 
do sistema jurídico-processual brasileiro. Nós sabemos muito bem que o 
trânsito em julgado de uma condenação criminal  pode ser postergado 
pelas  defesas  por  meio  da  interposição  de  recursos  meramente 
protelatórios, a fim de impedir, por tempo indeterminado, a eficácia das 
leis penais.
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no caso, ocorreu a continuidade delitiva, pois os fatos envolveram crimes 
da  mesma  espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de 
execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação dos 
primeiros.

Os crimes de peculato foram praticados ao longo dos anos de 2003, 
2004 e 2005, no curso da execução do contrato da DNA Propaganda com 
o Banco do Brasil.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta,  apresenta-se  elevada,  uma vez que RAMON HOLLERBACH, 
através  do  seu  sócio  MARCOS  VALÉRIO,  não  apenas  locupletou-se 
criminosamente de recursos do Banco do Brasil como, ainda, utilizou sua 
empresa  para,  através  dos  desvios,  viabilizar  a  prática  criminosa 
engendrada pela quadrilha de que fez parte.

Apesar de o acusado já ter sido condenado por outros crimes, eu 
respeito  o  fato  de  ainda  estar  pendente  de  análise,  por  esta  Corte,  o 
estabelecimento  dos  critérios  definidores  da  existência  dos  “maus  
antecedentes”.  Por  esta  razão,  deixo  de  incluir,  na  dosimetria,  essa 
circunstância judicial para fins de elevação da pena-base, tendo em vista 
que, no caso, embora o réu ostente condenações criminais, em nenhuma 
delas se verificou o trânsito em julgado.

Meu  entendimento  pessoal,  no  entanto,  é  de  que  pode  ser 
considerado portador de maus antecedentes o acusado que tem, em sua 
folha de antecedentes, várias condenações criminais, envolvendo crimes 
dolosos,  contra  relevantes  bens  jurídicos  e  punidos  com  reclusão, 
especialmente se as condenações tiverem sido proferidas, originariamente 
ou em grau de  recurso,  por  órgão  jurisdicional  colegiado de  segundo 
grau.

O fundamento desta minha compreensão reside nas peculiaridades 
do sistema jurídico-processual brasileiro. Nós sabemos muito bem que o 
trânsito em julgado de uma condenação criminal  pode ser postergado 
pelas  defesas  por  meio  da  interposição  de  recursos  meramente 
protelatórios, a fim de impedir, por tempo indeterminado, a eficácia das 
leis penais.
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A conduta social e a personalidade do réu RAMON HOLLERBACH 
não permitem um juízo negativo que conduza à elevação da pena-base.

Os  motivos do  crime de  peculato  também conduzem a um juízo 
negativo mais gravoso,  pois o réu RAMON HOLLERBACH pretendeu 
não  apenas  enriquecer  ilicitamente,  mas,  também,  obter  remuneração 
específica pela prática dos ilícitos, tal como explicitado no item III.

As circunstâncias dos crimes também são desfavoráveis.
Como explica  Juarez Cirino dos Santos,  “as  circunstâncias  referidas  

como circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são circunstâncias diversas das  
genéricas circunstâncias agravantes ou circunstâncias atenuantes (arts. 61 e  
65,  CP),  como,  por  exemplo,  o  lugar  do  fato,  o  modo  de  execução,  as  
relações do autor com a vítima etc., que podem influir na formação da  
pena-base” (SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal – Parte Geral. 4ª ed. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2010. p. 525).

No  caso,  o  acusado  recebeu  repasses  vultosos,  sob  o  manto  dos 
contratos assinados por sua empresa, simulando a prestação dos serviços.

As consequências do crime também se revelam mais lesivas do que 
as normais da espécie, tendo em vista que o elevadíssimo montante do 
prejuízo  causado  (quase  R$  74  milhões,  oriundos  da  participação  do 
Banco  do  Brasil  no Fundo Visanet,  transferidos  indevidamente  para  a 
conta  da  DNA  Propaganda;  e  ainda  apropriação  indevida  de  R$ 
2.923.686,15  recebidos  a  título  de  bônus  de  volume  no  contrato  da 
empresa com o Banco do Brasil).

Assim,  as  circunstâncias  judiciais  do  art.  59  são  bastante 
desfavoráveis  ao  acusado  RAMON  HOLLERBACH,  relativamente  ao 
crime de peculato, razão pela qual, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e 
no tipo penal do artigo 312 (peculato) do Código Penal, fixo a pena-base 
de  RAMON  HOLLERBACH  em  3  (três)  anos  e  4  (quatro)  meses  de 
reclusão, com mais 165 dias-multa.

Incide a causa de aumento do art 71 do Código Penal, razão pela 
qual aumento a pena base de um sexto, para 3 anos, 10 meses e 20 dias de 
reclusão, e 190 dias-multa.

À  falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
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A conduta social e a personalidade do réu RAMON HOLLERBACH 
não permitem um juízo negativo que conduza à elevação da pena-base.

Os  motivos do  crime de  peculato  também conduzem a um juízo 
negativo mais gravoso,  pois o réu RAMON HOLLERBACH pretendeu 
não  apenas  enriquecer  ilicitamente,  mas,  também,  obter  remuneração 
específica pela prática dos ilícitos, tal como explicitado no item III.

As circunstâncias dos crimes também são desfavoráveis.
Como explica  Juarez Cirino dos Santos,  “as  circunstâncias  referidas  

como circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são circunstâncias diversas das  
genéricas circunstâncias agravantes ou circunstâncias atenuantes (arts. 61 e  
65,  CP),  como,  por  exemplo,  o  lugar  do  fato,  o  modo  de  execução,  as  
relações do autor com a vítima etc., que podem influir na formação da  
pena-base” (SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal – Parte Geral. 4ª ed. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2010. p. 525).

No  caso,  o  acusado  recebeu  repasses  vultosos,  sob  o  manto  dos 
contratos assinados por sua empresa, simulando a prestação dos serviços.

As consequências do crime também se revelam mais lesivas do que 
as normais da espécie, tendo em vista que o elevadíssimo montante do 
prejuízo  causado  (quase  R$  74  milhões,  oriundos  da  participação  do 
Banco  do  Brasil  no Fundo Visanet,  transferidos  indevidamente  para  a 
conta  da  DNA  Propaganda;  e  ainda  apropriação  indevida  de  R$ 
2.923.686,15  recebidos  a  título  de  bônus  de  volume  no  contrato  da 
empresa com o Banco do Brasil).

Assim,  as  circunstâncias  judiciais  do  art.  59  são  bastante 
desfavoráveis  ao  acusado  RAMON  HOLLERBACH,  relativamente  ao 
crime de peculato, razão pela qual, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e 
no tipo penal do artigo 312 (peculato) do Código Penal, fixo a pena-base 
de  RAMON  HOLLERBACH  em  3  (três)  anos  e  4  (quatro)  meses  de 
reclusão, com mais 165 dias-multa.

Incide a causa de aumento do art 71 do Código Penal, razão pela 
qual aumento a pena base de um sexto, para 3 anos, 10 meses e 20 dias de 
reclusão, e 190 dias-multa.

À  falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
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como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,  com mais 190 dias-
multa, cada um no valor de 10 salários-mínimos, no montante vigente à 
época  do  fato,  observado  o  art.  60  do  Código  Penal  estabelece  os 
“Critérios Especiais da Pena de Multa”, prevendo que “o juiz deve atender,  
principalmente, à situação econômica do réu”.

Nos termos do §2º do art. 49, “o valor da multa será atualizado, quando  
da execução, pelos índices de correção monetária”.

Do exposto, pela prática do crime de peculato narrado no capítulo 
III.2  e  III.3  da denúncia,  condeno RAMON HOLLERBACH à pena de 
reclusão, de 3 (três) anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 190 dias-multa, 
no valor de 10 salários-mínimos cada, no montante vigente à época do 
fato.

ITEM IV – LAVAGEM DE DINHEIRO
(art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/1998 – 46 vezes em continuidade delitiva)

Pena: reclusão de três a dez anos e multa,
mais um sexto a dois terços (CP, art. 71)

JULGAMENTO UNÂNIME

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta,  apresenta-se  elevada,  uma vez que RAMON HOLLERBACH, 
conforme  detalhado,  atuou  intensamente,  por  exemplo,  nas  fraudes  à 
contabilidade da SMP&B Comunicação Ltda., bem como na simulação de 
empréstimos junto ao banco Rural. RAMON também era, em companhia 
de MARCOS VALÉRIO e CRISTIANO PAZ, administrador da SMP&B 
Comunicação  Ltda.,  pessoa  jurídica  que  emitiu  os  cheques  que 
propiciaram a maioria dos repasses dos valores lavados pelo grupo. Não 
se pode ignorar, ainda, que os valores lavados eram significativamente 
elevados.

Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
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como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,  com mais 190 dias-
multa, cada um no valor de 10 salários-mínimos, no montante vigente à 
época  do  fato,  observado  o  art.  60  do  Código  Penal  estabelece  os 
“Critérios Especiais da Pena de Multa”, prevendo que “o juiz deve atender,  
principalmente, à situação econômica do réu”.

Nos termos do §2º do art. 49, “o valor da multa será atualizado, quando  
da execução, pelos índices de correção monetária”.

Do exposto, pela prática do crime de peculato narrado no capítulo 
III.2  e  III.3  da denúncia,  condeno RAMON HOLLERBACH à pena de 
reclusão, de 3 (três) anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 190 dias-multa, 
no valor de 10 salários-mínimos cada, no montante vigente à época do 
fato.

ITEM IV – LAVAGEM DE DINHEIRO
(art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/1998 – 46 vezes em continuidade delitiva)

Pena: reclusão de três a dez anos e multa,
mais um sexto a dois terços (CP, art. 71)

JULGAMENTO UNÂNIME
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utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e  RE  591.054),  razão  pela  qual,  neste  caso,  considero  que  RAMON 
HOLLERBACH não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
de RAMON HOLLERBACH.

O  motivo do crime, em última análise,  foi  o objetivo de RAMON 
HOLLERBACH obter recursos indevidos, para si e para as sociedades das 
quais  era  sócio,  graças  à  proximidade  buscada  e  conquistada  por 
MARCOS VALÉRIO junto  ao  Governo  Federal  à  época,  e  aos  favores 
ilícitos  prestados,  sobretudo,  aos  integrantes  do  chamado  “núcleo 
político”.

As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
que constituem elementares e as que já foram consideradas) também se 
mostram  desfavoráveis  a  RAMON  HOLLERBACH,  uma  vez  que  as 
operações de lavagem de dinheiro se estenderam por mais de dois anos.

As  consequências do  ilícito  são  próprias  da  espécie  delitiva  sob 
enfoque.

Dada a natureza do ilícito, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e no art. 
1º, V e VI, da Lei 9.613/1998 (na redação anterior à Lei 12.683/2012, que 
manteve  no  mesmo  patamar  a  pena  abstratamente  cominada),  fixo  a 
pena-base de RAMON HOLLERBACH em  três anos e seis de reclusão, 
mais cem dias-multa (CP, art. 49, caput).

O simples fato de ter havido diferentes beneficiários das operações 
de  lavagem  de  dinheiro,  por  si  só,  não  impõe  o  reconhecimento  do 
concurso material entre elas (CP, art. 69), como quer o Ministério Público 
Federal.  Como  tais  operações  foram  praticadas  nas  mesmas 
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circunstâncias,  deve incidir  a  regra  do  crime continuado (CP,  art.  71). 
Sendo assim, elevo a pena em dois terços, resultando em cinco anos e dez 
meses  de  reclusão,  mais  cento  e  sessenta  e  seis  dias-multa,  visto  que 
foram cometidas quarenta e seis operações de lavagem de dinheiro em 
continuidade delitiva (CP, art. 71).

A acusação, em alegações finais, pede a aplicação da causa especial 
de aumento de pena prevista  no §  4º  do art.  1º  da Lei  9.613/1998 (na 
redação anterior à Lei 12.683/2012), dada “a circunstância de os delitos de 
lavagem de dinheiro terem sido praticados de forma habitual, haja vista 
que  a  denúncia  descreveu mais  de  sessenta  episódios  consumados  ao 
longo  do  tempo”  (fls.  45.371).  Ocorre  que  a  reiteração  de  condutas 
configuradoras de lavagem de dinheiro, quando verificada nas mesmas 
circunstâncias (como se dá no caso), atrai a regra do crime continuado 
(CP, art. 71). Daí por que, no caso, sob pena de bis in idem, não vejo como 
aplicar, suplementarmente, a causa especial de aumento de pena descrita 
no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, que se refere à hipótese de o crime em 
questão ser “cometido de forma habitual”, visto que o disposto no art. 71 
do Código Penal já foi aplicado.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de cinco anos e dez meses de reclusão, mais cento e sessenta e 
seis dias-multa para RAMON HOLLERBACH.

O  valor  do  dia-multa  será  de  dez  salários  mínimos vigentes  ao 
tempo do fato (CP, arts. 49, § 1º, e 60, caput e § 1º), considerando a situação 
econômica de RAMON HOLLERBACH, que,  como visto,  administrava 
sociedades  que  movimentavam  quantias  milionárias,  além  de  ter 
patrimônio declarado à Receita Federal superior a R$ 1.400.000,00 (CD 
juntado às fls. 43.663).

Tendo em vista a necessidade de ressarcir os valores lavados pelos 
réus  e  prevenir  a  repetição  do  ilícito  aqui  detalhado,  e  considerando, 
ainda, todas as circunstâncias levadas em conta para a fixação da pena, 
decreto,  com apoio no art.  7º da Lei  9.613/1998 e nos arts.  91 e 92 do 
Código Penal:
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(1) a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto do 
crime, bem como do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua 
proveito  auferido  pelo  condenado  com  a  prática  do  fato  criminoso, 
ressalvado, obviamente, o direito das pessoas jurídicas de direito público 
ou privado lesadas;

(2) a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer 
natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de 
gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei 9.613/1998, pelo 
dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.

ITENS VI.1, a; VI.2, a; VI.3, a; e VI.4, a
(CORRUPÇÃO ATIVA)

JULGAMENTO UNÂNIME

CONTINUIDADE  DELITIVA  ENTRE  OS  CRIMES  DE 
CORRUPÇÃO ATIVA NARRADOS NO ITEM VI DA DENÚNCIA

Os  crimes  de  corrupção  ativa  pelos  quais  o  réu  RAMON 
HOLLERBACH foi condenado, referentes ao item VI da denúncia, foram 
praticados nas mesmas circunstâncias, o que atrai a incidência do art. 71 
do Código Penal:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas 
condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras 
semelhantes,  devem  os  subsequentes  ser  havidos  como 
continuação do primeiro,  aplica-se-lhe a pena de um só dos 
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,  aumentada, 
em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Tendo  em  vista  este  preceito,  deixo  de  acolher  o  pedido  do 
Procurador-Geral  da  República,  que  formulou  pedido  no  sentido  do 
reconhecimento da existência concurso material de delitos. Entendo que, 
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no caso, ocorreu a continuidade delitiva, pois os fatos envolveram crimes 
da  mesma  espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de 
execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação dos 
primeiros.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade da 
conduta,  é  bastante  elevada,  uma  vez  que  o  acusado  RAMON 
HOLLERBACH, Vice-Presidente da empresa SMP&B e sócio de outras 
empresas utilizadas no esquema criminoso (Graffiti e DNA Propaganda), 
empregou sua estrutura empresarial de modo profissional para efetuar os 
pagamentos  a  parlamentares,  tal  como  acordado  com  DELÚBIO 
SOARES,  corréu  com  quem  RAMON  HOLLERBACH  se  reuniu, 
juntamente com MARCOS VALÉRIO e CRISTIANO PAZ, no início da 
sistemática da compra de apoio político na Câmara.

Ainda na caracterização do grau de culpabilidade e reprovabilidade 
da conduta,  cabe salientar que,  para viabilizar os crimes de corrupção 
ativa julgados por esta  Corte,  o  acusado RAMON HOLLERBACH, tal 
como o corréu CRISTIANO PAZ, executou a tarefa de obter, em seu nome 
e de suas empresas, os mútuos fraudulentos que dissimulariam a origem 
dos  recursos  empregados  nos  pagamentos  aos  parlamentares 
corrompidos,  totalizando  milhões  de  reais.  A  propina  foi  paga  em 
espécie, com base em dezenas de cheques assinados pelo réu RAMON 
HOLLERBACH. O acusado disponibilizou, ainda, os serviços da então 
diretora financeira da SMP&B, a corré SIMONE VASCONCELOS, para 
efetuar  os  saques  de  dinheiro  e  entrega  a  parlamentares,  seja  nos 
escritórios da agência de publicidade SMP&B em Belo Horizonte e em 
Brasília, seja em quartos de hotéis, bancando viagens da ex-Diretora para 
realizar  os  pagamentos  aos  parlamentares  corrompidos  e  seus 
intermediários.  O  réu  RAMON  HOLLERBACH  valeu-se,  também,  da 
ajuda  da  Sra.  GEIZA  DIAS,  a  qual  foi  instada  a  praticar  atos  que 
auxiliaram na prática dos crimes.

Não se tratou de um crime de corrupção ativa comum, mas voltado 
à  conspurcação  do  sistema  representativo  e  tendente  a  ampliar, 
criminosamente,  o  poder  do  partido  à  época  no  poder,  tendo  o  réu 
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RAMON  HOLLERBACH  aderido  à  empreitada  criminosa  voltada  à 
compra do apoio político na Câmara dos Deputados.

Assim,  a  conduta  de  RAMON  HOLLERBACH  foi  bastante 
reprovável,  devendo a pena ser  exacerbada com base na circunstância 
judicial da culpabilidade, ainda que em intensidade menor do que a do 
corréu MARCOS VALÉRIO, que atuou mais diretamente na perpetração 
dos crimes.

Apesar de o acusado já ter sido condenado por outros crimes, eu 
respeito  o  fato  de  ainda  estar  pendente  de  análise,  por  esta  Corte,  o 
estabelecimento  dos  critérios  definidores  da  existência  dos  “maus  
antecedentes”.  Por  esta  razão,  deixo  de  incluir,  na  dosimetria,  essa 
circunstância judicial para fins de elevação da pena-base, tendo em vista 
que, no caso, embora o réu ostente condenações criminais, em nenhuma 
delas se verificou o trânsito em julgado.

Meu  entendimento  pessoal,  no  entanto,  é  de  que  pode  ser 
considerado portador de maus antecedentes o acusado que tem, em sua 
folha de antecedentes, várias condenações criminais, envolvendo crimes 
dolosos,  contra  relevantes  bens  jurídicos  e  punidos  com  reclusão, 
especialmente se as condenações tiverem sido proferidas, originariamente 
ou em grau de  recurso,  por  órgão  jurisdicional  colegiado de  segundo 
grau.

O fundamento desta minha compreensão reside nas peculiaridades 
do sistema jurídico-processual brasileiro. Nós sabemos muito bem que o 
trânsito em julgado de uma condenação criminal  pode ser postergado 
pelas  defesas  por  meio  da  interposição  de  recursos  meramente 
protelatórios, a fim de impedir, por tempo indeterminado, a eficácia das 
leis penais.

A conduta social e a personalidade do réu RAMON HOLLERBACH 
não permitem um juízo negativo que conduza à elevação da pena-base.

Os motivos dos crimes de corrupção ativa são extremamente graves. 
Os fatos e provas revelam que o crime foi praticado porque o Partido dos 
Trabalhadores,  cujos  membros  vinham  beneficiando  as  empresas 
vinculadas ao acusado RAMON HOLLERBACH, não detinha maioria na 
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Câmara  dos  Deputados.  Diante  disso,  o  réu  RAMON HOLLERBACH 
aceitou auxiliar na empreitada criminosa comandada pelo corréu JOSÉ 
DIRCEU  para  dominar  o  poder  político,  executando  os  pagamentos 
combinados com os parlamentares de outras legendas as quais,  assim, 
foram  “alugadas”  pelo  Partido  dos  Trabalhadores,  para  os  propósitos 
reprováveis constatados ao longo desta ação penal.

Assim,  os  motivos  da  prática  criminosa  demonstram  o  inteiro 
desprezo do acusado pelos mais caros e importantes princípios sobre os 
quais se apoia o edifício republicano nacional, minando, para propósitos 
unicamente privados, patrimoniais, as bases da sociedade livre, plúrima e 
democrática.

As circunstâncias do crime também são negativas.
Como explica Juarez Cirino dos Santos, “as  circunstâncias referidas  

como circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são circunstâncias diversas das  
genéricas circunstâncias agravantes ou circunstâncias atenuantes (arts. 61 e 65,  
CP), como, por exemplo,  o lugar do fato,  o modo de execução,  as relações  
do autor  com a vítima etc.,  que  podem influir  na formação da pena-
base”.

No  caso,  o  acusado  RAMON  HOLLERBACH  utilizou-se  de  sua 
estrutura empresarial para, através da prática de vários crimes, funcionar 
como  grande  central  de  distribuição  de  recursos  em  espécie  para 
Deputados Federais, com uma rede de entrega de dinheiro, valendo-se de 
várias empresas.

Ademais, os pagamentos destinados à prática do crime de corrupção 
ativa, em relação a cada parlamentar, foram efetuados ao longo dos anos 
de dois anos.  No ano de 2005,  o acusado ROBERTO JEFFERSON, por 
exemplo, afirmou que pediu a JOSÉ DIRCEU o cumprimento do acordo 
pelo qual, em 2004, os réus acertaram pagamentos no montante de R$ 20 
milhões,  cuja  primeira  parcela  foi  entregue  por  MARCOS  VALÉRIO, 
principal representante do núcleo publicitário, em 2004, no valor de R$ 4 
milhões.

Para  dar  cumprimento  a  esse  acordo,  foi  realizada a  viagem dos 
corréus  MARCOS  VALÉRIO,  EMERSON  PALMIERI  e  ROGÉRIO 
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TOLENTINO a Portugal, realizada em janeiro de 2005.
Isso para ficar em apenas um exemplo dos casos de corrupção ativa 

agora em julgamento 
Cuida-se  de  circunstâncias  graves  e  que  também  conduzem  à 

elevação da pena-base a patamar superior ao mínimo legal.
As consequências dos crimes igualmente se mostram extremamente 

desfavoráveis, uma vez que o pagamento e promessa de pagamento de 
milhões de reais a um parlamentar, ao longo de 2003, 2004 e 2005, não 
configura  simplesmente  um  crime  de  corrupção  ativa  comum  ou  de 
consequências mínimas, mas sim um delito de consequências muito mais 
gravosas do que as naturais do tipo penal, pois dele decorrem lesões que 
atingem bens jurídicos outros que não apenas a administração pública, 
mas igualmente o regime democrático, o pluripartidarismo, a separação e 
independência  entre  os  poderes,  todos  inseridos  na  esfera  de 
previsibilidade do acusado.

Do exposto, as circunstâncias judiciais do art.  59 do Código Penal 
são, quase todas, desfavoráveis ao acusado RAMON HOLLERBACH.

Quanto  à  lei  aplicável,  vale  destacar  que  houve  promessa  de 
vantagem  ao  então  Deputado  Federal  ROBERTO  JEFFERSON,  por 
exemplo,  em 2004  e  2005,  depois  do  advento  da  Lei  10.763,  de  12 de 
novembro de 2003, que agravou a pena dos delitos de corrupção ativa e 
corrupção passiva.

O crime foi praticado em continuidade delitiva, a atrair, portanto, o 
disposto na Súmula 711 deste Supremo Tribunal Federal,  cujo teor é o 
seguinte:

A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao 
crime permanente,  se a sua vigência é anterior à cessação da 
continuidade ou da permanência.

Por  tudo  que  foi  dito,  considerando  que  os  pagamentos  foram 
dirigidos não a meros funcionários públicos de baixo escalão,  mas aos 
mandatários da soberania popular, fixo a pena-base em 3 (quatro) anos e 
6 (seis) meses de reclusão, com mais 110 dias-multa, atento ao disposto 
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nos artigos 59, 68 e no artigo 333 (corrupção ativa) do Código Penal.
Não há atenuantes nem agravantes.
Não há causa especial de diminuição da pena.
Incide a causa de aumento resultante da continuidade delitiva, que 

varia de um sexto a dois terços. Tendo em vista que a corrupção ativa 
dirigiu-se  contra  nove  parlamentares,  mediante  várias  promessas  de 
pagamento, aumento a pena de dois terços, atingindo 5 anos e 10 meses 
de  reclusão  e  180  dias-multa,  relativamente  a  todos  os  delitos  de 
corrupção ativa narrados no capítulo VI da denúncia, pelos quais o réu 
RAMON HOLLERBACH foi condenado. 

Ausentes outras causas de aumento,  torno a pena definitiva em 5 
anos e 10 meses de reclusão, com mais 180 dias-multa, cada um no valor 
de 10 salários-mínimos, no montante vigente à época do fato, observado o 
art.  60 do Código Penal estabelece os “Critérios Especiais  da Pena de  
Multa”,  prevendo  que  “o  juiz  deve  atender,  principalmente,  à  situação  
econômica do réu”.

Nos termos do §2º do art. 49, “o valor da multa será atualizado, quando  
da execução, pelos índices de correção monetária”.

Por  todo  o  exposto,  pela  prática  de  crimes  de  corrupção  ativa 
narrados nos itens VI.1, a, VI.2, a, VI.3, a e VI.4, a, concretizado mediante 
pagamentos milionários, em espécie, nos anos de 2003, 2004 e 2005, aos 
parlamentares  do  PP,  PL,  PTB  e  PMDB  denunciados  nestes  autos, 
condeno o réu RAMON HOLLERBACH à pena de 5 anos e 10 meses de 
reclusão, e 180 dias-multa, cada um no valor de 10 vezes o salário-mínimo 
vigente à época do fato.

ITEM VIII – EVASÃO DE DIVISAS
(art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/1986 – 

53 vezes em continuidade delitiva)
Pena: reclusão, de dois a seis anos e multa,
mais um sexto a dois terços (art. 71 do CP)

JULGAMENTO UNÂNIME
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A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta,  apresenta-se  elevada,  uma  vez  que,  conforme  detalhado,  foi 
RAMON HOLLERBACH quem,  por  exemplo,  acionou o doleiro  Jader 
Kalid  Antônio,  para  a  realização  de  parte  das  operações  de  evasão 
divisas. Não se pode ignorar, ainda, que os valores ilegalmente remetidos 
para o exterior eram significativamente elevados.

Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e  RE  591.054),  razão  pela  qual,  neste  caso,  considero  que  RAMON 
HOLLERBACH não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
do condenado.

O  motivo do crime (viabilizar o pagamento, no exterior, da dívida 
que o PT tinha com DUDA MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES) não é 
suficiente para aumentar a pena-base.

As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
que constituem elementares e as que já foram consideradas) mostram-se 
desfavoráveis a RAMON HOLLERBACH, uma vez que as operações de 
evasão de divisas se estenderam por vários meses.

As  consequências do  ilícito  são  próprias  da  espécie  delitiva  sob 
enfoque.

Dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e no art. 
22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/1986, fixo a pena-base de 
RAMON HOLLERBACH em  dois anos e nove meses de reclusão, mais 
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sessenta dias-multa (CP, art. 49, caput).
Elevo a pena em um terço,  conforme deliberado pelo Pleno desta 

Corte em 08.11.2012, resultando em  três anos e oito meses de reclusão, 
mais  cem dias-multa,  uma vez  que  foram cometidas  cinquenta  e  três 
operações de evasão de divisas (CP, art. 71).

À  falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de três anos e oito meses de reclusão, mais cem dias-multa para 
RAMON HOLLERBACH.

O  valor  do  dia-multa  será  de  dez  salários  mínimos vigentes  ao 
tempo do fato (CP, arts. 49, § 1º, e 60, caput e § 1º), considerando a situação 
econômica  do  réu,  que,  como  visto,  administrava  sociedades  que 
movimentavam quantias milionárias, além de ter patrimônio declarado à 
Receita Federal superior a R$ 1.400.000,00 (CD juntado às fls. 43.663).

Tendo em vista o disposto no art. 91, II, b, do Código Penal, decreto, 
a perda, em favor da União, do produto do crime ou de qualquer bem ou 
valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato 
criminoso.

CONCLUSÃO

CONCURSO MATERIAL
RAMON HOLLERBACH foi condenado pelos seguintes crimes:
(i) quadrilha, com pena de 2 ANOS e 3 MESES de reclusão (item II);
(ii) peculato contra a Câmara dos Deputados, com pena fixada em 3 

ANOS de  reclusão  e  180 dias-multa,  no valor  de  10 salários-mínimos 
cada (item III.1);

(iii)  corrupção  ativa  em  relação  ao  Presidente  do  Câmara  dos 
Deputados, com pena de 2 ANOS E 6 MESES de reclusão, mais 100 dias-
multa, no valor de 10 salários-mínimos cada (item III.1)

(iv) peculatos contra o Banco do Brasil, relativamente ao bônus de 
volume e ao Fundo Visanet, em continuidade delitiva, com pena fixada 
em 3 ANOS, 10 MESES E 20 DIAS de reclusão, mais 190 dias-multa, no 
valor de 10 salários-mínimos cada (itens III.2 e III.3);
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(v) corrupção ativa em relação ao Diretor de Marketing do Banco do 
Brasil, com pena fixada em  2 ANOS E 8 MESES de reclusão, mais 180 
dias-multa, no valor de 10 salários-mínimos cada (item III.3);

(vi)  lavagem de dinheiro,  com pena de  5 ANOS E 10 MESES de 
reclusão, mais 166 dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada (item 
IV);

(vii) corrupção ativa de nove Deputados Federais, em continuidade 
delitiva,  com fixada em  5 ANOS E 10 MESES de reclusão e 180 dias-
multa, no valor de 10 salários-mínimos cada (item VI); e

(viii)  evasão  de  divisas,  com  pena  de  3  ANOS  E  8  MESES de 
reclusão, mais 100 dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada (item 
VIII).

Em  atenção  do  disposto  no  art.  69  do  Código  Penal  (concurso 
material),  somo  as  penas  aplicadas  a  RAMON  HOLLERBACH, 
perfazendo um total de  vinte e nove anos, sete meses e vinte dias de 
reclusão, mais mil e noventa e seis dias-multa, no valor unitário de dez 
salários mínimos vigentes ao tempo dos fatos.

REGIME INICIAL
O  regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

será o fechado, nos termos do disposto no art. 33, caput, § 2º, a, e § 3º, c/c o 
art. 59, caput e inciso III, do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Incabível  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 

restritivas de direitos, em virtude do fato de que a pena aplicada excede o 
limite fixado na lei para essa substituição (CP, art. 44, I).

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Pela mesma razão, também inviável o sursis (CP, art. 77).

Após o trânsito em julgado, dê-se ciência à Justiça Eleitoral e lance-se 
o nome do réu no rol dos culpados (CPP, art. 393, II).
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CRISTIANO DE MELLO PAZ

ITEM II – QUADRILHA (art. 288 do Código Penal)
Pena: reclusão, de um a três anos

VENCIDOS: min. Ricardo Lewandowski (revisor), min. Rosa Weber, 
min. Cármen Lúcia e min. Dias Toffoli.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta,  é  elevada,  uma  vez  que  CRISTIANO  PAZ,  conforme 
demonstrado, atuou intensamente, por exemplo, fornecendo a estrutura 
empresarial das sociedades das quais era sócio, para a consecução dos 
objetivos ilícitos da quadrilha.

Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e  RE 591.054),  razão pela  qual,  neste  caso,  considero que CRISTIANO 
PAZ não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
do condenado.

O motivo do crime, em última análise, foi a intenção de CRISTIANO 
PAZ de obter recursos indevidos, para si e para as sociedades das quais 
era  sócio,  graças  à  proximidade buscada e  conquistada por  MARCOS 
VALÉRIO  junto  ao  Governo  Federal  à  época,  e  aos  favores  ilícitos 
prestados, sobretudo, aos integrantes do chamado “núcleo político”.

As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
que constituem elementares e as que já foram consideradas) também se 
mostram  desfavoráveis  a  CRISTIANO  PAZ,  que,  como  visto,  assinou 
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documentos contábeis da SMP&B, cuja contabilidade foi qualificada pelos 
peritos como fraudulenta; afiançou contratos de empréstimos simulados; 
e, ainda, discutiu esses empréstimos simulados com DELÚBIO, na sede 
da SMP&B. Além disso, a quadrilha permaneceu ativa por mais de dois 
anos.

As  consequências do delito  mostram-se igualmente desfavoráveis, 
uma vez que – como a quadrilha alcançou um dos seus objetivos, que era 
a compra de apoio político de parlamentares federais – CRISTIANO PAZ 
ajudou a colocar em risco o próprio regime democrático, a independência 
dos  Poderes  e  o  sistema  republicano,  em  flagrante  contrariedade  à 
Constituição Federal.

Dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59, 68 e 288 do Código Penal, fixo 
a pena-base de CRISTIANO PAZ em dois anos e três meses de reclusão.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de dois anos e três meses de reclusão para CRISTIANO PAZ.

ITEM III.1, b.1 (CÂMARA DOS DEPUTADOS)
CORRUPÇÃO ATIVA

VENCIDOS: Ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli

Em ligeira síntese, o crime consistiu no pagamento de R$ 50.000,00, 
em espécie, mediante cheque da SMP&B, ao então Presidente da Câmara 
dos Deputados, Sr. JOÃO PAULO CUNHA, com intenção de influenciar 
na instauração de procedimento licitatório que resultou na contratação da 
empresa do acusado CRISTIANO PAZ, a SMP&B, pelo órgão legislativo.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta, apresenta-se bastante elevada, uma vez que CRISTIANO PAZ 
dirigiu  sua  prática  delitiva  à  corrupção  do  Presidente  da  Câmara  dos 
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Deputados, uma das mais elevadas autoridades da República.
Apesar de o acusado já ter sido condenado por outros crimes [4], eu 

respeito  o  fato  de  ainda  estar  pendente  de  análise,  por  esta  Corte,  o 
estabelecimento  dos  critérios  definidores  da  existência  dos  “maus  
antecedentes”.  Por  esta  razão,  deixo  de  incluir,  na  dosimetria,  essa 
circunstância judicial para fins de elevação da pena-base, tendo em vista 
que, no caso, embora o réu ostente condenações criminais, em nenhuma 
delas se verificou o trânsito em julgado.

Meu  entendimento  pessoal,  no  entanto,  é  de  que  pode  ser 
considerado portador de maus antecedentes o acusado que tem, em sua 
folha de antecedentes, várias condenações criminais, envolvendo crimes 
dolosos,  contra  relevantes  bens  jurídicos  e  punidos  com  reclusão, 
especialmente se as condenações tiverem sido proferidas, originariamente 
ou em grau de  recurso,  por  órgão  jurisdicional  colegiado de  segundo 
grau.

O fundamento desta minha compreensão reside nas peculiaridades 
do sistema jurídico-processual brasileiro. Nós sabemos muito bem que o 
trânsito em julgado de uma condenação criminal  pode ser postergado 
pelas  defesas  por  meio  da  interposição  de  recursos  meramente 
protelatórios, a fim de impedir, por tempo indeterminado, a eficácia das 
leis penais.

A  conduta social e  a  personalidade do réu CRISTIANO PAZ não 
permitem um juízo negativo que conduza à elevação da pena-base.

O  motivo do crime de corrupção ativa também é reprovável, pois, 
em  última  análise,  o  ato  de  ofício  cuja  prática  era  almejada  também 
consubstanciava  crime,  ou  seja,  a  contratação  ilícita  da  empresa  do 
acusado  pela  Câmara  dos  Deputados  e  o  enriquecimento  pessoal  do 
acusado e de seus sócios.  Esta não é uma elementar do tipo penal  de 
corrupção  ativa,  que  pode  ocorrer  para  a  prática  de  ato  lícito,  por 
exemplo (vários são os exemplos de ações judiciais em que a corrupção 
almeja  a  prática  mais  célere  de  um  ato  que  já  seria  praticado  pelo 
funcionário público, por exemplo), o que permitiria maior aproximação 
da  conduta  em relação  ao  mínimo legal,  mas  não  é  o  caso  agora  em 
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Deputados, uma das mais elevadas autoridades da República.
Apesar de o acusado já ter sido condenado por outros crimes [4], eu 

respeito  o  fato  de  ainda  estar  pendente  de  análise,  por  esta  Corte,  o 
estabelecimento  dos  critérios  definidores  da  existência  dos  “maus  
antecedentes”.  Por  esta  razão,  deixo  de  incluir,  na  dosimetria,  essa 
circunstância judicial para fins de elevação da pena-base, tendo em vista 
que, no caso, embora o réu ostente condenações criminais, em nenhuma 
delas se verificou o trânsito em julgado.

Meu  entendimento  pessoal,  no  entanto,  é  de  que  pode  ser 
considerado portador de maus antecedentes o acusado que tem, em sua 
folha de antecedentes, várias condenações criminais, envolvendo crimes 
dolosos,  contra  relevantes  bens  jurídicos  e  punidos  com  reclusão, 
especialmente se as condenações tiverem sido proferidas, originariamente 
ou em grau de  recurso,  por  órgão  jurisdicional  colegiado de  segundo 
grau.

O fundamento desta minha compreensão reside nas peculiaridades 
do sistema jurídico-processual brasileiro. Nós sabemos muito bem que o 
trânsito em julgado de uma condenação criminal  pode ser postergado 
pelas  defesas  por  meio  da  interposição  de  recursos  meramente 
protelatórios, a fim de impedir, por tempo indeterminado, a eficácia das 
leis penais.

A  conduta social e  a  personalidade do réu CRISTIANO PAZ não 
permitem um juízo negativo que conduza à elevação da pena-base.

O  motivo do crime de corrupção ativa também é reprovável, pois, 
em  última  análise,  o  ato  de  ofício  cuja  prática  era  almejada  também 
consubstanciava  crime,  ou  seja,  a  contratação  ilícita  da  empresa  do 
acusado  pela  Câmara  dos  Deputados  e  o  enriquecimento  pessoal  do 
acusado e de seus sócios.  Esta não é uma elementar do tipo penal  de 
corrupção  ativa,  que  pode  ocorrer  para  a  prática  de  ato  lícito,  por 
exemplo (vários são os exemplos de ações judiciais em que a corrupção 
almeja  a  prática  mais  célere  de  um  ato  que  já  seria  praticado  pelo 
funcionário público, por exemplo), o que permitiria maior aproximação 
da  conduta  em relação  ao  mínimo legal,  mas  não  é  o  caso  agora  em 
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julgamento.
As  circunstâncias do  crime  de  corrupção  ativa  são  desfavoráveis, 

tendo em vista que CRISTIANO esteve em reuniões com JOÃO PAULO 
CUNHA no contexto da prática criminosa,  como mencionado em meu 
voto, e providenciou para que sua agência fosse contratada pela Câmara 
dos  Deputados,  em  violação  às  normas  de  concorrências  públicas, 
mediante  encontros  privados  do  interesse  pessoal  e  partidário  do  réu 
JOÃO PAULO CUNHA. Para esse fim, manteve encontro com o acusado 
também em um hotel  em São Paulo e mantinha-se em contato com o 
assessor de JOÃO PAULO CUNHA, Sr. Luís Costa Pinto. Com tudo isso, 
o acusado CRISTIANO logrou obter a contratação ilícita de sua empresa 
pela Câmara dos Deputados, em contrato que resultou no desvio de mais 
de R$ 1.077.000,00.

As consequências do crime também se revelam mais lesivas do que 
as normais da espécie, tendo em vista que o crime conduziu à instalação 
de um mecanismo de desvio de recursos públicos destinado a abastecer o 
esquema de compra de apoio político, juntamente com outros recursos 
desviados no período, e obter a remuneração dos sócios pelo auxílio na 
empreitada criminosa.

Assim,  as  circunstâncias  judiciais  do art.  59  do  Código  Penal  são 
bastante  desfavoráveis  ao  acusado  CRISTIANO PAZ,  razão  pela  qual, 
atento ao disposto nos artigos 59,  68 e no tipo penal do artigo 333 do 
Código Penal, fixo a pena-base de CRISTIANO PAZ em 2 (dois) anos e 6 
(seis) meses de reclusão, com mais 100 dias-multa, cada um no valor de 
10 salários-mínimos, no montante vigente à época do fato, observado o 
art.  60 do Código Penal estabelece os “Critérios Especiais  da Pena de  
Multa”,  prevendo  que  “o  juiz  deve  atender,  principalmente,  à  situação  
econômica do réu”.  Nos termos do §2º do art.  49,  “o valor  da  multa  será  
atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária”.

À falta de circunstâncias atenuantes ou agravantes,  bem como de 
causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva a pena.

Do exposto,  pela prática do crime de corrupção ativa narrado no 
capítulo III.1 da denúncia, condeno CRISTIANO PAZ à pena de 2 anos e 6 
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julgamento.
As  circunstâncias do  crime  de  corrupção  ativa  são  desfavoráveis, 

tendo em vista que CRISTIANO esteve em reuniões com JOÃO PAULO 
CUNHA no contexto da prática criminosa,  como mencionado em meu 
voto, e providenciou para que sua agência fosse contratada pela Câmara 
dos  Deputados,  em  violação  às  normas  de  concorrências  públicas, 
mediante  encontros  privados  do  interesse  pessoal  e  partidário  do  réu 
JOÃO PAULO CUNHA. Para esse fim, manteve encontro com o acusado 
também em um hotel  em São Paulo e mantinha-se em contato com o 
assessor de JOÃO PAULO CUNHA, Sr. Luís Costa Pinto. Com tudo isso, 
o acusado CRISTIANO logrou obter a contratação ilícita de sua empresa 
pela Câmara dos Deputados, em contrato que resultou no desvio de mais 
de R$ 1.077.000,00.

As consequências do crime também se revelam mais lesivas do que 
as normais da espécie, tendo em vista que o crime conduziu à instalação 
de um mecanismo de desvio de recursos públicos destinado a abastecer o 
esquema de compra de apoio político, juntamente com outros recursos 
desviados no período, e obter a remuneração dos sócios pelo auxílio na 
empreitada criminosa.

Assim,  as  circunstâncias  judiciais  do art.  59  do  Código  Penal  são 
bastante  desfavoráveis  ao  acusado  CRISTIANO PAZ,  razão  pela  qual, 
atento ao disposto nos artigos 59,  68 e no tipo penal do artigo 333 do 
Código Penal, fixo a pena-base de CRISTIANO PAZ em 2 (dois) anos e 6 
(seis) meses de reclusão, com mais 100 dias-multa, cada um no valor de 
10 salários-mínimos, no montante vigente à época do fato, observado o 
art.  60 do Código Penal estabelece os “Critérios Especiais  da Pena de  
Multa”,  prevendo  que  “o  juiz  deve  atender,  principalmente,  à  situação  
econômica do réu”.  Nos termos do §2º do art.  49,  “o valor  da  multa  será  
atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária”.

À falta de circunstâncias atenuantes ou agravantes,  bem como de 
causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva a pena.

Do exposto,  pela prática do crime de corrupção ativa narrado no 
capítulo III.1 da denúncia, condeno CRISTIANO PAZ à pena de 2 anos e 6 
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meses de reclusão e 100 dias-multa, no valor de 10 salários-mínimos cada, 
no montante vigente à época do fato.

ITEM III.1, b.2 (CÂMARA DOS DEPUTADOS)
PECULATO

VENCIDOS: Ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli

Em  ligeira  síntese,  o  crime  consistiu  no  desvio  de  mais  de  R$ 
1.077.000,00 em detrimento da Câmara dos Deputados, mediante dezenas 
de  autorizações  de  subcontratações  que  resultaram  em  pagamentos  à 
SMP&B  sem  que  a  empresa  do  acusado  CRISTIANO  PAZ  prestasse 
praticamente  nenhum  dos  serviços  para  os  quais  fora  contratada,  na 
modalidade melhor técnica.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta, apresenta-se bastante elevada, uma vez que CRISTIANO PAZ, 
conforme demonstrado de forma pormenorizada, atuou intensamente na 
execução dos crimes,  mantendo-se em constante contato  com o corréu 
JOÃO  PAULO  CUNHA  para  viabilizar  a  prática  delituosa.  O  réu 
CRISTIANO  PAZ  auxiliou  substancialmente  o  acusado  MARCOS 
VALÉRIO,  através  da SMP&B Comunicação Ltda.,  pessoa jurídica  que 
emitiu o cheque destinado ao pagamento da vantagem indevida ao Sr. 
JOÃO  PAULO CUNHA e  que,  depois,  foi  utilizada  para  o  desvio  de 
recursos públicos em proveito próprio e de terceiros.

Apesar de o acusado já ter sido condenado por outros crimes, eu 
respeito  o  fato  de  ainda  estar  pendente  de  análise,  por  esta  Corte,  o 
estabelecimento  dos  critérios  definidores  da  existência  dos  “maus  
antecedentes”.  Por  esta  razão,  deixo  de  incluir,  na  dosimetria,  essa 
circunstância judicial para fins de elevação da pena-base, tendo em vista 
que, no caso, embora o réu ostente condenações criminais, em nenhuma 
delas se verificou o trânsito em julgado.

Meu  entendimento  pessoal,  no  entanto,  é  de  que  pode  ser 
considerado portador de maus antecedentes o acusado que tem, em sua 
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meses de reclusão e 100 dias-multa, no valor de 10 salários-mínimos cada, 
no montante vigente à época do fato.

ITEM III.1, b.2 (CÂMARA DOS DEPUTADOS)
PECULATO

VENCIDOS: Ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli

Em  ligeira  síntese,  o  crime  consistiu  no  desvio  de  mais  de  R$ 
1.077.000,00 em detrimento da Câmara dos Deputados, mediante dezenas 
de  autorizações  de  subcontratações  que  resultaram  em  pagamentos  à 
SMP&B  sem  que  a  empresa  do  acusado  CRISTIANO  PAZ  prestasse 
praticamente  nenhum  dos  serviços  para  os  quais  fora  contratada,  na 
modalidade melhor técnica.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta, apresenta-se bastante elevada, uma vez que CRISTIANO PAZ, 
conforme demonstrado de forma pormenorizada, atuou intensamente na 
execução dos crimes,  mantendo-se em constante contato  com o corréu 
JOÃO  PAULO  CUNHA  para  viabilizar  a  prática  delituosa.  O  réu 
CRISTIANO  PAZ  auxiliou  substancialmente  o  acusado  MARCOS 
VALÉRIO,  através  da SMP&B Comunicação Ltda.,  pessoa jurídica  que 
emitiu o cheque destinado ao pagamento da vantagem indevida ao Sr. 
JOÃO  PAULO CUNHA e  que,  depois,  foi  utilizada  para  o  desvio  de 
recursos públicos em proveito próprio e de terceiros.

Apesar de o acusado já ter sido condenado por outros crimes, eu 
respeito  o  fato  de  ainda  estar  pendente  de  análise,  por  esta  Corte,  o 
estabelecimento  dos  critérios  definidores  da  existência  dos  “maus  
antecedentes”.  Por  esta  razão,  deixo  de  incluir,  na  dosimetria,  essa 
circunstância judicial para fins de elevação da pena-base, tendo em vista 
que, no caso, embora o réu ostente condenações criminais, em nenhuma 
delas se verificou o trânsito em julgado.

Meu  entendimento  pessoal,  no  entanto,  é  de  que  pode  ser 
considerado portador de maus antecedentes o acusado que tem, em sua 
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folha de antecedentes, várias condenações criminais, envolvendo crimes 
dolosos,  contra  relevantes  bens  jurídicos  e  punidos  com  reclusão, 
especialmente se as condenações tiverem sido proferidas, originariamente 
ou em grau de  recurso,  por  órgão  jurisdicional  colegiado de  segundo 
grau.

O fundamento desta minha compreensão reside nas peculiaridades 
do sistema jurídico-processual brasileiro. Nós sabemos muito bem que o 
trânsito em julgado de uma condenação criminal  pode ser postergado 
pelas  defesas  por  meio  da  interposição  de  recursos  meramente 
protelatórios, a fim de impedir, por tempo indeterminado, a eficácia das 
leis penais.

A  conduta social e  a  personalidade do réu CRISTIANO PAZ não 
permitem um juízo negativo que conduza à elevação da pena-base.

Os  motivos do  crime de  peculato  também conduzem a um juízo 
negativo  mais  gravoso,  pois  o  réu  CRISTIANO  PAZ  pretendeu  não 
apenas  enriquecer  ilicitamente,  que  é  elementar  do  tipo  penal,  mas, 
também, obter sua remuneração pela prática concomitante de crimes em 
proveito do Partido dos Trabalhadores.

As  circunstâncias do  crime  são  desfavoráveis,  pois  o  acusado  se 
valeu do acesso que lhe foi proporcionado às engrenagens do Estado, no 
mais alto escalão da República, envolvendo a Câmara dos Deputados, e 
lançou  mão  dessa  proximidade  com  o  Poder  Estatal  para  simular  a 
prestação  de  serviços,  praticar  o  ilícito  e  proteger-se  para  não  ser 
descoberto,  fatos  que  tornam  as  condutas  ainda  mais  lesivas  ao  bem 
jurídico protegido. Com efeito, como explica Juarez Cirino dos Santos, “as  
circunstâncias  referidas como  circunstâncias judiciais  do art.  59 do CP são  
circunstâncias  diversas  das  genéricas  circunstâncias  agravantes  ou  
circunstâncias atenuantes (arts. 61 e 65, CP), como, por exemplo, o lugar do  
fato, o modo de execução, as relações do autor com a vítima etc., que  
podem influir na formação da pena-base”.

As  consequências dos  crimes  também  se  mostram  desfavoráveis, 
tendo em vista o montante do prejuízo causado. O contrato firmado com 
a agência do acusado conduziu a dispêndios milionários e à apropriação 
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folha de antecedentes, várias condenações criminais, envolvendo crimes 
dolosos,  contra  relevantes  bens  jurídicos  e  punidos  com  reclusão, 
especialmente se as condenações tiverem sido proferidas, originariamente 
ou em grau de  recurso,  por  órgão  jurisdicional  colegiado de  segundo 
grau.

O fundamento desta minha compreensão reside nas peculiaridades 
do sistema jurídico-processual brasileiro. Nós sabemos muito bem que o 
trânsito em julgado de uma condenação criminal  pode ser postergado 
pelas  defesas  por  meio  da  interposição  de  recursos  meramente 
protelatórios, a fim de impedir, por tempo indeterminado, a eficácia das 
leis penais.

A  conduta social e  a  personalidade do réu CRISTIANO PAZ não 
permitem um juízo negativo que conduza à elevação da pena-base.

Os  motivos do  crime de  peculato  também conduzem a um juízo 
negativo  mais  gravoso,  pois  o  réu  CRISTIANO  PAZ  pretendeu  não 
apenas  enriquecer  ilicitamente,  que  é  elementar  do  tipo  penal,  mas, 
também, obter sua remuneração pela prática concomitante de crimes em 
proveito do Partido dos Trabalhadores.

As  circunstâncias do  crime  são  desfavoráveis,  pois  o  acusado  se 
valeu do acesso que lhe foi proporcionado às engrenagens do Estado, no 
mais alto escalão da República, envolvendo a Câmara dos Deputados, e 
lançou  mão  dessa  proximidade  com  o  Poder  Estatal  para  simular  a 
prestação  de  serviços,  praticar  o  ilícito  e  proteger-se  para  não  ser 
descoberto,  fatos  que  tornam  as  condutas  ainda  mais  lesivas  ao  bem 
jurídico protegido. Com efeito, como explica Juarez Cirino dos Santos, “as  
circunstâncias  referidas como  circunstâncias judiciais  do art.  59 do CP são  
circunstâncias  diversas  das  genéricas  circunstâncias  agravantes  ou  
circunstâncias atenuantes (arts. 61 e 65, CP), como, por exemplo, o lugar do  
fato, o modo de execução, as relações do autor com a vítima etc., que  
podem influir na formação da pena-base”.

As  consequências dos  crimes  também  se  mostram  desfavoráveis, 
tendo em vista o montante do prejuízo causado. O contrato firmado com 
a agência do acusado conduziu a dispêndios milionários e à apropriação 
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criminosa de mais de um milhão de reais. Embora o crime de peculato 
sempre  envolva  prejuízo  ao  erário,  o  montante  empregado  na  prática 
ilícita  pode ser considerado para fins de elevar a pena-base,  eis  que é 
variável em cada caso concreto. Daí porque considero que, quanto mais 
alto  o  desvio,  mais  reprovável  é  a  conduta  e  mais  graves  suas 
consequências para o bem jurídico protegido, atingindo também outros 
bens jurídicos.

Assim,  as  circunstâncias  judiciais  do  art.  59  são  bastante 
desfavoráveis ao acusado CRISTIANO PAZ, relativamente ao crime de 
peculato, razão pela qual, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no tipo 
penal do artigo 312 (peculato) do Código Penal, fixo a pena-base em 3 
(três) anos de reclusão, com mais 180 dias-multa, cada um no valor de 10 
salários-mínimos, no montante vigente à época do fato, observado o art. 
60 do Código Penal estabelece os “Critérios Especiais da Pena de Multa”, 
prevendo que “o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do  
réu”.

À falta de circunstâncias atenuantes ou agravantes,  bem como de 
causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva a pena.

Nos termos do §2º do art. 49, “o valor da multa será atualizado, quando  
da execução, pelos índices de correção monetária”.

Do exposto, condeno CRISTIANO PAZ à pena de 3 anos de reclusão 
e 180 dias-multa, no valor de 10 salários-mínimos cada, pela prática do 
crime de peculato narrado no item III.1 da denúncia.

ITEM III.3, c.1 (BANCO DO BRASIL)
CORRUPÇÃO ATIVA

Em ligeira síntese, o crime consistiu no pagamento de R$ 326.660,67 
ao  então  Diretor  de  Marketing  do  Banco  do  Brasil,  Sr.  HENRIQUE 
PIZZOLATO,  para  influenciá-lo  à  prática  e  omissão de  atos  de  ofício, 
violando o dever do cargo. Os atos foram efetivamente praticados pelo 
agente público, razão pela qual o Procurador-Geral da República pediu a 
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criminosa de mais de um milhão de reais. Embora o crime de peculato 
sempre  envolva  prejuízo  ao  erário,  o  montante  empregado  na  prática 
ilícita  pode ser considerado para fins de elevar a pena-base,  eis  que é 
variável em cada caso concreto. Daí porque considero que, quanto mais 
alto  o  desvio,  mais  reprovável  é  a  conduta  e  mais  graves  suas 
consequências para o bem jurídico protegido, atingindo também outros 
bens jurídicos.

Assim,  as  circunstâncias  judiciais  do  art.  59  são  bastante 
desfavoráveis ao acusado CRISTIANO PAZ, relativamente ao crime de 
peculato, razão pela qual, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no tipo 
penal do artigo 312 (peculato) do Código Penal, fixo a pena-base em 3 
(três) anos de reclusão, com mais 180 dias-multa, cada um no valor de 10 
salários-mínimos, no montante vigente à época do fato, observado o art. 
60 do Código Penal estabelece os “Critérios Especiais da Pena de Multa”, 
prevendo que “o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do  
réu”.

À falta de circunstâncias atenuantes ou agravantes,  bem como de 
causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva a pena.

Nos termos do §2º do art. 49, “o valor da multa será atualizado, quando  
da execução, pelos índices de correção monetária”.

Do exposto, condeno CRISTIANO PAZ à pena de 3 anos de reclusão 
e 180 dias-multa, no valor de 10 salários-mínimos cada, pela prática do 
crime de peculato narrado no item III.1 da denúncia.

ITEM III.3, c.1 (BANCO DO BRASIL)
CORRUPÇÃO ATIVA

Em ligeira síntese, o crime consistiu no pagamento de R$ 326.660,67 
ao  então  Diretor  de  Marketing  do  Banco  do  Brasil,  Sr.  HENRIQUE 
PIZZOLATO,  para  influenciá-lo  à  prática  e  omissão de  atos  de  ofício, 
violando o dever do cargo. Os atos foram efetivamente praticados pelo 
agente público, razão pela qual o Procurador-Geral da República pediu a 
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incidência da causa de aumento prevista no art. 333, parágrafo único, do 
Código Penal.

Ressalvando meu posicionamento no sentido contrário, curvo-me à 
conclusão do plenário no sentido da aplicação da redação anterior à Lei 
10.763/2003,  para  efeitos  de  definição  da  pena cominada ao delito  em 
questão.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta, apresenta-se elevada, uma vez que CRISTIANO PAZ, conforme 
demonstrado de forma pormenorizada, atuou intensamente na execução 
do crime, mantendo sua empresa ativamente voltada para a prática dos 
delitos,  autorizando  o  acusado  MARCOS  VALÉRIO  a  estabelecer  os 
contatos  diretos  com  o  agente  público  corrompido.  O  acusado 
CRISTIANO PAZ foi, inclusive, o signatário do cheque no montante de 
R$ 326.660,67, emitido em nome da própria DNA Propaganda e destinado 
ao  pagamento  da  propina,  em  espécie,  do  acusado  HENRIQUE 
PIZZOLATO, na agência do Banco Rural no Rio de Janeiro.

Apesar de o acusado já ter sido condenado por outros crimes, eu 
respeito  o  fato  de  ainda  estar  pendente  de  análise,  por  esta  Corte,  o 
estabelecimento  dos  critérios  definidores  da  existência  dos  “maus  
antecedentes”.  Por  esta  razão,  deixo  de  incluir,  na  dosimetria,  essa 
circunstância judicial para fins de elevação da pena-base, tendo em vista 
que, no caso, embora o réu ostente condenações criminais, em nenhuma 
delas se verificou o trânsito em julgado.

Meu  entendimento  pessoal,  no  entanto,  é  de  que  pode  ser 
considerado portador de maus antecedentes o acusado que tem, em sua 
folha de antecedentes, várias condenações criminais, envolvendo crimes 
dolosos,  contra  relevantes  bens  jurídicos  e  punidos  com  reclusão, 
especialmente se as condenações tiverem sido proferidas, originariamente 
ou em grau de  recurso,  por  órgão  jurisdicional  colegiado de  segundo 
grau.

O fundamento desta minha compreensão reside nas peculiaridades 
do sistema jurídico-processual brasileiro. Nós sabemos muito bem que o 
trânsito em julgado de uma condenação criminal  pode ser postergado 
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incidência da causa de aumento prevista no art. 333, parágrafo único, do 
Código Penal.

Ressalvando meu posicionamento no sentido contrário, curvo-me à 
conclusão do plenário no sentido da aplicação da redação anterior à Lei 
10.763/2003,  para  efeitos  de  definição  da  pena cominada ao delito  em 
questão.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta, apresenta-se elevada, uma vez que CRISTIANO PAZ, conforme 
demonstrado de forma pormenorizada, atuou intensamente na execução 
do crime, mantendo sua empresa ativamente voltada para a prática dos 
delitos,  autorizando  o  acusado  MARCOS  VALÉRIO  a  estabelecer  os 
contatos  diretos  com  o  agente  público  corrompido.  O  acusado 
CRISTIANO PAZ foi, inclusive, o signatário do cheque no montante de 
R$ 326.660,67, emitido em nome da própria DNA Propaganda e destinado 
ao  pagamento  da  propina,  em  espécie,  do  acusado  HENRIQUE 
PIZZOLATO, na agência do Banco Rural no Rio de Janeiro.

Apesar de o acusado já ter sido condenado por outros crimes, eu 
respeito  o  fato  de  ainda  estar  pendente  de  análise,  por  esta  Corte,  o 
estabelecimento  dos  critérios  definidores  da  existência  dos  “maus  
antecedentes”.  Por  esta  razão,  deixo  de  incluir,  na  dosimetria,  essa 
circunstância judicial para fins de elevação da pena-base, tendo em vista 
que, no caso, embora o réu ostente condenações criminais, em nenhuma 
delas se verificou o trânsito em julgado.

Meu  entendimento  pessoal,  no  entanto,  é  de  que  pode  ser 
considerado portador de maus antecedentes o acusado que tem, em sua 
folha de antecedentes, várias condenações criminais, envolvendo crimes 
dolosos,  contra  relevantes  bens  jurídicos  e  punidos  com  reclusão, 
especialmente se as condenações tiverem sido proferidas, originariamente 
ou em grau de  recurso,  por  órgão  jurisdicional  colegiado de  segundo 
grau.

O fundamento desta minha compreensão reside nas peculiaridades 
do sistema jurídico-processual brasileiro. Nós sabemos muito bem que o 
trânsito em julgado de uma condenação criminal  pode ser postergado 
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pelas  defesas  por  meio  da  interposição  de  recursos  meramente 
protelatórios, a fim de impedir, por tempo indeterminado, a eficácia das 
leis penais.

A  conduta social e  a  personalidade do réu CRISTIANO PAZ não 
permitem um juízo negativo que conduza à elevação da pena-base.

O  motivo do crime de corrupção ativa também é reprovável, pois, 
em última análise, consistiu na intenção de obter a renovação criminosa 
do  contrato  da  empresa  do  acusado  com  o  Banco  do  Brasil  e  seu 
enriquecimento  pessoal,  o  que  não  configura  uma  elementar  do  tipo 
penal de corrupção ativa.

As  circunstâncias do  crime  de  corrupção  ativa  são  desfavoráveis, 
pois o réu se utilizou da estrutura estatal e obteve a efetiva prática dos 
atos de ofício almejados.

As consequências do crime também se revelam mais lesivas do que 
as normais da espécie, tendo em vista que o crime conduziu à instalação 
de um mecanismo de desvio de recursos públicos facilitar a prática de 
outros crimes e obter a respectiva remuneração.

Considerando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 
Penal  são  bastante  desfavoráveis  ao  acusado  CRISTIANO  PAZ,  razão 
pela qual, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no tipo penal do artigo 
333 do Código Penal, fixo a pena-base de CRISTIANO PAZ em 2 (dois) 
anos de reclusão, com mais 150 dias-multa.

Este plenário considerou aplicável a causa de aumento do art. 333, 
parágrafo único do CP, que impõe aumento de um terço para os crimes 
de  corrupção  ativa,  quando  “em  razão  vantagem  ou  promessa,  o  
funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever  
funcional”.

Assim,  a  pena de CRISTIANO PAZ alcança 2  anos e  8  meses  de 
reclusão,  ,  com mais 180 dias-multa,  cada um no valor de 10 salários-
mínimos, no montante vigente à época do fato, observado o art. 60 do 
Código  Penal  estabelece  os  “Critérios  Especiais  da  Pena  de  Multa”, 
prevendo que “o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do  
réu”.
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pelas  defesas  por  meio  da  interposição  de  recursos  meramente 
protelatórios, a fim de impedir, por tempo indeterminado, a eficácia das 
leis penais.

A  conduta social e  a  personalidade do réu CRISTIANO PAZ não 
permitem um juízo negativo que conduza à elevação da pena-base.

O  motivo do crime de corrupção ativa também é reprovável, pois, 
em última análise, consistiu na intenção de obter a renovação criminosa 
do  contrato  da  empresa  do  acusado  com  o  Banco  do  Brasil  e  seu 
enriquecimento  pessoal,  o  que  não  configura  uma  elementar  do  tipo 
penal de corrupção ativa.

As  circunstâncias do  crime  de  corrupção  ativa  são  desfavoráveis, 
pois o réu se utilizou da estrutura estatal e obteve a efetiva prática dos 
atos de ofício almejados.

As consequências do crime também se revelam mais lesivas do que 
as normais da espécie, tendo em vista que o crime conduziu à instalação 
de um mecanismo de desvio de recursos públicos facilitar a prática de 
outros crimes e obter a respectiva remuneração.

Considerando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 
Penal  são  bastante  desfavoráveis  ao  acusado  CRISTIANO  PAZ,  razão 
pela qual, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no tipo penal do artigo 
333 do Código Penal, fixo a pena-base de CRISTIANO PAZ em 2 (dois) 
anos de reclusão, com mais 150 dias-multa.

Este plenário considerou aplicável a causa de aumento do art. 333, 
parágrafo único do CP, que impõe aumento de um terço para os crimes 
de  corrupção  ativa,  quando  “em  razão  vantagem  ou  promessa,  o  
funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever  
funcional”.

Assim,  a  pena de CRISTIANO PAZ alcança 2  anos e  8  meses  de 
reclusão,  ,  com mais 180 dias-multa,  cada um no valor de 10 salários-
mínimos, no montante vigente à época do fato, observado o art. 60 do 
Código  Penal  estabelece  os  “Critérios  Especiais  da  Pena  de  Multa”, 
prevendo que “o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do  
réu”.
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Nos termos do §2º do art. 49, “o valor da multa será atualizado, quando  
da execução, pelos índices de correção monetária”.

Torno  a  pena  definitiva,  dada  a  ausência  de  outras  causas  de 
diminuição ou de aumento.

Do exposto,  pela prática do crime de corrupção ativa narrado no 
capítulo III.3 da denúncia, condeno CRISTIANO PAZ à pena de reclusão, 
de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 180 dias-multa, no valor de 
10 salários-mínimos cada, no montante vigente à época do fato.

ITENS III.2, b e III.3, c.3 (BANCO DO BRASIL)
PECULATOS: BÔNUS DE VOLUME E FUNDO VISANET

Em ligeira síntese, o crime consistiu no desvio de quase R$ 3 milhões 
de  reais,  pagos  à  empresa  DNA Propaganda  a  título  de  “vantagens” 
derivadas do contrato da empresa com o Banco do Brasil e que deveriam 
ser devolvidas à entidade pública (chamados “bônus de volume”), bem 
como do montante de quase R$ 74 milhões de propriedade do Banco do 
Brasil,  oriundo  da  participação  acionária  do  Banco  no  Fundo Visanet, 
mediante atos do Sr. HENRIQUE PIZZOLATO.

CONTINUIDADE  DELITIVA  ENTRE  OS  CRIMES  DE 
PECULATO

Os  crimes  de  peculato  pelos  quais  o  réu  CRISTIANO  PAZ  foi 
condenado  (itens  III.2  e  III.3)  foram  praticados  nas  mesmas 
circunstâncias, o que atrai a incidência do art. 71 do Código Penal:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas 
condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras 
semelhantes,  devem  os  subseqüentes  ser  havidos  como 
continuação do primeiro,  aplica-se-lhe a pena de um só dos 
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,  aumentada, 
em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
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Nos termos do §2º do art. 49, “o valor da multa será atualizado, quando  
da execução, pelos índices de correção monetária”.

Torno  a  pena  definitiva,  dada  a  ausência  de  outras  causas  de 
diminuição ou de aumento.

Do exposto,  pela prática do crime de corrupção ativa narrado no 
capítulo III.3 da denúncia, condeno CRISTIANO PAZ à pena de reclusão, 
de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 180 dias-multa, no valor de 
10 salários-mínimos cada, no montante vigente à época do fato.

ITENS III.2, b e III.3, c.3 (BANCO DO BRASIL)
PECULATOS: BÔNUS DE VOLUME E FUNDO VISANET

Em ligeira síntese, o crime consistiu no desvio de quase R$ 3 milhões 
de  reais,  pagos  à  empresa  DNA Propaganda  a  título  de  “vantagens” 
derivadas do contrato da empresa com o Banco do Brasil e que deveriam 
ser devolvidas à entidade pública (chamados “bônus de volume”), bem 
como do montante de quase R$ 74 milhões de propriedade do Banco do 
Brasil,  oriundo  da  participação  acionária  do  Banco  no  Fundo Visanet, 
mediante atos do Sr. HENRIQUE PIZZOLATO.

CONTINUIDADE  DELITIVA  ENTRE  OS  CRIMES  DE 
PECULATO

Os  crimes  de  peculato  pelos  quais  o  réu  CRISTIANO  PAZ  foi 
condenado  (itens  III.2  e  III.3)  foram  praticados  nas  mesmas 
circunstâncias, o que atrai a incidência do art. 71 do Código Penal:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas 
condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras 
semelhantes,  devem  os  subseqüentes  ser  havidos  como 
continuação do primeiro,  aplica-se-lhe a pena de um só dos 
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,  aumentada, 
em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
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Tendo  em  vista  este  preceito,  deixo  de  acolher  o  pedido  do 
Procurador-Geral  da  República,  que  formulou  pleito  no  sentido  do 
reconhecimento da existência concurso material de delitos. Entendo que, 
no caso, ocorreu a continuidade delitiva, pois os fatos envolveram crimes 
da  mesma  espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de 
execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação dos 
primeiros.

Os crimes de peculato foram praticados ao longo dos anos de 2003, 
2004 e 2005, no curso da execução do contrato da DNA Propaganda com 
o Banco do Brasil.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta, apresenta-se elevada, uma vez que CRISTIANO PAZ, através do 
acusado MARCOS VALÉRIO, não apenas locupletou-se criminosamente 
de recursos do Banco do Brasil, mas, também, utilizou-se de sua empresa 
para, através dos desvios, viabilizar a prática criminosa engendrada pela 
quadrilha de que fez parte.

Apesar de o acusado já ter sido condenado por outros crimes, eu 
respeito  o  fato  de  ainda  estar  pendente  de  análise,  por  esta  Corte,  o 
estabelecimento  dos  critérios  definidores  da  existência  dos  “maus  
antecedentes”.  Por  esta  razão,  deixo  de  incluir,  na  dosimetria,  essa 
circunstância judicial para fins de elevação da pena-base, tendo em vista 
que, no caso, embora o réu ostente condenações criminais, em nenhuma 
delas se verificou o trânsito em julgado.

Meu  entendimento  pessoal,  no  entanto,  é  de  que  pode  ser 
considerado portador de maus antecedentes o acusado que tem, em sua 
folha de antecedentes, várias condenações criminais, envolvendo crimes 
dolosos,  contra  relevantes  bens  jurídicos  e  punidos  com  reclusão, 
especialmente se as condenações tiverem sido proferidas, originariamente 
ou em grau de  recurso,  por  órgão  jurisdicional  colegiado de  segundo 
grau.

O fundamento desta minha compreensão reside nas peculiaridades 
do sistema jurídico-processual brasileiro. Nós sabemos muito bem que o 
trânsito em julgado de uma condenação criminal  pode ser postergado 
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Tendo  em  vista  este  preceito,  deixo  de  acolher  o  pedido  do 
Procurador-Geral  da  República,  que  formulou  pleito  no  sentido  do 
reconhecimento da existência concurso material de delitos. Entendo que, 
no caso, ocorreu a continuidade delitiva, pois os fatos envolveram crimes 
da  mesma  espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de 
execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação dos 
primeiros.

Os crimes de peculato foram praticados ao longo dos anos de 2003, 
2004 e 2005, no curso da execução do contrato da DNA Propaganda com 
o Banco do Brasil.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta, apresenta-se elevada, uma vez que CRISTIANO PAZ, através do 
acusado MARCOS VALÉRIO, não apenas locupletou-se criminosamente 
de recursos do Banco do Brasil, mas, também, utilizou-se de sua empresa 
para, através dos desvios, viabilizar a prática criminosa engendrada pela 
quadrilha de que fez parte.

Apesar de o acusado já ter sido condenado por outros crimes, eu 
respeito  o  fato  de  ainda  estar  pendente  de  análise,  por  esta  Corte,  o 
estabelecimento  dos  critérios  definidores  da  existência  dos  “maus  
antecedentes”.  Por  esta  razão,  deixo  de  incluir,  na  dosimetria,  essa 
circunstância judicial para fins de elevação da pena-base, tendo em vista 
que, no caso, embora o réu ostente condenações criminais, em nenhuma 
delas se verificou o trânsito em julgado.

Meu  entendimento  pessoal,  no  entanto,  é  de  que  pode  ser 
considerado portador de maus antecedentes o acusado que tem, em sua 
folha de antecedentes, várias condenações criminais, envolvendo crimes 
dolosos,  contra  relevantes  bens  jurídicos  e  punidos  com  reclusão, 
especialmente se as condenações tiverem sido proferidas, originariamente 
ou em grau de  recurso,  por  órgão  jurisdicional  colegiado de  segundo 
grau.

O fundamento desta minha compreensão reside nas peculiaridades 
do sistema jurídico-processual brasileiro. Nós sabemos muito bem que o 
trânsito em julgado de uma condenação criminal  pode ser postergado 
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pelas  defesas  por  meio  da  interposição  de  recursos  meramente 
protelatórios, a fim de impedir, por tempo indeterminado, a eficácia das 
leis penais.

A  conduta social e  a  personalidade do réu CRISTIANO PAZ não 
permitem um juízo negativo que conduza à elevação da pena-base.

Os  motivos do  crime de  peculato  também conduzem a um juízo 
negativo  mais  gravoso,  pois  o  réu  CRISTIANO  PAZ  pretendeu  não 
apenas  enriquecer  ilicitamente,  mas,  também,  obter  remuneração  pela 
prática de ilícitos.

As circunstâncias dos crimes também são desfavoráveis.
Como explica  Juarez Cirino dos Santos,  “as  circunstâncias  referidas  

como circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são circunstâncias diversas das  
genéricas circunstâncias agravantes ou circunstâncias atenuantes (arts. 61 e  
65,  CP),  como,  por  exemplo,  o  lugar  do  fato,  o  modo  de  execução,  as  
relações do autor com a vítima etc., que podem influir na formação da  
pena-base”.

No  caso,  o  acusado  recebeu  repasses  vultosos,  sob  o  manto  dos 
contratos assinados por sua empresa, simulando a prestação dos serviços.

As consequências do crime também se revelam mais lesivas do que 
as  normais  da  espécie,  tendo  em  vista  que  o  montante  de  prejuízo 
causado (quase  R$ 74 milhões,  oriundos da  participação do Banco do 
Brasil  no  Fundo  Visanet,  transferidos  indevidamente  para  a  conta  da 
DNA  Propaganda;  e  ainda  apropriação  indevida  de  R$  2.923.686,15 
recebidos a título de bônus de volume no contrato da empresa com o 
Banco do Brasil).

Assim,  as  circunstâncias  judiciais  do  art.  59  são  bastante 
desfavoráveis ao acusado CRISTIANO PAZ, relativamente ao crime de 
peculato, razão pela qual, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no tipo 
penal  do  artigo  312  (peculato)  do  Código  Penal,  fixo  a  pena-base de 
CRISTIANO PAZ em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com 
mais 165 dias-multa.

Incide a causa de aumento do art. 71 do Código Penal, razão pela 
qual aumento a pena base de um sexto, para 3 anos, 10 meses e 20 dias de 
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protelatórios, a fim de impedir, por tempo indeterminado, a eficácia das 
leis penais.
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Os  motivos do  crime de  peculato  também conduzem a um juízo 
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65,  CP),  como,  por  exemplo,  o  lugar  do  fato,  o  modo  de  execução,  as  
relações do autor com a vítima etc., que podem influir na formação da  
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No  caso,  o  acusado  recebeu  repasses  vultosos,  sob  o  manto  dos 
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Banco do Brasil).
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desfavoráveis ao acusado CRISTIANO PAZ, relativamente ao crime de 
peculato, razão pela qual, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no tipo 
penal  do  artigo  312  (peculato)  do  Código  Penal,  fixo  a  pena-base de 
CRISTIANO PAZ em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com 
mais 165 dias-multa.

Incide a causa de aumento do art. 71 do Código Penal, razão pela 
qual aumento a pena base de um sexto, para 3 anos, 10 meses e 20 dias de 
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reclusão, e 190 dias-multa.
À  falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 

como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,  com mais 190 dias-
multa, cada um no valor de 10 salários-mínimos, no montante vigente à 
época  do  fato,  observado  o  art.  60  do  Código  Penal  estabelece  os 
“Critérios Especiais da Pena de Multa”, prevendo que “o juiz deve atender,  
principalmente, à situação econômica do réu”.

Nos termos do §2º do art. 49, “o valor da multa será atualizado, quando  
da execução, pelos índices de correção monetária”.

Do exposto, pela prática do crime de peculato narrado no capítulo 
III.2,  b,  e  III.3,  c.3,  da denúncia,  condeno CRISTIANO PAZ à pena de 
reclusão, de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 190 
dias-multa, no valor de 10 salários-mínimos cada, no montante vigente à 
época do fato.

ITEM IV – LAVAGEM DE DINHEIRO
(art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/1998 – 46 vezes em continuidade delitiva)

Pena: reclusão de três a dez anos e multa,
mais um sexto a dois terços (CP, art. 71)

JULGAMENTO UNÂNIME

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta, apresenta-se elevada, uma vez que CRISTIANO PAZ, conforme 
detalhado, atuou intensamente, por exemplo, nas fraudes à contabilidade 
da SMP&B Comunicação Ltda., bem como na simulação de empréstimos 
junto ao Banco Rural S/A. CRISTIANO também era, em companhia de 
MARCOS  VALÉRIO  e  RAMON  HOLLERBACH,  administrador  da 
SMP&B Comunicação Ltda., pessoa jurídica que emitiu os cheques que 
propiciaram a maioria dos repasses dos valores lavados pelo grupo. Não 
se pode ignorar, ainda, que os valores lavados eram significativamente 
elevados.
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reclusão, e 190 dias-multa.
À  falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
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MARCOS  VALÉRIO  e  RAMON  HOLLERBACH,  administrador  da 
SMP&B Comunicação Ltda., pessoa jurídica que emitiu os cheques que 
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Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e  RE 591.054),  razão pela  qual,  neste  caso,  considero que CRISTIANO 
PAZ não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
de CRISTIANO PAZ.

O motivo do crime, em última análise, foi a intenção de CRISTIANO 
PAZ de obter recursos indevidos, para si e para as sociedades das quais 
era  sócio,  graças  à  proximidade buscada e  conquistada por  MARCOS 
VALÉRIO  junto  ao  Governo  Federal  à  época,  e  aos  favores  ilícitos 
prestados, sobretudo, aos integrantes do chamado “núcleo político”.

As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
que constituem elementares e as que já foram consideradas) também se 
mostram desfavoráveis a CRISTIANO PAZ, uma vez que as operações de 
lavagem de dinheiro se estenderam por mais de dois anos.

As  consequências do  ilícito  são  próprias  da  espécie  delitiva  sob 
enfoque.

Dada a natureza do ilícito, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e no art. 
1º, V e VI, da Lei 9.613/1998 (na redação anterior à Lei 12.683/2012, que 
manteve  no  mesmo  patamar  a  pena  abstratamente  cominada),  fixo  a 
pena-base de CRISTIANO PAZ em  três anos e seis meses de reclusão, 
mais cem dias-multa (CP, art. 49, caput).

O simples fato de haver diferentes beneficiários nas operações de 
lavagem de dinheiro, por si só, não impõe o reconhecimento do concurso 
material entre elas (CP, art. 69), como quer o Ministério Público Federal. 
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Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e  RE 591.054),  razão pela  qual,  neste  caso,  considero que CRISTIANO 
PAZ não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
de CRISTIANO PAZ.

O motivo do crime, em última análise, foi a intenção de CRISTIANO 
PAZ de obter recursos indevidos, para si e para as sociedades das quais 
era  sócio,  graças  à  proximidade buscada e  conquistada por  MARCOS 
VALÉRIO  junto  ao  Governo  Federal  à  época,  e  aos  favores  ilícitos 
prestados, sobretudo, aos integrantes do chamado “núcleo político”.

As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
que constituem elementares e as que já foram consideradas) também se 
mostram desfavoráveis a CRISTIANO PAZ, uma vez que as operações de 
lavagem de dinheiro se estenderam por mais de dois anos.

As  consequências do  ilícito  são  próprias  da  espécie  delitiva  sob 
enfoque.

Dada a natureza do ilícito, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e no art. 
1º, V e VI, da Lei 9.613/1998 (na redação anterior à Lei 12.683/2012, que 
manteve  no  mesmo  patamar  a  pena  abstratamente  cominada),  fixo  a 
pena-base de CRISTIANO PAZ em  três anos e seis meses de reclusão, 
mais cem dias-multa (CP, art. 49, caput).

O simples fato de haver diferentes beneficiários nas operações de 
lavagem de dinheiro, por si só, não impõe o reconhecimento do concurso 
material entre elas (CP, art. 69), como quer o Ministério Público Federal. 
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Como tais operações foram praticadas nas mesmas circunstâncias, deve 
incidir a regra do crime continuado (CP, art.  71).  Sendo assim, elevo a 
pena em dois terços, resultando em cinco anos e dez meses de reclusão, 
mais  cento  e  sessenta  e  seis  dias-multa,  visto  que  foram  cometidas 
quarenta  e  seis  operações  de  lavagem  de  dinheiro  em  continuidade 
delitiva (CP, art. 71).

A acusação, em alegações finais, pede a aplicação da causa especial 
de aumento de pena prevista  no §  4º  do art.  1º  da Lei  9.613/1998 (na 
redação anterior à Lei 12.683/2012), dada “a circunstância de os delitos de 
lavagem de dinheiro terem sido praticados de forma habitual, haja vista 
que  a  denúncia  descreveu mais  de  sessenta  episódios  consumados  ao 
longo  do  tempo”  (fls.  45.371).  Ocorre  que  a  reiteração  de  condutas 
configuradoras de lavagem de dinheiro, quando verificada nas mesmas 
circunstâncias (como se dá no caso), atrai a regra do crime continuado 
(CP, art. 71). Daí por que, no caso, sob pena de bis in idem, não vejo como 
aplicar, suplementarmente, a causa especial de aumento de pena descrita 
no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, que se refere à hipótese de o crime em 
questão ser “cometido de forma habitual”, visto que o disposto no art. 71 
do Código Penal já foi aplicado.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de cinco anos e dez meses de reclusão, mais cento e sessenta e 
seis dias-multa para CRISTIANO PAZ.

O  valor  do  dia-multa  será  de  dez  salários  mínimos vigentes  ao 
tempo do fato (CP, arts. 49, § 1º, e 60, caput e § 1º), considerando a situação 
econômica  de  CRISTIANO  PAZ,  que,  como  visto,  administrava 
sociedades  que  movimentavam  quantias  milionárias,  além  de  ter 
patrimônio declarado à Receita Federal superior a R$ 1.500.000,00 (CD 
juntado às fls. 43.663).

Tendo em vista a necessidade de ressarcir os valores lavados pelos 
réus  e  prevenir  a  repetição  do  ilícito  aqui  detalhado,  e  considerando, 
ainda, todas as circunstâncias levadas em conta para a fixação da pena, 
decreto,  com apoio no art.  7º da Lei  9.613/1998 e nos arts.  91 e 92 do 
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Como tais operações foram praticadas nas mesmas circunstâncias, deve 
incidir a regra do crime continuado (CP, art.  71).  Sendo assim, elevo a 
pena em dois terços, resultando em cinco anos e dez meses de reclusão, 
mais  cento  e  sessenta  e  seis  dias-multa,  visto  que  foram  cometidas 
quarenta  e  seis  operações  de  lavagem  de  dinheiro  em  continuidade 
delitiva (CP, art. 71).

A acusação, em alegações finais, pede a aplicação da causa especial 
de aumento de pena prevista  no §  4º  do art.  1º  da Lei  9.613/1998 (na 
redação anterior à Lei 12.683/2012), dada “a circunstância de os delitos de 
lavagem de dinheiro terem sido praticados de forma habitual, haja vista 
que  a  denúncia  descreveu mais  de  sessenta  episódios  consumados  ao 
longo  do  tempo”  (fls.  45.371).  Ocorre  que  a  reiteração  de  condutas 
configuradoras de lavagem de dinheiro, quando verificada nas mesmas 
circunstâncias (como se dá no caso), atrai a regra do crime continuado 
(CP, art. 71). Daí por que, no caso, sob pena de bis in idem, não vejo como 
aplicar, suplementarmente, a causa especial de aumento de pena descrita 
no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, que se refere à hipótese de o crime em 
questão ser “cometido de forma habitual”, visto que o disposto no art. 71 
do Código Penal já foi aplicado.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de cinco anos e dez meses de reclusão, mais cento e sessenta e 
seis dias-multa para CRISTIANO PAZ.

O  valor  do  dia-multa  será  de  dez  salários  mínimos vigentes  ao 
tempo do fato (CP, arts. 49, § 1º, e 60, caput e § 1º), considerando a situação 
econômica  de  CRISTIANO  PAZ,  que,  como  visto,  administrava 
sociedades  que  movimentavam  quantias  milionárias,  além  de  ter 
patrimônio declarado à Receita Federal superior a R$ 1.500.000,00 (CD 
juntado às fls. 43.663).

Tendo em vista a necessidade de ressarcir os valores lavados pelos 
réus  e  prevenir  a  repetição  do  ilícito  aqui  detalhado,  e  considerando, 
ainda, todas as circunstâncias levadas em conta para a fixação da pena, 
decreto,  com apoio no art.  7º da Lei  9.613/1998 e nos arts.  91 e 92 do 
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Código Penal:
(1) a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto do 

crime, bem como do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua 
proveito  auferido  pelo  condenado  com  a  prática  do  fato  criminoso, 
ressalvado, obviamente, o direito das pessoas jurídicas de direito público 
ou privado lesadas;

(2) a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer 
natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de 
gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei 9.613/1998, pelo 
dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.

ITENS VI.1, a; VI.2, a; VI.3, a; e VI.4, a (CORRUPÇÃO ATIVA)

JULGAMENTO UNÂNIME

CONTINUIDADE  DELITIVA  ENTRE  OS  CRIMES  DE 
CORRUPÇÃO ATIVA NARRADOS NO ITEM VI DA DENÚNCIA

Os crimes de corrupção ativa pelos quais o réu CRISTIANO PAZ foi 
condenado,  referentes  ao  item  VI  da  denúncia,  foram  praticados  nas 
mesmas  circunstâncias,  o  que  atrai  a  incidência  do  art.  71  do  Código 
Penal:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas 
condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras 
semelhantes,  devem  os  subsequentes  ser  havidos  como 
continuação do primeiro,  aplica-se-lhe a pena de um só dos 
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,  aumentada, 
em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Tendo  em  vista  este  preceito,  deixo  de  acolher  o  pedido  do 
Procurador-Geral  da  República,  que  formulou  pedido  no  sentido  do 
reconhecimento da existência concurso material de delitos. Entendo que, 
no caso, ocorreu a continuidade delitiva, pois os fatos envolveram crimes 
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Código Penal:
(1) a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto do 

crime, bem como do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua 
proveito  auferido  pelo  condenado  com  a  prática  do  fato  criminoso, 
ressalvado, obviamente, o direito das pessoas jurídicas de direito público 
ou privado lesadas;

(2) a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer 
natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de 
gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei 9.613/1998, pelo 
dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.

ITENS VI.1, a; VI.2, a; VI.3, a; e VI.4, a (CORRUPÇÃO ATIVA)

JULGAMENTO UNÂNIME

CONTINUIDADE  DELITIVA  ENTRE  OS  CRIMES  DE 
CORRUPÇÃO ATIVA NARRADOS NO ITEM VI DA DENÚNCIA

Os crimes de corrupção ativa pelos quais o réu CRISTIANO PAZ foi 
condenado,  referentes  ao  item  VI  da  denúncia,  foram  praticados  nas 
mesmas  circunstâncias,  o  que  atrai  a  incidência  do  art.  71  do  Código 
Penal:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas 
condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras 
semelhantes,  devem  os  subsequentes  ser  havidos  como 
continuação do primeiro,  aplica-se-lhe a pena de um só dos 
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,  aumentada, 
em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Tendo  em  vista  este  preceito,  deixo  de  acolher  o  pedido  do 
Procurador-Geral  da  República,  que  formulou  pedido  no  sentido  do 
reconhecimento da existência concurso material de delitos. Entendo que, 
no caso, ocorreu a continuidade delitiva, pois os fatos envolveram crimes 
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da  mesma  espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de 
execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação dos 
primeiros.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade da 
conduta,  é  bastante  elevada,  uma  vez  que  o  acusado,  Presidente  da 
empresa  SMP&B  e  sócio  de  outras  empresas  utilizadas  no  esquema 
criminoso  (Graffiti  e  DNA  Propaganda),  empregou  sua  estrutura 
empresarial  de  modo  profissional  para  efetuar  os  pagamentos  a 
parlamentares, tal como acordado com DELÚBIO SOARES, corréu com 
quem CRISTIANO PAZ se reuniu, juntamente com MARCOS VALÉRIO e 
RAMON HOLLERBACH, no início da sistemática da compra de apoio 
político na Câmara.

O acusado CRISTIANO PAZ participou de reuniões diretas com o 
controlador do esquema criminoso, Sr. JOSÉ DIRCEU, em seu gabinete na 
Casa Civil,  juntamente com MARCOS VALÉRIO e DELÚBIO SOARES, 
com dirigentes do Banco Rural  (com o Sr.  Sabino Rabello) e do Banco 
BMG (Sr. Ricardo Guimarães), a demonstrar sua intensa adesão e atuação 
à  prática  criminosa  que  empregou  recursos  formalmente  fornecidos 
através  dessas  duas  instituições  ao  acusado  CRISTIANO  PAZ.  O  réu 
executou, inclusive, a tarefa de obter, em seu nome e de suas empresas, os 
valores  utilizados  nos  pagamentos  aos  parlamentares  corrompidos, 
totalizando milhões de reais em espécie pagos com base em dezenas de 
cheques assinados pelo réu CRISTIANO PAZ.

CRISTIANO PAZ utilizou-se,  ainda, do serviço da corré SIMONE 
VASCONCELOS  para  efetuar  os  saques  de  dinheiro  e  entrega  a 
parlamentares, e valeu-se da ajuda da Sra. GEIZA DIAS, a qual foi instada 
a praticar atos que auxiliaram na prática dos crimes.

Não se tratou de um crime de corrupção ativa comum, mas voltado 
à  conspurcação  do  sistema  representativo  e  tendente  a  ampliar, 
criminosamente,  o  poder  do  partido  à  época  no  poder,  tendo  o  réu 
CRISTIANO PAZ aderido à empreitada criminosa voltada à compra do 
apoio político na Câmara dos Deputados.

O réu CRISTIANO PAZ também participou, ao lado de MARCOS 
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da  mesma  espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de 
execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação dos 
primeiros.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade da 
conduta,  é  bastante  elevada,  uma  vez  que  o  acusado,  Presidente  da 
empresa  SMP&B  e  sócio  de  outras  empresas  utilizadas  no  esquema 
criminoso  (Graffiti  e  DNA  Propaganda),  empregou  sua  estrutura 
empresarial  de  modo  profissional  para  efetuar  os  pagamentos  a 
parlamentares, tal como acordado com DELÚBIO SOARES, corréu com 
quem CRISTIANO PAZ se reuniu, juntamente com MARCOS VALÉRIO e 
RAMON HOLLERBACH, no início da sistemática da compra de apoio 
político na Câmara.

O acusado CRISTIANO PAZ participou de reuniões diretas com o 
controlador do esquema criminoso, Sr. JOSÉ DIRCEU, em seu gabinete na 
Casa Civil,  juntamente com MARCOS VALÉRIO e DELÚBIO SOARES, 
com dirigentes do Banco Rural  (com o Sr.  Sabino Rabello) e do Banco 
BMG (Sr. Ricardo Guimarães), a demonstrar sua intensa adesão e atuação 
à  prática  criminosa  que  empregou  recursos  formalmente  fornecidos 
através  dessas  duas  instituições  ao  acusado  CRISTIANO  PAZ.  O  réu 
executou, inclusive, a tarefa de obter, em seu nome e de suas empresas, os 
valores  utilizados  nos  pagamentos  aos  parlamentares  corrompidos, 
totalizando milhões de reais em espécie pagos com base em dezenas de 
cheques assinados pelo réu CRISTIANO PAZ.

CRISTIANO PAZ utilizou-se,  ainda, do serviço da corré SIMONE 
VASCONCELOS  para  efetuar  os  saques  de  dinheiro  e  entrega  a 
parlamentares, e valeu-se da ajuda da Sra. GEIZA DIAS, a qual foi instada 
a praticar atos que auxiliaram na prática dos crimes.

Não se tratou de um crime de corrupção ativa comum, mas voltado 
à  conspurcação  do  sistema  representativo  e  tendente  a  ampliar, 
criminosamente,  o  poder  do  partido  à  época  no  poder,  tendo  o  réu 
CRISTIANO PAZ aderido à empreitada criminosa voltada à compra do 
apoio político na Câmara dos Deputados.

O réu CRISTIANO PAZ também participou, ao lado de MARCOS 
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VALÉRIO e RAMON HOLLERBACH, de outras reuniões, com DELÚBIO 
SOARES, na sede da SMP&B, em que ficou acertada a participação das 
agências de publicidade controladas pelo acusado no esquema de compra 
de apoio político, por meio dos empréstimos fraudulentos mencionados 
ao longo do voto.

Assim,  a  conduta  de  CRISTIANO  PAZ  foi  bastante  reprovável, 
devendo a pena ser exacerbada com base nessa circunstância judicial - da 
culpabilidade -,  ainda que em intensidade menor do que a  do corréu 
MARCOS VALÉRIO, que atuou mais intensamente na perpetração dos 
crimes.

Apesar de o acusado já ter sido condenado por outros crimes, eu 
respeito  o  fato  de  ainda  estar  pendente  de  análise,  por  esta  Corte,  o 
estabelecimento  dos  critérios  definidores  da  existência  dos  “maus 
antecedentes”.

Por  esta  razão,  DEIXO  DE  INCLUIR,  na  dosimetria,  essa 
circunstância judicial para fins de elevação da pena-base, tendo em vista 
que, no caso, embora o réu ostente condenações criminais, em nenhuma 
delas se verificou o trânsito em julgado.

Meu  entendimento  pessoal,  no  entanto,  é  de  que  pode  ser 
considerado portador de maus antecedentes o acusado que tem, em sua 
folha de antecedentes, várias condenações criminais, envolvendo crimes 
dolosos,  contra  relevantes  bens  jurídicos  e  punidos  com  reclusão, 
especialmente se as condenações tiverem sido proferidas, originariamente 
ou em grau de  recurso,  por  órgão  jurisdicional  colegiado de  segundo 
grau.

O fundamento desta minha compreensão reside nas peculiaridades 
do sistema jurídico-processual brasileiro. Nós sabemos muito bem que o 
trânsito em julgado de uma condenação criminal  pode ser postergado 
pelas  defesas  por  meio  da  interposição  de  recursos  meramente 
protelatórios, a fim de impedir, por tempo indeterminado, a eficácia das 
leis penais.

A  conduta social e  a  personalidade do réu CRISTIANO PAZ não 
permitem um juízo negativo que conduza à elevação da pena-base.
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VALÉRIO e RAMON HOLLERBACH, de outras reuniões, com DELÚBIO 
SOARES, na sede da SMP&B, em que ficou acertada a participação das 
agências de publicidade controladas pelo acusado no esquema de compra 
de apoio político, por meio dos empréstimos fraudulentos mencionados 
ao longo do voto.

Assim,  a  conduta  de  CRISTIANO  PAZ  foi  bastante  reprovável, 
devendo a pena ser exacerbada com base nessa circunstância judicial - da 
culpabilidade -,  ainda que em intensidade menor do que a  do corréu 
MARCOS VALÉRIO, que atuou mais intensamente na perpetração dos 
crimes.

Apesar de o acusado já ter sido condenado por outros crimes, eu 
respeito  o  fato  de  ainda  estar  pendente  de  análise,  por  esta  Corte,  o 
estabelecimento  dos  critérios  definidores  da  existência  dos  “maus 
antecedentes”.

Por  esta  razão,  DEIXO  DE  INCLUIR,  na  dosimetria,  essa 
circunstância judicial para fins de elevação da pena-base, tendo em vista 
que, no caso, embora o réu ostente condenações criminais, em nenhuma 
delas se verificou o trânsito em julgado.

Meu  entendimento  pessoal,  no  entanto,  é  de  que  pode  ser 
considerado portador de maus antecedentes o acusado que tem, em sua 
folha de antecedentes, várias condenações criminais, envolvendo crimes 
dolosos,  contra  relevantes  bens  jurídicos  e  punidos  com  reclusão, 
especialmente se as condenações tiverem sido proferidas, originariamente 
ou em grau de  recurso,  por  órgão  jurisdicional  colegiado de  segundo 
grau.

O fundamento desta minha compreensão reside nas peculiaridades 
do sistema jurídico-processual brasileiro. Nós sabemos muito bem que o 
trânsito em julgado de uma condenação criminal  pode ser postergado 
pelas  defesas  por  meio  da  interposição  de  recursos  meramente 
protelatórios, a fim de impedir, por tempo indeterminado, a eficácia das 
leis penais.

A  conduta social e  a  personalidade do réu CRISTIANO PAZ não 
permitem um juízo negativo que conduza à elevação da pena-base.
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Os motivos dos crimes de corrupção ativa são extremamente graves.
Os fatos e provas revelam que o crime foi praticado porque o Partido 

dos  Trabalhadores,  cujos  correligionários  vinham  beneficiando  as 
empresas vinculadas ao acusado CRISTIANO PAZ, não detinha maioria 
na Câmara dos Deputados.

Diante  disso,  o  réu  CRISTIANO  PAZ  auxiliou  na  empreitada 
criminosa comandada pelo corréu JOSÉ DIRCEU para dominar o poder 
político, executando os pagamentos combinados com os parlamentares de 
outras  legendas  as  quais,  assim,  foram  “alugadas”  pelo  Partido  dos 
Trabalhadores, para os propósitos reprováveis constatados ao longo desta 
ação penal.

Assim,  os  motivos  da  prática  criminosa  demonstram  o  inteiro 
desprezo do acusado pelos mais caros e importantes princípios sobre os 
quais se apoia o edifício republicano nacional, minando, para propósitos 
unicamente privados, patrimoniais, as bases da sociedade livre, plúrima e 
democrática.

As circunstâncias do crime também são negativas.
Como explica Juarez Cirino dos Santos, “as  circunstâncias referidas  

como circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são circunstâncias diversas das  
genéricas circunstâncias agravantes ou circunstâncias atenuantes (arts. 61 e 65,  
CP), como, por exemplo,  o lugar do fato,  o modo de execução,  as relações  
do autor  com a vítima etc.,  que  podem influir  na formação da pena-
base”.

No caso,  o acusado CRISTIANO PAZ utilizou-se de sua estrutura 
empresarial  para,  através  da  prática  de  vários  crimes,  funcionar como 
grande central de distribuição de recursos em espécie para Deputados 
Federais,  com uma rede  de  entrega  de  dinheiro,  valendo-se  de  várias 
empresas.

Ademais, os pagamentos voltados à prática do crime de corrupção 
ativa de cada parlamentar foram efetuados ao longo de dois anos. No ano 
de 2005,  o acusado ROBERTO JEFFERSON, por exemplo,  afirmou que 
pediu a JOSÉ DIRCEU o cumprimento do acordo pelo qual, em 2004, os 
réus acertaram pagamentos no montante de R$ 20 milhões, cuja primeira 
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Os motivos dos crimes de corrupção ativa são extremamente graves.
Os fatos e provas revelam que o crime foi praticado porque o Partido 

dos  Trabalhadores,  cujos  correligionários  vinham  beneficiando  as 
empresas vinculadas ao acusado CRISTIANO PAZ, não detinha maioria 
na Câmara dos Deputados.

Diante  disso,  o  réu  CRISTIANO  PAZ  auxiliou  na  empreitada 
criminosa comandada pelo corréu JOSÉ DIRCEU para dominar o poder 
político, executando os pagamentos combinados com os parlamentares de 
outras  legendas  as  quais,  assim,  foram  “alugadas”  pelo  Partido  dos 
Trabalhadores, para os propósitos reprováveis constatados ao longo desta 
ação penal.

Assim,  os  motivos  da  prática  criminosa  demonstram  o  inteiro 
desprezo do acusado pelos mais caros e importantes princípios sobre os 
quais se apoia o edifício republicano nacional, minando, para propósitos 
unicamente privados, patrimoniais, as bases da sociedade livre, plúrima e 
democrática.

As circunstâncias do crime também são negativas.
Como explica Juarez Cirino dos Santos, “as  circunstâncias referidas  

como circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são circunstâncias diversas das  
genéricas circunstâncias agravantes ou circunstâncias atenuantes (arts. 61 e 65,  
CP), como, por exemplo,  o lugar do fato,  o modo de execução,  as relações  
do autor  com a vítima etc.,  que  podem influir  na formação da pena-
base”.

No caso,  o acusado CRISTIANO PAZ utilizou-se de sua estrutura 
empresarial  para,  através  da  prática  de  vários  crimes,  funcionar como 
grande central de distribuição de recursos em espécie para Deputados 
Federais,  com uma rede  de  entrega  de  dinheiro,  valendo-se  de  várias 
empresas.

Ademais, os pagamentos voltados à prática do crime de corrupção 
ativa de cada parlamentar foram efetuados ao longo de dois anos. No ano 
de 2005,  o acusado ROBERTO JEFFERSON, por exemplo,  afirmou que 
pediu a JOSÉ DIRCEU o cumprimento do acordo pelo qual, em 2004, os 
réus acertaram pagamentos no montante de R$ 20 milhões, cuja primeira 
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parcela foi entregue por MARCOS VALÉRIO, principal representante do 
núcleo publicitário, em 2004, no valor de R$ 4 milhões.

Para  dar  cumprimento  a  esse  acordo,  foi  realizada a  viagem dos 
corréus  MARCOS  VALÉRIO,  EMERSON  PALMIERI  e  ROGÉRIO 
TOLENTINO a Portugal, realizada em janeiro de 2005.

Isso para ficar em apenas um exemplo dos casos de corrupção ativa 
agora em julgamento 

Cuida-se  de  circunstâncias  graves  e  que  também  conduzem  à 
elevação da pena-base a patamar superior ao mínimo legal.

As consequências dos crimes igualmente se mostram extremamente 
desfavoráveis, uma vez que o pagamento e promessa de pagamento de 
milhões de reais a um parlamentar, efetuado ao longo de 2003,  2004 e 
2005, não configura simplesmente um crime de corrupção ativa comum 
ou  de  consequências  mínimas,  mas  sim  um  delito  de  consequências 
muito mais gravosas do que as naturais do tipo penal, pois dele decorrem 
lesões que atingem bens jurídicos outros que não apenas a administração 
pública,  mas igualmente  o  regime democrático,  o  pluripartidarismo,  a 
separação e independência entre os poderes, todos inseridos na esfera de 
previsibilidade do acusado.

Assim, as circunstâncias judiciais  do art.  59 do Código Penal  são, 
quase todas, desfavoráveis ao acusado CRISTIANO PAZ.

Quanto ao parâmetro normativo aplicável, vale destacar que houve 
promessa  de  vantagem  ao  então  Deputado  Federal  ROBERTO 
JEFFERSON, por exemplo, em 2004 e 2005, ou seja, depois do advento da 
Lei 10.763, de 12 de novembro de 2003. Os crimes foram praticado em 
continuidade delitiva, a atrair, portanto, o disposto na Súmula 711 deste 
Supremo Tribunal Federal, cujo teor é o seguinte:

A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao 
crime permanente,  se a sua vigência é anterior à cessação da 
continuidade ou da permanência.

Por  tudo  que  foi  dito,  considerando  que  os  pagamentos  foram 
dirigidos não a meros funcionários públicos de baixo escalão,  mas aos 
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parcela foi entregue por MARCOS VALÉRIO, principal representante do 
núcleo publicitário, em 2004, no valor de R$ 4 milhões.

Para  dar  cumprimento  a  esse  acordo,  foi  realizada a  viagem dos 
corréus  MARCOS  VALÉRIO,  EMERSON  PALMIERI  e  ROGÉRIO 
TOLENTINO a Portugal, realizada em janeiro de 2005.

Isso para ficar em apenas um exemplo dos casos de corrupção ativa 
agora em julgamento 

Cuida-se  de  circunstâncias  graves  e  que  também  conduzem  à 
elevação da pena-base a patamar superior ao mínimo legal.

As consequências dos crimes igualmente se mostram extremamente 
desfavoráveis, uma vez que o pagamento e promessa de pagamento de 
milhões de reais a um parlamentar, efetuado ao longo de 2003,  2004 e 
2005, não configura simplesmente um crime de corrupção ativa comum 
ou  de  consequências  mínimas,  mas  sim  um  delito  de  consequências 
muito mais gravosas do que as naturais do tipo penal, pois dele decorrem 
lesões que atingem bens jurídicos outros que não apenas a administração 
pública,  mas igualmente  o  regime democrático,  o  pluripartidarismo,  a 
separação e independência entre os poderes, todos inseridos na esfera de 
previsibilidade do acusado.

Assim, as circunstâncias judiciais  do art.  59 do Código Penal  são, 
quase todas, desfavoráveis ao acusado CRISTIANO PAZ.

Quanto ao parâmetro normativo aplicável, vale destacar que houve 
promessa  de  vantagem  ao  então  Deputado  Federal  ROBERTO 
JEFFERSON, por exemplo, em 2004 e 2005, ou seja, depois do advento da 
Lei 10.763, de 12 de novembro de 2003. Os crimes foram praticado em 
continuidade delitiva, a atrair, portanto, o disposto na Súmula 711 deste 
Supremo Tribunal Federal, cujo teor é o seguinte:

A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao 
crime permanente,  se a sua vigência é anterior à cessação da 
continuidade ou da permanência.

Por  tudo  que  foi  dito,  considerando  que  os  pagamentos  foram 
dirigidos não a meros funcionários públicos de baixo escalão,  mas aos 
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mandatários da soberania popular, fixo a pena-base em 3 (quatro) anos e 
6 (seis) meses de reclusão, com mais 110 dias-multa, atento ao disposto 
nos artigos 59, 68 e no artigo 333 (corrupção ativa) do Código Penal.

Não há atenuantes nem agravantes.
Não há causa especial de diminuição da pena.
Incide a causa de aumento resultante da continuidade delitiva, que 

varia de um sexto a dois terços. Tendo em vista que a corrupção ativa 
dirigiu-se  contra  nove  parlamentares,  mediante  várias  promessas  de 
pagamento, aumento a pena de dois terços, atingindo 5 anos e 10 meses 
de  reclusão  e  180  dias-multa,  relativamente  a  todos  os  delitos  de 
corrupção ativa narrados no capítulo VI da denúncia, pelos quais o réu 
CRISTIANO PAZ foi condenado. 

Ausentes outras causas de aumento,  torno a pena definitiva em 5 
anos e 10 meses de reclusão, com mais 180 dias-multa, cada um no valor 
de 10 salários-mínimos, no montante vigente à época do fato, observado o 
art.  60 do Código Penal estabelece os “Critérios Especiais  da Pena de  
Multa”,  prevendo  que  “o  juiz  deve  atender,  principalmente,  à  situação  
econômica do réu”.

Nos termos do §2º do art. 49, “o valor da multa será atualizado, quando  
da execução, pelos índices de correção monetária”.

Por todo o exposto, pela prática de crimes de corrupção ativa, nos 
anos de 2003, 2004 e 2005, com pagamentos milionários, em espécie, em 
concurso de agentes, condeno o réu CRISTIANO PAZ à pena de 5 anos e 
10 meses de reclusão e 180 dias-multa,  no valor de 10 vezes o salário 
mínimo vigente à época do fato.

CONCLUSÃO

CONCURSO MATERIAL
CRISTIANO PAZ foi condenado pelos seguintes crimes:
(i) quadrilha, com pena de 2 ANOS e 3 MESES de reclusão (item II);
(ii) peculato contra a Câmara dos Deputados, com pena fixada em 3 

ANOS de  reclusão  e  180 dias-multa,  no valor  de  10 salários-mínimos 
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mandatários da soberania popular, fixo a pena-base em 3 (quatro) anos e 
6 (seis) meses de reclusão, com mais 110 dias-multa, atento ao disposto 
nos artigos 59, 68 e no artigo 333 (corrupção ativa) do Código Penal.

Não há atenuantes nem agravantes.
Não há causa especial de diminuição da pena.
Incide a causa de aumento resultante da continuidade delitiva, que 

varia de um sexto a dois terços. Tendo em vista que a corrupção ativa 
dirigiu-se  contra  nove  parlamentares,  mediante  várias  promessas  de 
pagamento, aumento a pena de dois terços, atingindo 5 anos e 10 meses 
de  reclusão  e  180  dias-multa,  relativamente  a  todos  os  delitos  de 
corrupção ativa narrados no capítulo VI da denúncia, pelos quais o réu 
CRISTIANO PAZ foi condenado. 

Ausentes outras causas de aumento,  torno a pena definitiva em 5 
anos e 10 meses de reclusão, com mais 180 dias-multa, cada um no valor 
de 10 salários-mínimos, no montante vigente à época do fato, observado o 
art.  60 do Código Penal estabelece os “Critérios Especiais  da Pena de  
Multa”,  prevendo  que  “o  juiz  deve  atender,  principalmente,  à  situação  
econômica do réu”.

Nos termos do §2º do art. 49, “o valor da multa será atualizado, quando  
da execução, pelos índices de correção monetária”.

Por todo o exposto, pela prática de crimes de corrupção ativa, nos 
anos de 2003, 2004 e 2005, com pagamentos milionários, em espécie, em 
concurso de agentes, condeno o réu CRISTIANO PAZ à pena de 5 anos e 
10 meses de reclusão e 180 dias-multa,  no valor de 10 vezes o salário 
mínimo vigente à época do fato.

CONCLUSÃO

CONCURSO MATERIAL
CRISTIANO PAZ foi condenado pelos seguintes crimes:
(i) quadrilha, com pena de 2 ANOS e 3 MESES de reclusão (item II);
(ii) peculato contra a Câmara dos Deputados, com pena fixada em 3 

ANOS de  reclusão  e  180 dias-multa,  no valor  de  10 salários-mínimos 
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cada (item III.1);
(iii)  corrupção  ativa  em  relação  ao  Presidente  da  Câmara  dos 

Deputados, com pena de 2 ANOS E 6 MESES de reclusão, mais 100 dias-
multa, no valor de 10 salários-mínimos cada (item III.1)

(iv) peculatos contra o Banco do Brasil, relativamente ao bônus de 
volume e ao Fundo Visanet, em continuidade delitiva, com pena fixada 
em 3 ANOS, 10 MESES E 20 DIAS de reclusão, mais 190 dias-multa, no 
valor de 10 salários-mínimos cada (itens III.2 e III.3);

(v) corrupção ativa em relação ao Diretor de Marketing do Banco do 
Brasil, com pena fixada em  2 ANOS E 8 MESES de reclusão, mais 180 
dias-multa, no valor de 10 salários-mínimos cada (item III.3);

(vi)  lavagem de dinheiro,  com pena de  5 ANOS E 10 MESES de 
reclusão, mais 166 dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada (item 
IV); e

(vii) corrupção ativa de nove Deputados Federais, em continuidade 
delitiva,  com fixada em  5 ANOS E 10 MESES de reclusão e 180 dias-
multa, no valor de 10 salários-mínimos cada (itens VI.1, a; VI.2, a; VI.3, a; 
VI.4, a).

Em  atenção  do  disposto  no  art.  69  do  Código  Penal  (concurso 
material), somo as penas aplicadas a CRISTIANO PAZ, perfazendo um 
total de  vinte e cinco anos, cinco meses e vinte dias de reclusão, mais 
novecentos  e  noventa  e  seis  dias-multa,  no  valor  unitário  de  dez 
salários mínimos vigentes ao tempo dos fatos.

REGIME INICIAL
O  regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

será o fechado, nos termos do disposto no art. 33, caput, § 2º, a, e § 3º, c/c o 
art. 59, caput e inciso III, do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Incabível  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 

restritivas de direitos, em virtude do fato de que a pena aplicada excede o 
limite fixado na lei para essa substituição (CP, art. 44, I).
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cada (item III.1);
(iii)  corrupção  ativa  em  relação  ao  Presidente  da  Câmara  dos 

Deputados, com pena de 2 ANOS E 6 MESES de reclusão, mais 100 dias-
multa, no valor de 10 salários-mínimos cada (item III.1)

(iv) peculatos contra o Banco do Brasil, relativamente ao bônus de 
volume e ao Fundo Visanet, em continuidade delitiva, com pena fixada 
em 3 ANOS, 10 MESES E 20 DIAS de reclusão, mais 190 dias-multa, no 
valor de 10 salários-mínimos cada (itens III.2 e III.3);

(v) corrupção ativa em relação ao Diretor de Marketing do Banco do 
Brasil, com pena fixada em  2 ANOS E 8 MESES de reclusão, mais 180 
dias-multa, no valor de 10 salários-mínimos cada (item III.3);

(vi)  lavagem de dinheiro,  com pena de  5 ANOS E 10 MESES de 
reclusão, mais 166 dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada (item 
IV); e

(vii) corrupção ativa de nove Deputados Federais, em continuidade 
delitiva,  com fixada em  5 ANOS E 10 MESES de reclusão e 180 dias-
multa, no valor de 10 salários-mínimos cada (itens VI.1, a; VI.2, a; VI.3, a; 
VI.4, a).

Em  atenção  do  disposto  no  art.  69  do  Código  Penal  (concurso 
material), somo as penas aplicadas a CRISTIANO PAZ, perfazendo um 
total de  vinte e cinco anos, cinco meses e vinte dias de reclusão, mais 
novecentos  e  noventa  e  seis  dias-multa,  no  valor  unitário  de  dez 
salários mínimos vigentes ao tempo dos fatos.

REGIME INICIAL
O  regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

será o fechado, nos termos do disposto no art. 33, caput, § 2º, a, e § 3º, c/c o 
art. 59, caput e inciso III, do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Incabível  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 

restritivas de direitos, em virtude do fato de que a pena aplicada excede o 
limite fixado na lei para essa substituição (CP, art. 44, I).
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SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Pela mesma razão, também inviável o sursis (CP, art. 77).

Após o trânsito em julgado, dê-se ciência à Justiça Eleitoral e lance-se 
o nome do réu no rol dos culpados (CPP, art. 393, II).
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SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Pela mesma razão, também inviável o sursis (CP, art. 77).

Após o trânsito em julgado, dê-se ciência à Justiça Eleitoral e lance-se 
o nome do réu no rol dos culpados (CPP, art. 393, II).
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ROGÉRIO LANZA TOLENTINO

ITEM II – QUADRILHA (art. 288 do Código Penal)
Pena: reclusão, de um a três anos

VENCIDOS: min. Ricardo Lewandowski (revisor), min. Rosa Weber, 
min. Cármen Lúcia e min. Dias Toffoli.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta,  é  elevada,  uma  vez  que  ROGÉRIO  TOLENTINO,  conforme 
demonstrado, atuou intensamente, por exemplo, fornecendo a estrutura 
empresarial das sociedades das quais era sócio, para a consecução dos 
objetivos ilícitos da quadrilha.

Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e  RE  591.054),  razão  pela  qual,  neste  caso,  considero  que  ROGÉRIO 
TOLENTINO não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
do condenado.

O motivo do crime, em última análise, foi a intenção de ROGÉRIO 
TOLENTINO de obter recursos indevidos, para si e para as sociedades 
das  quais  era  sócio  e  advogado,  graças  à  proximidade  buscada  e 
conquistada por MARCOS VALÉRIO junto ao Governo Federal à época, e 
aos  favores  ilícitos  prestados,  sobretudo,  aos  integrantes  do  chamado 
“núcleo político”.

As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
que constituem elementares e as que já foram consideradas) também se 
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ROGÉRIO LANZA TOLENTINO

ITEM II – QUADRILHA (art. 288 do Código Penal)
Pena: reclusão, de um a três anos

VENCIDOS: min. Ricardo Lewandowski (revisor), min. Rosa Weber, 
min. Cármen Lúcia e min. Dias Toffoli.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta,  é  elevada,  uma  vez  que  ROGÉRIO  TOLENTINO,  conforme 
demonstrado, atuou intensamente, por exemplo, fornecendo a estrutura 
empresarial das sociedades das quais era sócio, para a consecução dos 
objetivos ilícitos da quadrilha.

Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e  RE  591.054),  razão  pela  qual,  neste  caso,  considero  que  ROGÉRIO 
TOLENTINO não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
do condenado.

O motivo do crime, em última análise, foi a intenção de ROGÉRIO 
TOLENTINO de obter recursos indevidos, para si e para as sociedades 
das  quais  era  sócio  e  advogado,  graças  à  proximidade  buscada  e 
conquistada por MARCOS VALÉRIO junto ao Governo Federal à época, e 
aos  favores  ilícitos  prestados,  sobretudo,  aos  integrantes  do  chamado 
“núcleo político”.

As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
que constituem elementares e as que já foram consideradas) também se 
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mostram  desfavoráveis  a  ROGÉRIO  TOLENTINO,  uma  vez  que  a 
quadrilha permaneceu ativa por mais de dois anos.

As  consequências do delito  mostram-se igualmente desfavoráveis, 
tendo em vista que – como a quadrilha alcançou um dos seus objetivos, 
que era a compra de apoio político de parlamentares federais – ROGÉRIO 
TOLENTINO ajudou a colocar em risco o próprio regime democrático, a 
independência  dos  Poderes  e  o  sistema  republicano,  em  flagrante 
contrariedade à Constituição Federal.

Dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59, 68 e 288 do Código Penal, fixo 
a pena-base de ROGÉRIO TOLENTINO em dois anos de reclusão.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de dois anos de reclusão para ROGÉRIO TOLENTINO.

Declaro prescrita a pena de ROGÉRIO TOLENTINO aplicada para 
o crime de quadrilha, visto que, entre o recebimento da denúncia (agosto 
de 2007) e a presente data, já decorreram mais de quatro anos (art. 109, V, 
c/c o art. 117, I, ambos do Código Penal). Não obstante, fica desde logo 
ressalvada a possibilidade de alteração do parâmetro para o cálculo do 
prazo  prescricional,  em razão  de  eventual  aumento  da  pena aplicada, 
caso a acusação venha a interpor recurso com esse propósito (CP, art. 110, 
§1º).

ITEM IV – LAVAGEM DE DINHEIRO
(art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/1998 – 46 vezes em continuidade delitiva)

Pena: reclusão de três a dez anos e multa,
mais um sexto a dois terços (CP, art. 71)

VENCIDOS:  min.  Ricardo  Lewandowski  (revisor)  e  min.  Dias 
Toffoli.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
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mostram  desfavoráveis  a  ROGÉRIO  TOLENTINO,  uma  vez  que  a 
quadrilha permaneceu ativa por mais de dois anos.

As  consequências do delito  mostram-se igualmente desfavoráveis, 
tendo em vista que – como a quadrilha alcançou um dos seus objetivos, 
que era a compra de apoio político de parlamentares federais – ROGÉRIO 
TOLENTINO ajudou a colocar em risco o próprio regime democrático, a 
independência  dos  Poderes  e  o  sistema  republicano,  em  flagrante 
contrariedade à Constituição Federal.

Dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59, 68 e 288 do Código Penal, fixo 
a pena-base de ROGÉRIO TOLENTINO em dois anos de reclusão.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de dois anos de reclusão para ROGÉRIO TOLENTINO.

Declaro prescrita a pena de ROGÉRIO TOLENTINO aplicada para 
o crime de quadrilha, visto que, entre o recebimento da denúncia (agosto 
de 2007) e a presente data, já decorreram mais de quatro anos (art. 109, V, 
c/c o art. 117, I, ambos do Código Penal). Não obstante, fica desde logo 
ressalvada a possibilidade de alteração do parâmetro para o cálculo do 
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caso a acusação venha a interpor recurso com esse propósito (CP, art. 110, 
§1º).
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conduta,  apresenta-se  elevada,  uma  vez  que  ROGÉRIO  TOLENTINO, 
conforme detalhado, atuou intensamente, por exemplo, na simulação de 
empréstimo junto ao banco BMG. Não se  pode ignorar,  ainda,  que os 
valores lavados eram significativamente elevados.

Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e  RE  591.054),  razão  pela  qual,  neste  caso,  considero  que  ROGÉRIO 
TOLENTINO não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
de ROGÉRIO TOLENTINO.

O motivo do crime, em última análise, foi a intenção de ROGÉRIO 
TOLENTINO de obter recursos indevidos, graças à proximidade buscada 
e conquistada por MARCOS VALÉRIO junto ao Governo Federal à época, 
e aos favores ilícitos prestados, sobretudo, aos integrantes do chamado 
“núcleo político”.

As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
que constituem elementares e as que já foram consideradas) também se 
mostram  desfavoráveis  a  ROGÉRIO  TOLENTINO,  uma  vez  que  as 
operações de lavagem de dinheiro se estenderam por mais de dois anos.

As  consequências do  ilícito  são  próprias  da  espécie  delitiva  sob 
enfoque.

Dada a natureza do ilícito, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e no art. 
1º, V e VI, da Lei 9.613/1998 (na redação anterior à Lei 12.683/2012, que 
manteve  no  mesmo  patamar  a  pena  abstratamente  cominada),  fixo  a 
pena-base de  ROGÉRIO  TOLENTINO  em  três  anos  e  dois  meses  de 
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reclusão, mais oitenta dias-multa (CP, art. 49, caput).
O simples fato de haver diferentes beneficiários nas operações de 

lavagem de dinheiro, por si só, não impõe o reconhecimento do concurso 
material entre elas (CP, art. 69), como quer o Ministério Público Federal. 
Como tais operações foram praticadas nas mesmas circunstâncias, deve 
incidir a regra do crime continuado (CP, art.  71).  Sendo assim, elevo a 
pena em dois terços, resultando em cinco anos, três meses e dez dias de 
reclusão, mais cento e trinta e três dias-multa, visto que foram cometidas 
quarenta  e  seis  operações  de  lavagem  de  dinheiro  em  continuidade 
delitiva (CP, art. 71).

A acusação, em alegações finais, pede a aplicação da causa especial 
de aumento de pena prevista  no §  4º  do art.  1º  da Lei  9.613/1998 (na 
redação anterior à Lei 12.683/2012), dada “a circunstância de os delitos de 
lavagem de dinheiro terem sido praticados de forma habitual, haja vista 
que  a  denúncia  descreveu mais  de  sessenta  episódios  consumados  ao 
longo  do  tempo”  (fls.  45.371).  Ocorre  que  a  reiteração  de  condutas 
configuradoras de lavagem de dinheiro, quando verificada nas mesmas 
circunstâncias (como se dá no caso), atrai a regra do crime continuado 
(CP, art. 71). Daí por que, no caso, sob pena de bis in idem, não vejo como 
aplicar, suplementarmente, a causa especial de aumento de pena descrita 
no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, que se refere à hipótese de o crime em 
questão ser “cometido de forma habitual”, visto que o disposto no art. 71 
do Código Penal já foi aplicado.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de cinco anos, três meses e dez dias, mais cento e trinta e três 
dias-multa para ROGÉRIO TOLENTINO.

O  valor  do  dia-multa  será  de  dez  salários  mínimos vigentes  ao 
tempo do fato (CP, arts. 49, § 1º, e 60, caput e § 1º), considerando a situação 
econômica de ROGÉRIO TOLENTINO, que é um conhecido advogado, 
tendo patrimônio declarado à Receita Federal superior a R$ 2.000.000,00 
(CD juntado às fls. 43.663).

Tendo em vista a necessidade de ressarcir os valores lavados pelos 
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réus  e  prevenir  a  repetição  do  ilícito  aqui  detalhado,  e  considerando, 
ainda, todas as circunstâncias levadas em conta para a fixação da pena, 
decreto,  com apoio no art.  7º da Lei  9.613/1998 e nos arts.  91 e 92 do 
Código Penal:

(1) a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto do 
crime, bem como do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua 
proveito  auferido  pelo  condenado  com  a  prática  do  fato  criminoso, 
ressalvado, obviamente, o direito das pessoas jurídicas de direito público 
ou privado lesadas;

(2) a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer 
natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de 
gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei 9.613/1998, pelo 
dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.

ITEM VI.1 (CORRUPÇÃO ATIVA)

VENCIDO: min. Ricardo Lewandowski (revisor)

Em ligeira síntese, trata-se do repasse de dinheiro aos parlamentares 
do Partido Progressista, através da empresa Bônus Banval, por meio de 
depósitos  realizados  pela  empresa  ROGÉRIO LANZA TOLENTINO & 
ASSOCIADOS, no esquema destinado à compra de votos,  engendrado 
pelos  réus  do  chamado  “núcleo  político”,  e  conluio  com  os  réus  do 
“núcleo publicitário” e do “núcleo financeiro”.

CONTINUIDADE  DELITIVA  ENTRE  OS  CRIMES  DE 
CORRUPÇÃO ATIVA

Os  crimes  de  corrupção  ativa  pelos  quais  o  réu  ROGÉRIO 
TOLENTINO foi condenado, referentes ao item VI.1, letra a, da denúncia, 
envolvendo os parlamentares JOSÉ JANENE (falecido), PEDRO CORRÊA 
e PEDRO HENRY, foram praticados nas mesmas circunstâncias,  o que 
atrai a incidência do art. 71 do Código Penal:
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Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas 
condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras 
semelhantes,  devem  os  subseqüentes  ser  havidos  como 
continuação do primeiro,  aplica-se-lhe a pena de um só dos 
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,  aumentada, 
em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Tendo  em  vista  este  preceito,  deixo  de  acolher  o  pedido  do 
Procurador-Geral  da  República,  que  formulou  pleito  no  sentido  do 
reconhecimento da existência concurso material de delitos. Entendo que, 
no caso, ocorreu a continuidade delitiva, pois os fatos envolveram crimes 
da  mesma  espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de 
execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação dos 
primeiros.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta,  apresenta-se  elevada,  uma  vez  que  ROGÉRIO  TOLENTINO 
ocupou-se diretamente da obtenção de valores milionários, no montante 
de R$ 10 milhões, junto ao Banco BMG, para viabilizar a compra do apoio 
político  de  parlamentares  do  Partido  Progressista,  com  recursos 
desviados  do  Fundo  Visanet  pelo  corréu  MARCOS  VALÉRIO  e  seus 
sócios.

Não se tratou de um crime de corrupção ativa comum, mas voltado 
à  conspurcação  do  sistema  representativo  e  tendente  a  ampliar, 
criminosamente,  o  poder  do  partido  à  época  no  poder,  tendo  o  réu 
ROGÉRIO  TOLENTINO  aderido  à  empreitada  criminosa  voltada  à 
compra do apoio político na Câmara dos Deputados.

Apesar de o acusado já ter sido condenado por outros crimes, eu 
respeito  o  fato  de  ainda  estar  pendente  de  análise,  por  esta  Corte,  o 
estabelecimento  dos  critérios  definidores  da  existência  dos  “maus 
antecedentes”. Por esta razão,  DEIXO DE INCLUIR, na dosimetria, essa 
circunstância judicial para fins de elevação da pena-base, tendo em vista 
que, no caso, embora o réu ostente condenações criminais, em nenhuma 
delas se verificou o trânsito em julgado.
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Meu  entendimento  pessoal,  no  entanto,  é  de  que  pode  ser 
considerado portador de maus antecedentes o acusado que tem, em sua 
folha de antecedentes, várias condenações criminais, envolvendo crimes 
dolosos,  contra  relevantes  bens  jurídicos  e  punidos  com  reclusão, 
especialmente se as condenações tiverem sido proferidas, originariamente 
ou em grau de  recurso,  por  órgão  jurisdicional  colegiado de  segundo 
grau.

O fundamento desta minha compreensão reside nas peculiaridades 
do sistema jurídico-processual brasileiro. Nós sabemos muito bem que o 
trânsito em julgado de uma condenação criminal  pode ser postergado 
pelas  defesas  por  meio  da  interposição  de  recursos  meramente 
protelatórios, a fim de impedir, por tempo indeterminado, a eficácia das 
leis penais.

A conduta social e a personalidade do réu ROGÉRIO TOLENTINO 
também não permitem um juízo  negativo  que  conduza à  elevação  da 
pena-base.

Os motivos dos crimes de corrupção ativa são extremamente graves. 
Os fatos e provas revelam que o crime foi praticado porque o Partido dos 
Trabalhadores não detinha maioria na Câmara dos Deputados e, diante 
disso, o réu, em conluio com os sócios das empresas ligadas ao corréu 
MARCOS  VALÉRIO,  a  quem  ROGÉRIO  TOLENTINO  se  mantinha 
extremamente vinculado, aderiu à empreitada criminosa concebida com 
vistas à conquista do poder político absoluto. Para isso, o réu executou, 
através  de  milionários  repasses  à  empresa  BÔNUS  BANVAL,  os 
pagamentos  combinados com parlamentares do  Partido Progressista,  o 
qual,  assim,  foi  “alugado”  pelo  Partido  dos  Trabalhadores,  para  os 
propósitos reprováveis constatados ao longo desta ação penal.

Assim,  os  motivos  da  prática  criminosa  demonstram  o  inteiro 
desprezo do acusado pelos mais caros e importantes princípios sobre os 
quais se apoia o edifício republicano nacional, minando, para propósitos 
unicamente privados, patrimoniais, as bases da sociedade livre, plúrima e 
democrática.

As circunstâncias do crime também são negativas.
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Como explica Juarez Cirino dos Santos, “as  circunstâncias referidas  
como circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são circunstâncias diversas das  
genéricas circunstâncias agravantes ou circunstâncias atenuantes (arts. 61 e 65,  
CP), como, por exemplo,  o lugar do fato,  o modo de execução,  as relações  
do autor  com a vítima etc.,  que  podem influir  na formação da pena-
base”.

No caso,  o acusado ROGÉRIO TOLENTINO praticou o crime em 
circunstâncias  evidentemente  graves,  em  que  o  modo  de  execução, 
através de uma engenharia criminosa pela qual estabeleceu conluio com 
os sócios-proprietários da BÔNUS BANVAL para transferir recursos para 
os  parlamentares  do  Partido  Progressista  (JOSÉ  JANENE,  PEDRO 
CORRÊA e PEDRO HENRY,  auxiliados  por  JOÃO CLÁUDIO GENÚ), 
conduz a um juízo negativo maior para cada crime de corrupção ativa 
praticado pelo réu, merecendo ser salientado, também, que os montantes 
empregados  na  prática  criminosa  revelam circunstâncias  nefastas,  que 
também  conduzem  à  elevação  da  pena-base  a  patamar  superior  ao 
mínimo legal.

Ademais,  ainda no tocante às circunstâncias,  não se  pode olvidar 
que ROGÉRIO TOLENTINO acompanhou o corréu MARCOS VALÉRIO 
na viagem realizada a  Portugal  ao lado do Sr.  EMERSON PALMIERI, 
braço-direito  do  ex-Deputado  Federal  ROBERTO  JEFFERSON,  com  o 
objetivo  de  obter  mais  recursos  para  a  prática  delituosa  agora  em 
julgamento.

As consequências dos crimes igualmente se mostram extremamente 
desfavoráveis, uma vez que o pagamento e promessa de pagamento de 
milhões de reais a parlamentares não configura, simplesmente, um crime 
de  corrupção  ativa  comum,  ou  de  consequências  mínimas,  contra 
funcionários  públicos  de  baixo  escalão,  mas  sim  um  delito  de 
consequências  muito  mais  gravosas  do  que  as  naturais  do  tipo  penal 
definido  no  art.  333  do  Código  Penal,  pois  dele  decorrem lesões  que 
atingem bens jurídicos outros que não apenas a administração pública, 
mas igualmente o regime democrático, o pluripartidarismo, a separação e 
independência  entre  os  poderes,  todos  inseridos  na  esfera  de 
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previsibilidade do acusado.
Do exposto, as circunstâncias judiciais do art.  59 do Código Penal 

são, quase todas, desfavoráveis ao acusado RAMON HOLLERBACH.
Vale destacar que houve promessa de vantagem depois do advento 

da Lei 10.763, de 12 de novembro de 2003. Para exemplificar, lembro que 
as  reuniões  do  réu ROGÉRIO TOLENTINO na sede da  Bônus  Banval 
para essa finalidade, e também com o corréu JOSÉ JANENE no gabinete 
do  parlamentar,  ocorreram  em  2004,  assim  como  os  repasses  por  ele 
efetuados à  BÔNUS BANVAL em favor dos parlamentares  do Partido 
Progressista.  Assim,  todos  os  atos  são  posteriores  ao  advento  da  Lei 
10.763, de 12 de novembro de 2003.

Por tudo que foi  dito,  atento  ao disposto  nos artigos  59,  68  e  no 
artigo 333 (corrupção ativa) do Código Penal, fixo a pena-base em 2 (dois) 
anos e 6 (seis) meses de reclusão, com mais 95 dias-multa.

Não há atenuantes nem agravantes.
Não há causa especial de diminuição da pena.
Incide a causa de aumento resultante da continuidade delitiva, que 

varia de um sexto a dois terços.
Por  terem  sido  efetuados  pagamentos  aos  três  parlamentares  do 

Partido  Progressista  corrompidos,  aumento  a  pena  na  fração  de  um 
quinto, tal como definido por este plenário, atingindo 3 anos de reclusão 
e 110 dias-multa, cada um no valor de 10 salários-mínimos, no montante 
vigente à época do fato, observado o art. 60 do Código Penal estabelece os 
“Critérios Especiais da Pena de Multa”, prevendo que “o juiz deve atender,  
principalmente, à situação econômica do réu”. Nos termos do §2º do art. 49, 
“o valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção  
monetária”.

Ausentes outras causas de aumento, torno a pena definitiva.
Por  todo  o  exposto,  pela  prática  de  crimes  de  corrupção  ativa 

imputados  no  item  VI.1,  a,  da  denúncia,  envolvendo  pagamentos 
milionários  aos  parlamentares  ali  indicados,  em  concurso  de  agentes, 
condeno o réu ROGÉRIO TOLENTINO à pena de 3 anos de reclusão e 
110 dias-multa, no valor de 10 salários-mínimos cada um.
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CONCLUSÃO

CONCURSO MATERIAL
ROGÉRIO TOLENTINO foi condenado pelos seguintes crimes:
(i) quadrilha, com pena de 2 ANOS de reclusão (item II – pena que 

estará  prescrita,  em caso de  trânsito  em julgado para  a  acusação,  nos 
termos do disposto no art. 109, V, c/c o art. 117, I);

(ii) lavagem de dinheiro, com pena de 5 ANOS, 3 MESES E 10 DIAS 
de reclusão, mais 133 dias-multa, a 10 salários mínimos cada (item IV); e

(iii) corrupção ativa dos parlamentares do Partido Progressista, com 
pena  de  3  ANOS de  reclusão,  mais  110  dias-multa,  no  valor  de  10 
salários-mínimos cada (item VI).

Em  atenção  do  disposto  no  art.  69  do  Código  Penal  (concurso 
material),  somo  as  penas  aplicadas  a  ROGÉRIO  TOLENTINO, 
perfazendo um total  de  oito anos,  três meses e dez dias  de reclusão, 
mais duzentos e quarenta e três dias-multa,  no  valor unitário de dez 
salários mínimos vigentes ao tempo dos fatos.

REGIME INICIAL
O  regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

será o fechado, como decorre de lei (art. 33, caput, § 2º, a, e § 3º, c/c o art. 
59, caput e inciso III, do Código Penal).

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Incabível  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 

restritivas de direitos, em virtude do fato de que a pena aplicada excede o 
limite fixado na lei para essa substituição (CP, art. 44, I).

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Pela mesma razão, também inviável o sursis (CP, art. 77).
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Após o trânsito em julgado, dê-se ciência à Justiça Eleitoral e lance-se 
o nome do réu no rol dos culpados (CPP, art. 393, II).
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SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS

ITEM II – QUADRILHA (art. 288 do Código Penal)
Pena: reclusão, de um a três anos

VENCIDOS: min. Ricardo Lewandowski (revisor), min. Rosa Weber, 
min. Cármen Lúcia e min. Dias Toffoli.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta,  é  elevada, uma vez que SIMONE VASCONCELOS, conforme 
demonstrado,  atuou intensamente,  por  exemplo,  na  execução  material 
das  diretrizes  manifestamente  ilícitas  repassadas  pelo  denominado 
“núcleo publicitário ou operacional”, liderado por MARCOS VALÉRIO.

Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e  RE  591.054),  razão  pela  qual,  neste  caso,  considero  que  SIMONE 
VASCONCELOS não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
da condenada.

O  motivo do crime, em última análise, foi a intenção de SIMONE 
VASCONCELOS  de  obter  recursos  indevidos,  graças  à  proximidade 
buscada e conquistada por MARCOS VALÉRIO junto ao Governo Federal 
à  época,  e  aos favores ilícitos prestados,  sobretudo, aos integrantes do 
chamado “núcleo político”.

As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
que constituem elementares e as que já foram consideradas) também se 
mostram  desfavoráveis  a  SIMONE  VASCONCELOS,  uma  vez  que  a 
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SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS

ITEM II – QUADRILHA (art. 288 do Código Penal)
Pena: reclusão, de um a três anos

VENCIDOS: min. Ricardo Lewandowski (revisor), min. Rosa Weber, 
min. Cármen Lúcia e min. Dias Toffoli.
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quadrilha permaneceu ativa por mais de dois anos.
As  consequências do delito  mostram-se igualmente desfavoráveis, 

tendo em vista que – como a quadrilha alcançou um dos seus objetivos, 
que era compra de apoio político de parlamentares federais – SIMONE 
VASCONCELOS ajudou a colocar em risco o próprio regime democrático, 
a  independência  dos  Poderes  e  o  sistema  republicano,  em  flagrante 
contrariedade à Constituição Federal.

Dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59, 68 e 288 do Código Penal, fixo 
a pena-base de SIMONE VASCONCELOS em dois anos de reclusão.

Considerando o disposto no art. 66 do Código Penal, segundo o qual 
“[a] pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, 
anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em 
lei”, atenuo a pena para um ano e oito meses de reclusão, tendo em vista 
o  fato  de  SIMONE VASCONCELOS,  enquanto  empregada da  SMP&B 
Comunicação Ltda., ter atuado sob as ordens (ainda que manifestamente 
ilegais)  dos  demais  integrantes  do  chamado  “núcleo  publicitário”, 
especialmente MARCOS VALÉRIO.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a  pena  de  um  ano  e  oito  meses  de  reclusão  para  SIMONE 
VASCONCELOS.

Declaro  prescrita  a  pena de SIMONE VASCONCELOS aplicada 
para o crime de quadrilha, visto que, entre o recebimento da denúncia 
(agosto de 2007) e a presente data, já decorreram mais de quatro anos (art. 
109, V, c/c o art. 117, I, ambos do Código Penal). Não obstante, fica desde 
logo ressalvada a possibilidade de alteração do parâmetro para o cálculo 
do prazo prescricional, em razão de eventual aumento da pena aplicada, 
caso a acusação venha a interpor recurso com esse propósito (CP, art. 110, 
§1º).
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ITEM IV – LAVAGEM DE DINHEIRO
(art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/1998 – 46 vezes em continuidade delitiva)

Pena: reclusão de três a dez anos e multa,
mais um sexto a dois terços (CP, art. 71)

JULGAMENTO UNÂNIME

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta, apresenta-se elevada, uma vez que SIMONE VASCONCELOS, 
conforme detalhado, executava materialmente as operações de lavagem 
de  dinheiro  realizadas  pelo  denominado  “núcleo  publicitário  ou 
operacional”,  liderado  por  MARCOS  VALÉRIO,  chegando  a,  por 
exemplo, comparecer inúmeras vezes em agências do banco Rural para 
realizar  repasses  de  valores  lavados  em  conluio  com  a  instituição 
financeira.  Não  se  pode  ignorar,  ainda,  que  os  valores  lavados  eram 
significativamente elevados.

Não há registro  nos autos  de  maus antecedentes contra  SIMONE 
VASCONCELOS,  nem dados concretos  acerca da sua  conduta social e 
personalidade.

O  motivo do crime, em última análise, foi a intenção de SIMONE 
VASCONCELOS  de  obter  recursos  indevidos,  graças  à  proximidade 
buscada e conquistada por MARCOS VALÉRIO junto ao Governo Federal 
à  época,  e  aos favores ilícitos prestados,  sobretudo, aos integrantes do 
chamado “núcleo político”.

As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
que constituem elementares e as que já foram consideradas) também se 
mostram  desfavoráveis  a  SIMONE  VASCONCELOS,  uma  vez  que  as 
operações de lavagem de dinheiro se estenderam por mais de dois anos.

As  consequências do  ilícito  são  próprias  da  espécie  delitiva  sob 
enfoque.

Dada a natureza do ilícito, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e no art. 
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1º, V e VI, da Lei 9.613/1998 (na redação anterior à Lei 12.683/2012, que 
manteve  no  mesmo  patamar  a  pena  abstratamente  cominada),  fixo  a 
pena-base de SIMONE VASCONCELOS em  três anos e dois meses de 
reclusão, mais oitenta dias-multa (CP, art. 49, caput).

Considerando o disposto no art. 66 do Código Penal, segundo o qual 
“[a] pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, 
anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em 
lei”, atenuo a pena para o mínimo legal, reduzindo-a para  três anos de 
reclusão,  mais  sessenta  e  seis  dias-multa,  tendo  em  vista  o  fato  de 
SIMONE  VASCONCELOS,  enquanto  empregada  da  SMP&B 
Comunicação Ltda., ter atuado sob as ordens (ainda que manifestamente 
ilegais)  dos  demais  integrantes  do  chamado  “núcleo  publicitário”, 
especialmente MARCOS VALÉRIO.

O simples fato de haver diferentes beneficiários nas operações de 
lavagem de dinheiro, por si só, não impõe o reconhecimento do concurso 
material entre elas (CP, art. 69), como quer o Ministério Público Federal. 
Como tais operações foram praticadas nas mesmas circunstâncias, deve 
incidir a regra do crime continuado (CP, art.  71).  Sendo assim, elevo a 
pena em dois terços, resultando em cinco anos de reclusão, mais cento e 
dez dias-multa, visto que foram cometidas quarenta e seis operações de 
lavagem de dinheiro em continuidade delitiva (CP, art. 71).

A acusação, em alegações finais, pede a aplicação da causa especial 
de aumento de pena prevista  no §  4º  do art.  1º  da Lei  9.613/1998 (na 
redação anterior à Lei 12.683/2012), dada “a circunstância de os delitos de 
lavagem de dinheiro terem sido praticados de forma habitual, haja vista 
que  a  denúncia  descreveu mais  de  sessenta  episódios  consumados  ao 
longo  do  tempo”  (fls.  45.371).  Ocorre  que  a  reiteração  de  condutas 
configuradoras de lavagem de dinheiro, quando verificada nas mesmas 
circunstâncias (como se dá no caso), atrai a regra do crime continuado 
(CP, art. 71). Daí por que, no caso, sob pena de bis in idem, não vejo como 
aplicar, suplementarmente, a causa especial de aumento de pena descrita 
no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, que se refere à hipótese de o crime em 
questão ser “cometido de forma habitual”, visto que o disposto no art. 71 
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do Código Penal já foi aplicado.
À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 

como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a  pena de  cinco anos de     reclusão,  mais  cento e  dez  dias-multa  para   
SIMONE VASCONCELOS.

O valor do dia-multa será de cinco salários mínimos (CP, arts. 49, § 
1º,  e 60,  caput  e § 1º),  considerando a situação econômica de SIMONE 
VASCONCELOS,  que  tem  patrimônio  declarado  à  Receita  Federal 
superior a R$ 750.000,00 (CD juntado às fls. 43.663).

Tendo em vista a necessidade de ressarcir os valores lavados pelos 
réus  e  prevenir  a  repetição  do  ilícito  aqui  detalhado,  e  considerando, 
ainda, todas as circunstâncias levadas em conta para a fixação da pena, 
decreto,  com apoio no art.  7º da Lei  9.613/1998 e nos arts.  91 e 92 do 
Código Penal:

(1) a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto do 
crime, bem como do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua 
proveito  auferido  pelo  condenado  com  a  prática  do  fato  criminoso, 
ressalvado, obviamente, o direito das pessoas jurídicas de direito público 
ou privado lesadas;

(2) a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer 
natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de 
gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei 9.613/1998, pelo 
dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.

ITENS VI.1, VI.2, VI.3 e VI.4 (CORRUPÇÃO ATIVA)

JULGAMENTO UNÂNIME

CONTINUIDADE  DELITIVA  ENTRE  OS  CRIMES  DE 
CORRUPÇÃO ATIVA NARRADOS NO ITEM VI DA DENÚNCIA

Os  crimes  de  corrupção  ativa  pelos  quais  a  ré  SIMONE 
VASCONCELOS foi condenada, referentes ao item VI da denúncia, foram 
praticados nas mesmas circunstâncias, o que atrai a incidência do art. 71 
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do Código Penal:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas 
condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras 
semelhantes,  devem  os  subsequentes  ser  havidos  como 
continuação do primeiro,  aplica-se-lhe a pena de um só dos 
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,  aumentada, 
em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Tendo  em  vista  este  preceito,  deixo  de  acolher  o  pedido  do 
Procurador-Geral  da  República,  que  formulou  pedido  no  sentido  do 
reconhecimento da existência concurso material de delitos. Entendo que, 
no caso, ocorreu a continuidade delitiva, pois os fatos envolveram crimes 
da  mesma  espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de 
execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação dos 
primeiros.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade da 
conduta, é bastante elevada, uma vez que a acusada realizou dezenas de 
saques em espécie em nome próprio, viagens a Brasília e encontros com 
intermediários  dos  parlamentares  e  com  alguns  Deputados  Federais, 
executando, de modo intenso e direto, a conduta criminosa.

Não se tratou de um crime de corrupção ativa comum, mas voltado 
à  conspurcação  do  sistema  representativo  e  tendente  a  ampliar, 
criminosamente,  o  poder  do  partido  à  época  no  poder,  tendo  a  ré 
SIMONE  VASCONCELOS  aderido  à  empreitada  criminosa  e  atuado, 
reiterada  e  intensamente,  no  sentido  de  viabilizar  a  compra  do  apoio 
político, através dos pagamentos milionários que efetuou.

Vale salientar que a acusada responsabilizou-se, muitas vezes, pelo 
preenchimento dos cheques com a informação de que se destinavam aos 
pagamentos  de  interesse  do  Partido  dos  Trabalhadores.  Na  etapa 
subsequente, a própria acusada sacou muitos desses cheques, efetuando a 
entrega aos Deputados Federais ou seus intermediários, como JACINTO 
LAMAS,  ANTÔNIO  LAMAS,  JOÃO  CLÁUDIO  GENU,  EMERSON 
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PALMIERI, Sr. Célio Marques (intermediário do Sr. BISPO RODRIGUES), 
Senhor José Hertz (intermediário de ROMEU QUEIROZ), entre outros.

Assim,  a  conduta  de  SIMONE  VASCONCELOS  foi  bastante 
reprovável,  devendo a pena ser  exacerbada com base na circunstância 
judicial da culpabilidade.

A acusada não apresenta antecedentes criminais.
A conduta social e a personalidade da ré SIMONE VASCONCELOS 

não permitem um juízo negativo que conduza à elevação da pena-base.
Os motivos dos crimes de corrupção ativa são extremamente graves. 

Os fatos e provas revelam que o crime foi praticado porque o Partido dos 
Trabalhadores não detinha maioria na Câmara dos Deputados e, diante 
disso,  a  ré  SIMONE  VASCONCELOS,  em  conluio  com  os  sócios  da 
SMP&B, aderiu à empreitada criminosa comandada pelo acusado JOSÉ 
DIRCEU,  para  dominar  o  poder  político,  executando  os  pagamentos 
combinados com os parlamentares de outras legendas as quais,  assim, 
foram  “alugadas”  pelo  Partido  dos  Trabalhadores,  para  os  propósitos 
reprováveis constatados ao longo desta ação penal.

O motivo do crime, em última análise,  foi  o objetivo de SIMONE 
VASCONCELOS,  em  associação  com  os  sócios  da  SMP&B,  de  obter 
recursos  indevidos,  graças  à  proximidade  buscada  e  conquistada  por 
MARCOS VALÉRIO junto  ao  Governo  Federal  à  época,  e  aos  favores 
ilícitos  prestados,  sobretudo,  aos  integrantes  do  chamado  “núcleo 
político”.

Assim,  SIMONE  VASCONCELOS  aceitou  auxiliar  na  empreitada 
criminosa,  sob  o  comando  de  MARCOS  VALÉRIO  e  seus  sócios, 
executando os pagamentos combinados com os parlamentares de outras 
legendas  as  quais,  assim,  foram  “alugadas”  pelo  Partido  dos 
Trabalhadores, para os propósitos reprováveis constatados ao longo desta 
ação penal.

Tudo  isso  evidencia  o  desrespeito  aos  mais  caros  e  importantes 
princípios  sobre  os  quais  se  apoia  o  edifício  republicano  nacional, 
minando, para propósitos unicamente privados, patrimoniais, as bases da 
sociedade livre, plúrima e democrática.
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As  circunstâncias do  ilícito  também  se  mostram  desfavoráveis  a 
SIMONE VASCONCELOS, uma vez que os pagamentos se estenderam 
por vários meses.

Como explica Juarez Cirino dos Santos, “as  circunstâncias referidas  
como circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são circunstâncias diversas das  
genéricas circunstâncias agravantes ou circunstâncias atenuantes (arts. 61 e 65,  
CP), como, por exemplo,  o lugar do fato,  o modo de execução,  as relações  
do autor  com a vítima etc.,  que  podem influir  na formação da pena-
base”.

No caso da ré SIMONE VASCONCELOS, o modo de execução da 
prática delituosa não envolveu o mero pagamento de propina que,  no 
dia-a-dia, são vistos em processos judiciais pela prática do delito previsto 
no art.  333  do  Código  Penal.  Com efeito,  as  circunstâncias  e  o  modus  
operandi são  mais  graves,  tendo  a  acusada  SIMONE  VASCONCELOS 
aderido a um amplo e prolongado plano delituoso no qual a distribuição 
sistemática  de  milhões  de  reais,  em espécie,  a  Deputados  Federais  de 
vários  partidos,  constituiu  um  quadro  de  lesão  ao  bem  jurídico  mais 
elevado do que o normal do tipo penal.

Os pagamentos envolvidos na prática de cada crime de corrupção 
ativa foram efetuados ao longo dos anos de 2003 e 2004, e a Sra. SIMONE 
VASCONCELOS promovia a entrega de elevadas somas em espécie aos 
parlamentares, seja no Banco Rural, seja em quartos de hotéis ou, ainda, 
na sede da SMP&B em Belo Horizonte e também em Brasília, tendo a ré 
solicitado  carro-forte  em,  pelo  menos,  duas  oportunidades,  para 
viabilizar  a  entrega  do  alarmante  numerário  por  ela  manipulado, 
pessoalmente, na intensa prática criminosa.

As consequências dos crimes igualmente se mostram extremamente 
desfavoráveis, uma vez que o pagamento e promessa de pagamento de 
milhões de reais a um parlamentar, de modo prolongado no tempo, não 
configura  simplesmente  um  crime  de  corrupção  ativa  comum  ou  de 
consequências mínimas, mas sim um delito de consequências muito mais 
gravosas do que as naturais do tipo penal, pois dele decorrem lesões que 
atingem bens jurídicos outros que não apenas a administração pública, 
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mas igualmente o regime democrático, o pluripartidarismo, a separação e 
independência  entre  os  poderes,  todos  inseridos  na  esfera  de 
previsibilidade do acusado.

Assim,  as  circunstâncias  judiciais  do art.  59  do  Código  Penal  são 
bastante desfavoráveis à ré SIMONE VASCONCELOS.

Como já ressaltado, aplica-se a pena cominada pela Lei 10.763, de 12 
de novembro de 2003 aos delitos de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal) e de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal). Com efeito, os 
crimes foram praticados em continuidade delitiva, a atrair o disposto na 
Súmula 711 deste Tribunal, cujo teor é o seguinte:

A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao 
crime permanente,  se a sua vigência é anterior à cessação da 
continuidade ou da permanência.

Por  tudo  que  foi  dito,  considerando  que  os  pagamentos  foram 
dirigidos não a meros funcionários públicos de baixo escalão,  mas aos 
mandatários da soberania popular, fixo a pena-base em 3 (três) anos de 
reclusão, com mais 80 dias-multa, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e 
no artigo 333 (corrupção ativa) do Código Penal.

Considero aplicável o disposto no art. 66 do Código Penal, segundo 
o qual “[a] pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante,  
anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei”, tendo 
em vista o fato de SIMONE VASCONCELOS, enquanto empregada da 
SMP&B  Comunicação  Ltda.,  ter  atuado  sob  as  ordens  (ainda  que 
manifestamente  ilegais)  dos  demais  integrantes  do  chamado  “núcleo 
publicitário”, especialmente MARCOS VALÉRIO.

Assim, atenuo a pena na fração de um sexto,  reduzindo-a para 2 
anos e 6 meses, e 66 dias-multa.

Não há causa especial de diminuição da pena.
Incide a causa de aumento resultante da continuidade delitiva, que 

varia de um sexto a dois terços. Por terem sido efetuados pagamentos aos 
nove  parlamentares,  diretamente  ou  através  de  seus  intermediários, 
aumento a pena de dois terços, atingindo 4 anos e 2 meses de reclusão, 
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com mais 110 dias-multa, relativamente a todos os delitos de corrupção 
ativa narrados no capítulo VI da denúncia.

Ausentes outras causas de aumento,  torno a pena definitiva em 4 
(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 110 dias-multa, cada um no 
valor  de  5  salários-mínimos,  no  montante  vigente  à  época  do  fato, 
observado o art. 60 do Código Penal estabelece os “Critérios Especiais da  
Pena de Multa”, prevendo que “o juiz deve atender, principalmente, à situação  
econômica do réu”.

Nos termos do §2º do art. 49, “o valor da multa será atualizado, quando  
da execução, pelos índices de correção monetária”.

Por todo o exposto, pela prática de crimes de corrupção ativa, nos 
anos  de  2003,  2004  e  2005,  quando  os  fatos  foram  revelados,  com 
pagamentos milionários, em espécie, em concurso de agentes, condeno a 
ré SIMONE VASCONCELOS à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses 
de reclusão e 110 dias-multa,  no valor de 5 salários-mínimos cada,  no 
montante vigente à época do fato.

ITEM VIII – EVASÃO DE DIVISAS
(art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/1986 – 

53 vezes em continuidade delitiva)
Pena: reclusão, de dois a seis anos e multa,
mais um sexto a dois terços (art. 71 do CP)

JULGAMENTO UNÂNIME

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta,  apresenta-se  elevada,  uma vez  que,  conforme  detalhado,  era 
SIMONE  VASCONCELOS  quem,  por  exemplo,  informava  ZILMAR 
FERNANDES sobre os depósitos que o chamado “núcleo publicitário” 
fazia  na conta  que a  offshore  Dusseldorf  mantinha no  exterior.  Não se 
pode ignorar, ainda, que os valores ilegalmente remetidos para o exterior 
eram significativamente elevados.

129 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627920.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

com mais 110 dias-multa, relativamente a todos os delitos de corrupção 
ativa narrados no capítulo VI da denúncia.

Ausentes outras causas de aumento,  torno a pena definitiva em 4 
(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 110 dias-multa, cada um no 
valor  de  5  salários-mínimos,  no  montante  vigente  à  época  do  fato, 
observado o art. 60 do Código Penal estabelece os “Critérios Especiais da  
Pena de Multa”, prevendo que “o juiz deve atender, principalmente, à situação  
econômica do réu”.

Nos termos do §2º do art. 49, “o valor da multa será atualizado, quando  
da execução, pelos índices de correção monetária”.

Por todo o exposto, pela prática de crimes de corrupção ativa, nos 
anos  de  2003,  2004  e  2005,  quando  os  fatos  foram  revelados,  com 
pagamentos milionários, em espécie, em concurso de agentes, condeno a 
ré SIMONE VASCONCELOS à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses 
de reclusão e 110 dias-multa,  no valor de 5 salários-mínimos cada,  no 
montante vigente à época do fato.

ITEM VIII – EVASÃO DE DIVISAS
(art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/1986 – 

53 vezes em continuidade delitiva)
Pena: reclusão, de dois a seis anos e multa,
mais um sexto a dois terços (art. 71 do CP)

JULGAMENTO UNÂNIME

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta,  apresenta-se  elevada,  uma vez  que,  conforme  detalhado,  era 
SIMONE  VASCONCELOS  quem,  por  exemplo,  informava  ZILMAR 
FERNANDES sobre os depósitos que o chamado “núcleo publicitário” 
fazia  na conta  que a  offshore  Dusseldorf  mantinha no  exterior.  Não se 
pode ignorar, ainda, que os valores ilegalmente remetidos para o exterior 
eram significativamente elevados.

129 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627920.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6417 de 8405 STF-fl. 58032



Voto s/ Dosimetria

AP 470 / MG 

Não há registro  nos autos  de  maus antecedentes contra  SIMONE 
VASCONCELOS,  nem dados concretos  acerca da sua  conduta social e 
personalidade.

O  motivo do crime (viabilizar o pagamento, no exterior, da dívida 
que o PT tinha com DUDA MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES) não é 
suficiente para aumentar a pena-base.

As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
que constituem elementares e as que já foram consideradas) mostram-se 
desfavoráveis a SIMONE VASCONCELOS, uma vez que as operações de 
evasão de divisas se estenderam por vários meses.

As  consequências do  ilícito  são  próprias  da  espécie  delitiva  sob 
enfoque.

Dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e no art. 
22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/1986, fixo a pena-base de 
SIMONE VASCONCELOS em  dois anos e seis meses de reclusão, mais 
cinquenta dias-multa (CP, art. 49, caput).

Considerando o disposto no art. 66 do Código Penal, segundo o qual 
“[a] pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, 
anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em 
lei”, atenuo a pena para dois anos e um mês de reclusão, mais quarenta e 
um  dias-multa,  tendo  em  vista  o  fato  de  SIMONE  VASCONCELOS, 
enquanto empregada da SMP&B Comunicação Ltda., ter atuado sob as 
ordens  (ainda  que  manifestamente  ilegais)  dos  demais  integrantes  do 
chamado “núcleo publicitário”, especialmente MARCOS VALÉRIO.

Elevo a pena em dois terços, resultando em três anos, cinco meses e 
vinte  dias  de  reclusão,  mais  sessenta  e  oito  dias-multa,  uma vez  que 
foram  cometidas  cinquenta  e  três  operações  de  evasão  de  divisas  em 
continuidade delitiva (CP, art. 71).

À  falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de três anos, cinco meses e vinte dias de reclusão, mais sessenta 
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e oito dias-multa para SIMONE VASCONCELOS.
O valor do dia-multa será de cinco salários mínimos (CP, arts. 49, § 

1º,  e 60,  caput  e § 1º),  considerando a situação econômica de SIMONE 
VASCONCELOS,  que  tem  patrimônio  declarado  à  Receita  Federal 
superior a R$ 750.000,00 (CD juntado às fls. 43.663).

Tendo em vista o disposto no art. 91, II, b, do Código Penal, decreto, 
a perda, em favor da União, do produto do crime ou de qualquer bem ou 
valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato 
criminoso.

CONCLUSÃO

CONCURSO MATERIAL
SIMONE VASCONCELOS foi condenada pelos seguintes crimes:
(i)  quadrilha, com pena de 1 ano e 8 meses de reclusão (item II – 

pena já PRESCRITA, nos termos do disposto no art. 109, V, c/c o art. 117, 
I);

(ii)  lavagem de dinheiro, com pena de  5 ANOS de reclusão, mais 
110 dias-multa, no valor de 5 salários mínimos cada (item IV); e

(iii)  corrupção  ativa de  Deputados  Federais,  em  continuidade 
delitiva com pena de  4 ANOS E 2 MESES de reclusão, mais 110 dias-
multa, no valor de 5 salários-mínimos cada (item VI);

(iv) evasão de divisas, com pena de 3 ANOS, 5 MESES E 20 DIAS 
DE RECLUSÃO, mais 68 dias-multa, no valor de 5 salários mínimos cada 
(item VIII).

Em  atenção  do  disposto  no  art.  69  do  Código  Penal  (concurso 
material),  somo  as  penas  aplicadas  a  SIMONE  VASCONCELOS, 
perfazendo um total de doze anos, sete meses e vinte dias de reclusão, 
mais duzentos e oitenta e oito dias-multa,  no  valor unitário de cinco 
salários mínimos vigentes ao tempo dos fatos.

REGIME INICIAL
O  regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

será o fechado, nos termos do disposto no art. 33, caput, § 2º, a, e § 3º, c/c o 
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art. 59, caput e inciso III, do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Incabível  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 

restritivas de direitos, em virtude do fato de que a pena aplicada excede o 
limite fixado na lei para essa substituição (CP, art. 44, I).

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Pela mesma razão, também inviável o sursis (CP, art. 77).

Após o trânsito em julgado, dê-se ciência à Justiça Eleitoral e lance-se 
o nome da ré no rol dos culpados (CPP, art. 393, II).

[1]  No caso,  há contra  MARCOS VALÉRIO ao menos onze ações 
penais,  duas  delas  com  sentença  condenatória  (processos  nº 
2008.38.00.021184-6, que tramitou na 11ª Vara Federal de Belo Horizonte, 
e processo nº 2008.38.00.033435-2, que tramitou na 4ª Vara Federal de Belo 
Horizonte),  conforme  se  verifica  nas  certidões  de  fls.  43.445-43.447  e 
43.746-43.749, e no site da Justiça Federal em Minas Gerais. 

[2] Vale ressaltar que outro não é o entendimento já pacificado por 
esta  Corte  Suprema,  no  julgamento  de  casos  concretos  em  que  se 
demandava a aplicação da regra da continuidade delitiva, verbis:

"As características reveladas pelo modo de ação do paciente na  
perpetração dos cinco crimes de estelionato revelam que houve mera  
reiteração no crime, e não continuidade delitiva, convergindo para a  
condução  de  que  o  paciente  adotou  o  crime  como  meio  de  vida.  
Firmou-se a jurisprudência do STF no sentido da descaracterização do  
crime continuado ‘quando, independentemente da homogeneidade das  
circunstâncias  objetivas,  a  natureza  dos  fatos  e  os  antecedentes  do  
agente  identificam  reiteração  criminosa  indicadora  de  delinqüência  
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habitual ou profissional” (STF – Primeira Turma – HC 70.891/SP - 
Rel. Min. Sepúlveda Pertence – DJ de 01.07.94, p. 17498).

A distinção entre a reiteração criminosa constatada nestes autos e o 
instituto  do  crime  continuado  também  é  fartamente  encontrada  na 
jurisprudência  de  outros  Tribunais.  Cito,  apenas  para  ilustrar,  os 
seguintes acórdãos:

“EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE UNIFICAÇÃO DE 
PENAS.  ALEGAÇÃO  DE  CONTINUIDADE  DELITIVA. 
IMPROCEDÊNCIA.  REITERAÇÃO  DE  CRIMES.  DECISÃO 
CONFIRMADA

1 RÉU CONDENADO DUAS VEZES POR TRÁFICO DE 
DROGAS  E  ASSOCIAÇÃO  PARA ESSE  FIM,  COM  PENAS 
QUE ASCENDERAM A QUINZE ANOS E TRÊS MESES DE 
RECLUSÃO,  QUE  PRETENDE  SEJA  RECONHECIDA  A 
CONTINUIDADE DELITIVA.

2  A  CONTINUIDADE  DELITIVA  NASCEU  COM  OS 
ANTIGOS  GLOSADORES  ROMANOS  VISANDO  A 
FAVORECER O CRIMINOSO CIRCUNSTANCIAL, QUE NUM 
DETERMINADO  MOMENTO  DA  VIDA,  POR  RAZÕES 
VÁRIAS,  VEM  A  COMETER  MAIS  DE  UM  CRIME  EM 
SEQUÊNCIA, ESTIMULADO PELA FALTA DE TEMPESTIVA 
PUNIÇÃO NO PRIMEIRO FATO, NUMA ÉPOCA EM QUE O 
TERCEIRO  CRIME  COMETIDO,  POR  MENOS  OFENSIVO 
QUE FOSSE, IMPLICAVA PENA DE MORTE.

3  POR ISSO,  O  CRIME  CONTINUADO  EXIGE,  ALÉM 
DAS CONDIÇÕES OBJETIVAS HOMOGÊNEAS DE TEMPO, 
LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO, QUE A CONDUTA SEJA 
PRATICADA  NAS  MESMAS  CONDIÇÕES.  A  MERA 
REITERAÇÃO  DE  CONDUTA  NÃO  BASTA  PARA 
CONFIGURAR A CONTINUIDADE DELITIVA.

4 AGRAVO DESPROVIDO.” (TJDFT, Acórdão n. 654499, 
20120020226227RAG,  Relator:  GEORGE  LOPES  LEITE,  1ª 
Turma Criminal, Publicado no DJE: 21/02/2013. Pág.: 171)

“RECURSOS  DE  APELAÇÃO  CRIMINAL. 

133 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627920.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

habitual ou profissional” (STF – Primeira Turma – HC 70.891/SP - 
Rel. Min. Sepúlveda Pertence – DJ de 01.07.94, p. 17498).

A distinção entre a reiteração criminosa constatada nestes autos e o 
instituto  do  crime  continuado  também  é  fartamente  encontrada  na 
jurisprudência  de  outros  Tribunais.  Cito,  apenas  para  ilustrar,  os 
seguintes acórdãos:

“EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE UNIFICAÇÃO DE 
PENAS.  ALEGAÇÃO  DE  CONTINUIDADE  DELITIVA. 
IMPROCEDÊNCIA.  REITERAÇÃO  DE  CRIMES.  DECISÃO 
CONFIRMADA

1 RÉU CONDENADO DUAS VEZES POR TRÁFICO DE 
DROGAS  E  ASSOCIAÇÃO  PARA ESSE  FIM,  COM  PENAS 
QUE ASCENDERAM A QUINZE ANOS E TRÊS MESES DE 
RECLUSÃO,  QUE  PRETENDE  SEJA  RECONHECIDA  A 
CONTINUIDADE DELITIVA.

2  A  CONTINUIDADE  DELITIVA  NASCEU  COM  OS 
ANTIGOS  GLOSADORES  ROMANOS  VISANDO  A 
FAVORECER O CRIMINOSO CIRCUNSTANCIAL, QUE NUM 
DETERMINADO  MOMENTO  DA  VIDA,  POR  RAZÕES 
VÁRIAS,  VEM  A  COMETER  MAIS  DE  UM  CRIME  EM 
SEQUÊNCIA, ESTIMULADO PELA FALTA DE TEMPESTIVA 
PUNIÇÃO NO PRIMEIRO FATO, NUMA ÉPOCA EM QUE O 
TERCEIRO  CRIME  COMETIDO,  POR  MENOS  OFENSIVO 
QUE FOSSE, IMPLICAVA PENA DE MORTE.

3  POR ISSO,  O  CRIME  CONTINUADO  EXIGE,  ALÉM 
DAS CONDIÇÕES OBJETIVAS HOMOGÊNEAS DE TEMPO, 
LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO, QUE A CONDUTA SEJA 
PRATICADA  NAS  MESMAS  CONDIÇÕES.  A  MERA 
REITERAÇÃO  DE  CONDUTA  NÃO  BASTA  PARA 
CONFIGURAR A CONTINUIDADE DELITIVA.

4 AGRAVO DESPROVIDO.” (TJDFT, Acórdão n. 654499, 
20120020226227RAG,  Relator:  GEORGE  LOPES  LEITE,  1ª 
Turma Criminal, Publicado no DJE: 21/02/2013. Pág.: 171)

“RECURSOS  DE  APELAÇÃO  CRIMINAL. 

133 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627920.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6421 de 8405 STF-fl. 58036



Voto s/ Dosimetria

AP 470 / MG 

RECEPTAÇÃO,  FURTO SIMPLES  E  FURTO QUALIFICADO 
PELO  CONCURSO  DE  PESSOAS.  SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR 
DE  NULIDADE.  REJEIÇÃO.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.  NÃO 
ACOLHIMENTO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE 
DEVIDAMENTE COMPROVADAS.  APLICAÇÃO DA PENA. 
REDUÇÃO DA PENA-BASE.  IMPOSSIBILIDADE.  RÉU QUE 
APRESENTA MAUS ANTECEDENTES PENAIS. PEDIDO DE 
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO 
ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS E 
SUBJETIVOS.  REITERAÇÃO  CRIMINOSA.  RECURSOS 
CONHECIDOS,  PRELIMINAR REJEITADA E,  NO  MÉRITO, 
NÃO PROVIDOS.

 1.  INEXISTENTES  QUAISQUER  DAS  NULIDADES 
PREVISTAS  NO  ARTIGO  564  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO 
PENAL, DEVE-SE REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE 
SUSCITADA PELA DEFESA.

 2.  COMPROVADO  NOS  AUTOS  QUE  O  PRIMEIRO 
APELANTE  RECEBEU  UM  APARELHO  DE  TELEFONE 
CELULAR  QUE  FORA  OBJETO  DE  CRIME  DE  FURTO, 
SABENDO  DE  SUA  ORIGEM  ILÍCITA,  INCABÍVEL  A 
ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA PELA DEFESA, DEVENDO SER 
MANTIDA  SUA  CONDENAÇÃO  PELO  CRIME  DE 
RECEPTAÇÃO.

 3.  EM  CRIMES  CONTRA  O  PATRIMÔNIO, 
GERALMENTE  COMETIDOS  À  AUSÊNCIA  DE 
TESTEMUNHAS,  ASSUME  ESPECIAL  RELEVO 
PROBATÓRIO A PALAVRA DA VÍTIMA. NO CASO, NÃO HÁ 
QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES 
DE  FURTO,  POIS  AS  VÍTIMAS  RECONHECERAM  OS 
RECORRENTES COMO SENDO OS AUTORES DOS CRIMES E 
PARTE  DA RES  FURTIVA FOI  ENCONTRADA EM  PODER 
DOS RECORRENTES.

 4. INCABÍVEL A REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O 
MÍNIMO  LEGAL  QUANDO  O  RÉU  OSTENTA 
CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO POR 
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CRIME ANTERIOR AO DOS AUTOS.
 5. NÃO HÁ FALAR-SE, IN CASU, EM CONTINUIDADE 

DELITIVA, POIS AUSENTES OS REQUISITOS OBJETIVOS E 
SUBJETIVOS  PREVISTOS  NO  ARTIGO  71  DO  CÓDIGO 
PENAL, BEM COMO POR REVELAR O CASO DOS AUTOS 
REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA.

 6.  RECURSOS  CONHECIDOS,  PRELIMINAR  DO 
PRIMEIRO  APELANTE  REJEITADA E,  NO  MÉRITO,  NÃO 
PROVIDOS PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA QUE 
CONDENOU  O  PRIMEIRO  RECORRENTE  NAS  SANÇÕES 
DOS ARTIGOS 180, CAPUT, (TERCEIRO FATO), E 155, § 4º, 
INCISO IV (QUARTO FATO), AMBOS DO CÓDIGO PENAL, À 
PENA DE 03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 22 (VINTE E 
DOIS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, 
E  27  (VINTE  E  SETE)  DIAS-MULTA,  NO  VALOR  LEGAL 
MÍNIMO,  SUBSTITUÍDA  A  PENA  PRIVATIVA  DE 
LIBERDADE POR 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS, E O 
SEGUNDO  RECORRENTE  NAS  SANÇÕES  DOS  ARTIGOS 
155, CAPUT (FURTO) (SEGUNDO FATO), E 155, § 4º, INCISO 
IV (FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS) 
(QUARTO FATO), AMBOS DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 
04 (QUATRO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 08 (OITO) DIAS DE 
RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 32 (TRINTA 
E  DOIS)  DIAS-MULTA,  NO  VALOR  LEGAL  MÍNIMO, 
SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 02 
(DUAS)  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.”  (TJDFT,  Acórdão 
n.654109,  20110310280718APR,  Relator:  ROBERVAL 
CASEMIRO  BELINATI,  Revisor:  SILVANIO  BARBOSA DOS 
SANTOS,  2ª  Turma  Criminal,  Publicado  no  DJE:  19/02/2013. 
Pág.: 264)

“ESTUPRO  -  CIRCUNSTÂNCIA  DE  AUMENTO  DA 
PENA  -  ROUBO  -  CRIMECONTINUADO  -  CONCURSO 
MATERIAL. INEXISTE CRIME CONTINUADO NA HIPÓTESE 
EM QUE OS AGENTES PRATICAM O CRIME DE ESTUPRO 
PARA APÓS  ROUBAR OS  PERTENCES  DA VÍTIMA,  POIS 
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FLAGRANTE  É  A  EXISTÊNCIA  DE  DISIGNIOS 
COMPLETAMENTE  AUTÔNOMOS  NA  CONFIGURAÇÃO 
DOS  TIPOS  PENAIS,  O  QUE  CONFIGURA O  CONCURSO 
MATERIAL.  RECURSOS  CONHECIDOS  E  IMPROVIDOS.” 
(TJDFT, APR 1366493, Rel. Des. P.A. Rosa de Farias, 1ª Turma 
Criminal, DJU 11/05/1994)

[3]  No caso,  há contra RAMON HOLLERBACH ao menos quatro 
ações  penais,  uma  delas  com  sentença  condenatória  (processo  nº 
2008.38.00.021184-6, que tramitou na 11ª Vara Federal de Belo Horizonte), 
conforme se  verifica nas  certidões  de fls.  43.448 e 43.750,  e  no site  da 
Justiça Federal em Minas Gerais.

[4] Há em relação a CRISTIANO PAZ, cinco ações penais, duas delas 
com sentença condenatória (processo nº 2008.38.00.021184-6, que tramitou 
na 11ª Vara Federal de Belo Horizonte, e processo nº 2008.38.00.033435-2, 
que tramitou na 4ª Vara Federal de Belo Horizonte), conforme se verifica 
nas certidões de fls. 43.449-43.450 e 43.752, e no site da Justiça Federal em 
Minas Gerais.
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KÁTIA RABELLO

ITEM II – QUADRILHA (art. 288 do Código Penal)
Pena: reclusão, de um a três anos

VENCIDOS: min. Ricardo Lewandowski (revisor), min. Rosa Weber, 
min. Cármen Lúcia e min. Dias Toffoli.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta,  é  elevada,  uma  vez  que  KÁTIA  RABELLO,  conforme 
demonstrado, atuou intensamente, por exemplo, fornecendo a estrutura 
empresarial do grupo Rural para a consecução dos objetivos ilícitos da 
quadrilha.

Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e  RE  591.054),  razão  pela  qual,  neste  caso,  considero  que  KÁTIA 
RABELLO não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
da condenada.

O  motivo do  crime,  em última análise,  foi  a  intenção  de  KÁTIA 
RABELLO de obter recursos indevidos para o banco Rural, do qual era 
presidente  e  sócia,  graças  à  proximidade  buscada  e  conquistada  por 
MARCOS VALÉRIO junto  ao  Governo  Federal  à  época,  e  aos  favores 
ilícitos  prestados,  sobretudo,  aos  integrantes  do  chamado  “núcleo 
político”.

As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
que constituem elementares e as que já foram consideradas) também se 
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mostram desfavoráveis a KÁTIA RABELLO, a qual, como visto, chegou a, 
por  exemplo,  atuar  na  simulação  de  empréstimos  formalmente 
concedidos pelo banco Rural ao PT. Além disso, a quadrilha permaneceu 
ativa por mais de dois anos.

As  consequências do delito  mostram-se igualmente desfavoráveis, 
uma vez que – como a quadrilha alcançou um dos seus objetivos, que era 
a compra de apoio político de parlamentares federais – KÁTIA RABELLO 
ajudou a colocar em risco o próprio regime democrático, a independência 
dos  Poderes  e  o  sistema  republicano,  em  flagrante  contrariedade  à 
Constituição Federal.

Dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59, 68 e 288 do Código Penal, fixo 
a pena-base de KÁTIA RABELLO em dois anos e três meses de reclusão.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de dois anos e três meses de reclusão para KÁTIA RABELLO.

ITEM IV – LAVAGEM DE DINHEIRO
(art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/1998 – 46 vezes em continuidade delitiva)

Pena: reclusão de três a dez anos e multa,
mais um sexto a dois terços (CP, art. 71)

JULGAMENTO UNÂNIME

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta,  apresenta-se  elevada,  uma  vez  que  KÁTIA  RABELLO,  na 
qualidade de presidente do Banco Rural S/A à época, atuou intensamente, 
por  exemplo,  na  simulação  de  empréstimos  junto  àquela  instituição 
financeira.  Não  se  pode  ignorar,  ainda,  que  os  valores  lavados  eram 
significativamente elevados.

Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
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mostram desfavoráveis a KÁTIA RABELLO, a qual, como visto, chegou a, 
por  exemplo,  atuar  na  simulação  de  empréstimos  formalmente 
concedidos pelo banco Rural ao PT. Além disso, a quadrilha permaneceu 
ativa por mais de dois anos.

As  consequências do delito  mostram-se igualmente desfavoráveis, 
uma vez que – como a quadrilha alcançou um dos seus objetivos, que era 
a compra de apoio político de parlamentares federais – KÁTIA RABELLO 
ajudou a colocar em risco o próprio regime democrático, a independência 
dos  Poderes  e  o  sistema  republicano,  em  flagrante  contrariedade  à 
Constituição Federal.

Dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59, 68 e 288 do Código Penal, fixo 
a pena-base de KÁTIA RABELLO em dois anos e três meses de reclusão.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de dois anos e três meses de reclusão para KÁTIA RABELLO.

ITEM IV – LAVAGEM DE DINHEIRO
(art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/1998 – 46 vezes em continuidade delitiva)

Pena: reclusão de três a dez anos e multa,
mais um sexto a dois terços (CP, art. 71)

JULGAMENTO UNÂNIME

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta,  apresenta-se  elevada,  uma  vez  que  KÁTIA  RABELLO,  na 
qualidade de presidente do Banco Rural S/A à época, atuou intensamente, 
por  exemplo,  na  simulação  de  empréstimos  junto  àquela  instituição 
financeira.  Não  se  pode  ignorar,  ainda,  que  os  valores  lavados  eram 
significativamente elevados.

Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
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uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e  RE  591.054),  razão  pela  qual,  neste  caso,  considero  que  KÁTIA 
RABELLO não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
de KÁTIA RABELLO.

O  motivo do  crime,  em última análise,  foi  a  intenção  de  KÁTIA 
RABELLO de obter recursos indevidos para o banco Rural, do qual era 
presidente  e  sócia,  graças  à  proximidade  buscada  e  conquistada  por 
MARCOS VALÉRIO junto  ao  Governo  Federal  à  época,  e  aos  favores 
ilícitos  prestados,  sobretudo,  aos  integrantes  do  chamado  “núcleo 
político”.

As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
que constituem elementares e as que já foram consideradas) também se 
mostram desfavoráveis a KÁTIA RABELLO, uma vez que as operações 
de lavagem de dinheiro se estenderam por mais de dois anos.

As  consequências do  ilícito  são  próprias  da  espécie  delitiva  sob 
enfoque.

Dada a natureza do ilícito, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e no art. 
1º, V e VI, da Lei 9.613/1998 (na redação anterior à Lei 12.683/2012, que 
manteve  no  mesmo  patamar  a  pena  abstratamente  cominada),  fixo  a 
pena-base de KÁTIA RABELLO em três anos e seis de reclusão, mais cem 
dias-multa (CP, art. 49, caput).

O simples fato de haver diferentes beneficiários nas operações de 
lavagem de dinheiro, por si só, não impõe o reconhecimento do concurso 
material entre elas (CP, art. 69), como quer o Ministério Público Federal. 
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uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e  RE  591.054),  razão  pela  qual,  neste  caso,  considero  que  KÁTIA 
RABELLO não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
de KÁTIA RABELLO.

O  motivo do  crime,  em última análise,  foi  a  intenção  de  KÁTIA 
RABELLO de obter recursos indevidos para o banco Rural, do qual era 
presidente  e  sócia,  graças  à  proximidade  buscada  e  conquistada  por 
MARCOS VALÉRIO junto  ao  Governo  Federal  à  época,  e  aos  favores 
ilícitos  prestados,  sobretudo,  aos  integrantes  do  chamado  “núcleo 
político”.
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mostram desfavoráveis a KÁTIA RABELLO, uma vez que as operações 
de lavagem de dinheiro se estenderam por mais de dois anos.

As  consequências do  ilícito  são  próprias  da  espécie  delitiva  sob 
enfoque.

Dada a natureza do ilícito, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e no art. 
1º, V e VI, da Lei 9.613/1998 (na redação anterior à Lei 12.683/2012, que 
manteve  no  mesmo  patamar  a  pena  abstratamente  cominada),  fixo  a 
pena-base de KÁTIA RABELLO em três anos e seis de reclusão, mais cem 
dias-multa (CP, art. 49, caput).

O simples fato de haver diferentes beneficiários nas operações de 
lavagem de dinheiro, por si só, não impõe o reconhecimento do concurso 
material entre elas (CP, art. 69), como quer o Ministério Público Federal. 
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Como tais operações foram praticadas nas mesmas circunstâncias, deve 
incidir a regra do crime continuado (CP, art.  71).  Sendo assim, elevo a 
pena em dois terços, resultando em cinco anos e dez meses de reclusão, 
mais  cento  e  sessenta  e  seis  dias-multa,  visto  que  foram  cometidas 
quarenta  e  seis  operações  de  lavagem  de  dinheiro  em  continuidade 
delitiva (CP, art. 71).

A acusação, em alegações finais, pede a aplicação da causa especial 
de aumento de pena prevista  no §  4º  do art.  1º  da Lei  9.613/1998 (na 
redação anterior à Lei 12.683/2012), dada “a circunstância de os delitos de 
lavagem de dinheiro terem sido praticados de forma habitual, haja vista 
que  a  denúncia  descreveu mais  de  sessenta  episódios  consumados  ao 
longo  do  tempo”  (fls.  45.371).  Ocorre  que  a  reiteração  de  condutas 
configuradoras de lavagem de dinheiro, quando verificada nas mesmas 
circunstâncias (como se dá no caso), atrai a regra do crime continuado 
(CP, art. 71). Daí por que, no caso, sob pena de bis in idem, não vejo como 
aplicar, suplementarmente, a causa especial de aumento de pena descrita 
no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, que se refere à hipótese de o crime em 
questão ser “cometido de forma habitual”, visto que o disposto no art. 71 
do Código Penal já foi aplicado.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de cinco anos e dez meses de reclusão, mais cento e sessenta e 
seis dias-multa para KÁTIA RABELLO.

O valor do dia-multa será de quinze salários mínimos vigentes ao 
tempo do fato (CP, arts.  49,  § 1º,  e  60,  caput  e § 1º),  tendo em vista a 
situação econômica da ré, que, como visto, era administradora do Banco 
Rural S/A à época, além de ter patrimônio declarado à Receita Federal 
superior a R$ 35.000.000,00 (CD juntado às fls. 43.663).

Tendo em vista a necessidade de ressarcir os valores lavados pelos 
réus  e  prevenir  a  repetição  do  ilícito  aqui  detalhado,  e  considerando, 
ainda, todas as circunstâncias levadas em conta para a fixação da pena, 
decreto,  com apoio no art.  7º da Lei  9.613/1998 e nos arts.  91 e 92 do 
Código Penal:
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Como tais operações foram praticadas nas mesmas circunstâncias, deve 
incidir a regra do crime continuado (CP, art.  71).  Sendo assim, elevo a 
pena em dois terços, resultando em cinco anos e dez meses de reclusão, 
mais  cento  e  sessenta  e  seis  dias-multa,  visto  que  foram  cometidas 
quarenta  e  seis  operações  de  lavagem  de  dinheiro  em  continuidade 
delitiva (CP, art. 71).

A acusação, em alegações finais, pede a aplicação da causa especial 
de aumento de pena prevista  no §  4º  do art.  1º  da Lei  9.613/1998 (na 
redação anterior à Lei 12.683/2012), dada “a circunstância de os delitos de 
lavagem de dinheiro terem sido praticados de forma habitual, haja vista 
que  a  denúncia  descreveu mais  de  sessenta  episódios  consumados  ao 
longo  do  tempo”  (fls.  45.371).  Ocorre  que  a  reiteração  de  condutas 
configuradoras de lavagem de dinheiro, quando verificada nas mesmas 
circunstâncias (como se dá no caso), atrai a regra do crime continuado 
(CP, art. 71). Daí por que, no caso, sob pena de bis in idem, não vejo como 
aplicar, suplementarmente, a causa especial de aumento de pena descrita 
no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, que se refere à hipótese de o crime em 
questão ser “cometido de forma habitual”, visto que o disposto no art. 71 
do Código Penal já foi aplicado.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de cinco anos e dez meses de reclusão, mais cento e sessenta e 
seis dias-multa para KÁTIA RABELLO.

O valor do dia-multa será de quinze salários mínimos vigentes ao 
tempo do fato (CP, arts.  49,  § 1º,  e  60,  caput  e § 1º),  tendo em vista a 
situação econômica da ré, que, como visto, era administradora do Banco 
Rural S/A à época, além de ter patrimônio declarado à Receita Federal 
superior a R$ 35.000.000,00 (CD juntado às fls. 43.663).

Tendo em vista a necessidade de ressarcir os valores lavados pelos 
réus  e  prevenir  a  repetição  do  ilícito  aqui  detalhado,  e  considerando, 
ainda, todas as circunstâncias levadas em conta para a fixação da pena, 
decreto,  com apoio no art.  7º da Lei  9.613/1998 e nos arts.  91 e 92 do 
Código Penal:
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(1) a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto do 
crime, bem como do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua 
proveito  auferido  pelo  condenado  com  a  prática  do  fato  criminoso, 
ressalvado, obviamente, o direito das pessoas jurídicas de direito público 
ou privado lesadas;

(2) a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer 
natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de 
gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei 9.613/1998, pelo 
dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.

ITEM V – GESTÃO FRAUDULENTA
DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

(art. 4º da Lei 7.492/1986)
Pena: reclusão de três a doze anos, e multa

JULGAMENTO UNÂNIME

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta,  apresenta-se  elevada,  uma  vez  que  KÁTIA  RABELLO,  na 
qualidade de presidente do Banco Rural S/A à época, atuou intensamente, 
por  exemplo,  na  utilização  de  mecanismos  fraudulentos,  como  as 
sucessivas renovações dos empréstimos simulados pelo grupo criminoso, 
de  modo  a  impedir  que  essas  operações  de  crédito  se  revelassem 
inadimplidas.  Não  se  pode  ignorar,  ainda,  que  os  valores  de  tais 
empréstimos simulados eram significativamente elevados.

Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
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(1) a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto do 
crime, bem como do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua 
proveito  auferido  pelo  condenado  com  a  prática  do  fato  criminoso, 
ressalvado, obviamente, o direito das pessoas jurídicas de direito público 
ou privado lesadas;

(2) a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer 
natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de 
gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei 9.613/1998, pelo 
dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.

ITEM V – GESTÃO FRAUDULENTA
DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

(art. 4º da Lei 7.492/1986)
Pena: reclusão de três a doze anos, e multa

JULGAMENTO UNÂNIME

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta,  apresenta-se  elevada,  uma  vez  que  KÁTIA  RABELLO,  na 
qualidade de presidente do Banco Rural S/A à época, atuou intensamente, 
por  exemplo,  na  utilização  de  mecanismos  fraudulentos,  como  as 
sucessivas renovações dos empréstimos simulados pelo grupo criminoso, 
de  modo  a  impedir  que  essas  operações  de  crédito  se  revelassem 
inadimplidas.  Não  se  pode  ignorar,  ainda,  que  os  valores  de  tais 
empréstimos simulados eram significativamente elevados.

Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
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se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e  RE  591.054),  razão  pela  qual,  neste  caso,  considero  que  KÁTIA 
RABELLO não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
de KÁTIA RABELLO.

O  motivo do  crime,  em última análise,  foi  a  intenção  de  KÁTIA 
RABELLO de obter recursos indevidos para o banco Rural, do qual era 
presidente  e  sócia,  graças  à  proximidade  buscada  e  conquistada  por 
MARCOS VALÉRIO junto  ao  Governo  Federal  à  época,  e  aos  favores 
ilícitos  prestados,  sobretudo,  aos  integrantes  do  chamado  “núcleo 
político”.

As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
que constituem elementares e as que já foram consideradas) também se 
mostram desfavoráveis a KÁTIA RABELLO, uma vez que a simulação 
dos empréstimos sob enfoque perdurou por mais de um ano.

As  consequências do  ilícito  são  próprias  da  espécie  delitiva  sob 
enfoque.

Dada a natureza do ilícito, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e no art. 
4º da Lei nº 7.492/1986, fixo a pena-base de KÁTIA RABELLO em quatro 
anos de reclusão, mais cento e vinte dias-multa (CP, art. 49, caput).

À  falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de quatro anos de reclusão, mais cento e vinte dias-multa para 
KÁTIA RABELLO.

O valor do dia-multa será de quinze salários mínimos vigentes ao 
tempo do fato (CP, arts.  49,  § 1º,  e  60,  caput  e § 1º),  tendo em vista a 
situação econômica da ré, que, como visto, era administradora do Banco 
Rural S/A à época, além de ter patrimônio declarado à Receita Federal 
superior a R$ 35.000.000,00 (CD juntado às fls. 43.663).
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se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e  RE  591.054),  razão  pela  qual,  neste  caso,  considero  que  KÁTIA 
RABELLO não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
de KÁTIA RABELLO.

O  motivo do  crime,  em última análise,  foi  a  intenção  de  KÁTIA 
RABELLO de obter recursos indevidos para o banco Rural, do qual era 
presidente  e  sócia,  graças  à  proximidade  buscada  e  conquistada  por 
MARCOS VALÉRIO junto  ao  Governo  Federal  à  época,  e  aos  favores 
ilícitos  prestados,  sobretudo,  aos  integrantes  do  chamado  “núcleo 
político”.

As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
que constituem elementares e as que já foram consideradas) também se 
mostram desfavoráveis a KÁTIA RABELLO, uma vez que a simulação 
dos empréstimos sob enfoque perdurou por mais de um ano.

As  consequências do  ilícito  são  próprias  da  espécie  delitiva  sob 
enfoque.

Dada a natureza do ilícito, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e no art. 
4º da Lei nº 7.492/1986, fixo a pena-base de KÁTIA RABELLO em quatro 
anos de reclusão, mais cento e vinte dias-multa (CP, art. 49, caput).

À  falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de quatro anos de reclusão, mais cento e vinte dias-multa para 
KÁTIA RABELLO.

O valor do dia-multa será de quinze salários mínimos vigentes ao 
tempo do fato (CP, arts.  49,  § 1º,  e  60,  caput  e § 1º),  tendo em vista a 
situação econômica da ré, que, como visto, era administradora do Banco 
Rural S/A à época, além de ter patrimônio declarado à Receita Federal 
superior a R$ 35.000.000,00 (CD juntado às fls. 43.663).
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ITEM VIII – EVASÃO DE DIVISAS
(art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/1986 – 

24 vezes em continuidade delitiva)
Pena: reclusão, de dois a seis anos e multa,
mais um sexto a dois terços (art. 71 do CP)

VENCIDA: min. Rosa Weber

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta, apresenta-se elevada, uma vez que KÁTIA RABELLO, conforme 
detalhado, atuou em 24 operações de evasão de divisas realizadas por 
meio do grupo Rural, sendo que 16 delas ocorreram através da Trade Link  
Bank  (offshore  que  integrava,  clandestinamente,  o  grupo  Rural),  tendo 
KÁTIA, inclusive, prestado informação falsa ao Banco Central,  na qual 
negava qualquer participação do  banco Rural  naquela  offshore.  Não se 
pode ignorar, ainda, que os valores ilegalmente remetidos para o exterior 
eram significativamente elevados.

Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e  RE  591.054),  razão  pela  qual,  neste  caso,  considero  que  KÁTIA 
RABELLO não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
da condenada.

O  motivo do crime (viabilizar o pagamento, no exterior, da dívida 
que o PT tinha com DUDA MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES) não é 
suficiente para aumentar a pena-base.

As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
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ITEM VIII – EVASÃO DE DIVISAS
(art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/1986 – 

24 vezes em continuidade delitiva)
Pena: reclusão, de dois a seis anos e multa,
mais um sexto a dois terços (art. 71 do CP)

VENCIDA: min. Rosa Weber

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta, apresenta-se elevada, uma vez que KÁTIA RABELLO, conforme 
detalhado, atuou em 24 operações de evasão de divisas realizadas por 
meio do grupo Rural, sendo que 16 delas ocorreram através da Trade Link  
Bank  (offshore  que  integrava,  clandestinamente,  o  grupo  Rural),  tendo 
KÁTIA, inclusive, prestado informação falsa ao Banco Central,  na qual 
negava qualquer participação do  banco Rural  naquela  offshore.  Não se 
pode ignorar, ainda, que os valores ilegalmente remetidos para o exterior 
eram significativamente elevados.

Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e  RE  591.054),  razão  pela  qual,  neste  caso,  considero  que  KÁTIA 
RABELLO não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
da condenada.

O  motivo do crime (viabilizar o pagamento, no exterior, da dívida 
que o PT tinha com DUDA MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES) não é 
suficiente para aumentar a pena-base.

As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
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que constituem elementares e as que já foram consideradas) mostram-se 
desfavoráveis a KÁTIA RABELLO, uma vez que as operações de evasão 
de divisas se estenderam por vários meses.

As  consequências do  ilícito  são  próprias  da  espécie  delitiva  sob 
enfoque.

Dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e no art. 
22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/1986, fixo a pena-base de 
KÁTIA RABELLO em dois anos e nove meses de reclusão, mais sessenta 
dias-multa (CP, art. 49, caput).

Aumento a pena para  quatro anos e sete meses de reclusão, mais 
cem dias-multa, uma vez que foram cometidas vinte e quatro operações 
de evasão de divisas (CP, art. 71).

À  falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de quatro anos e sete meses de reclusão, mais cem dias-multa 
para KÁTIA RABELLO.

O valor do dia-multa será de quinze salários mínimos vigentes ao 
tempo do fato (CP, arts.  49,  § 1º,  e  60,  caput  e § 1º),  tendo em vista a 
situação econômica da ré, que, como visto, era administradora do Banco 
Rural S/A à época, além de ter patrimônio declarado à Receita Federal 
superior a R$ 35.000.000,00 (CD juntado às fls. 43.663).

Tendo em vista o disposto no art. 91, II, b, do Código Penal, decreto, 
a perda, em favor da União, do produto do crime ou de qualquer bem ou 
valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato 
criminoso.

CONCLUSÃO

CONCURSO MATERIAL
KÁTIA RABELLO foi condenada pelos seguintes crimes:
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que constituem elementares e as que já foram consideradas) mostram-se 
desfavoráveis a KÁTIA RABELLO, uma vez que as operações de evasão 
de divisas se estenderam por vários meses.

As  consequências do  ilícito  são  próprias  da  espécie  delitiva  sob 
enfoque.

Dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e no art. 
22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/1986, fixo a pena-base de 
KÁTIA RABELLO em dois anos e nove meses de reclusão, mais sessenta 
dias-multa (CP, art. 49, caput).

Aumento a pena para  quatro anos e sete meses de reclusão, mais 
cem dias-multa, uma vez que foram cometidas vinte e quatro operações 
de evasão de divisas (CP, art. 71).

À  falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de quatro anos e sete meses de reclusão, mais cem dias-multa 
para KÁTIA RABELLO.

O valor do dia-multa será de quinze salários mínimos vigentes ao 
tempo do fato (CP, arts.  49,  § 1º,  e  60,  caput  e § 1º),  tendo em vista a 
situação econômica da ré, que, como visto, era administradora do Banco 
Rural S/A à época, além de ter patrimônio declarado à Receita Federal 
superior a R$ 35.000.000,00 (CD juntado às fls. 43.663).

Tendo em vista o disposto no art. 91, II, b, do Código Penal, decreto, 
a perda, em favor da União, do produto do crime ou de qualquer bem ou 
valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato 
criminoso.

CONCLUSÃO

CONCURSO MATERIAL
KÁTIA RABELLO foi condenada pelos seguintes crimes:
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(i) quadrilha, com pena de 2 ANOS e 3 MESES de reclusão (item II);
(ii)  lavagem de dinheiro,  com pena de  5 ANOS E 10 MESES de 

reclusão, mais 166 dias-multa, no valor de 15 salários mínimos cada (item 
IV);

(iii)  gestão  fraudulenta  de  instituição  financeira,  com  pena  de  4 
ANOS de reclusão, mais 120 dias-multa, no valor de 15 salários mínimos 
cada (item V);

(iv) evasão de divisas, com pena de 4 ANOS E 7 MESES de reclusão, 
mais 100 dias-multa, no valor de 15 salários mínimos cada (item VIII).

Em  atenção  do  disposto  no  art.  69  do  Código  Penal  (concurso 
material), somo as penas aplicadas a KÁTIA RABELLO, perfazendo um 
total de dezesseis anos e oito meses de reclusão, mais trezentos e oitenta 
e seis dias-multa, no valor unitário de quinze salários mínimos vigentes 
ao tempo dos fatos.

REGIME INICIAL
O  regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

será o fechado, nos termos do disposto no art. 33, caput, § 2º, a, e § 3º, c/c o 
art. 59, caput e inciso III, do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Incabível  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 

restritivas de direitos, em virtude do fato de que a pena aplicada excede o 
limite fixado na lei para essa substituição (CP, art. 44, I).

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Pela mesma razão, também inviável o sursis (CP, art. 77).

Após o trânsito em julgado, dê-se ciência à Justiça Eleitoral e lance-se 
o nome da ré no rol dos culpados (CPP, art. 393, II).
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(i) quadrilha, com pena de 2 ANOS e 3 MESES de reclusão (item II);
(ii)  lavagem de dinheiro,  com pena de  5 ANOS E 10 MESES de 

reclusão, mais 166 dias-multa, no valor de 15 salários mínimos cada (item 
IV);

(iii)  gestão  fraudulenta  de  instituição  financeira,  com  pena  de  4 
ANOS de reclusão, mais 120 dias-multa, no valor de 15 salários mínimos 
cada (item V);

(iv) evasão de divisas, com pena de 4 ANOS E 7 MESES de reclusão, 
mais 100 dias-multa, no valor de 15 salários mínimos cada (item VIII).

Em  atenção  do  disposto  no  art.  69  do  Código  Penal  (concurso 
material), somo as penas aplicadas a KÁTIA RABELLO, perfazendo um 
total de dezesseis anos e oito meses de reclusão, mais trezentos e oitenta 
e seis dias-multa, no valor unitário de quinze salários mínimos vigentes 
ao tempo dos fatos.

REGIME INICIAL
O  regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

será o fechado, nos termos do disposto no art. 33, caput, § 2º, a, e § 3º, c/c o 
art. 59, caput e inciso III, do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Incabível  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 

restritivas de direitos, em virtude do fato de que a pena aplicada excede o 
limite fixado na lei para essa substituição (CP, art. 44, I).

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Pela mesma razão, também inviável o sursis (CP, art. 77).

Após o trânsito em julgado, dê-se ciência à Justiça Eleitoral e lance-se 
o nome da ré no rol dos culpados (CPP, art. 393, II).
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JOSÉ ROBERTO SALGADO

ITEM II – QUADRILHA (art. 288 do Código Penal)
Pena: reclusão, de um a três anos

VENCIDOS: min. Ricardo Lewandowski (revisor), min. Rosa Weber, 
min. Cármen Lúcia e min. Dias Toffoli.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta, é elevada, uma vez que JOSÉ ROBERTO SALGADO, conforme 
demonstrado, atuou intensamente, por exemplo, ajudando a fornecer a 
estrutura empresarial  do grupo Rural  para a consecução dos objetivos 
ilícitos da quadrilha.

Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e RE 591.054), razão pela qual, neste caso, considero que JOSÉ ROBERTO 
SALGADO não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
do condenado.

O  motivo do  crime,  em  última  análise,  foi  a  intenção  de  JOSÉ 
ROBERTO SALGADO de obter recursos indevidos para o banco Rural, 
do  qual  era  um dos principais  administradores,  graças  à  proximidade 
buscada e conquistada por MARCOS VALÉRIO junto ao Governo Federal 
à  época,  e  aos favores ilícitos prestados,  sobretudo, aos integrantes do 
chamado “núcleo político”.

As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
que constituem elementares e as que já foram consideradas) também se 
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JOSÉ ROBERTO SALGADO

ITEM II – QUADRILHA (art. 288 do Código Penal)
Pena: reclusão, de um a três anos

VENCIDOS: min. Ricardo Lewandowski (revisor), min. Rosa Weber, 
min. Cármen Lúcia e min. Dias Toffoli.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta, é elevada, uma vez que JOSÉ ROBERTO SALGADO, conforme 
demonstrado, atuou intensamente, por exemplo, ajudando a fornecer a 
estrutura empresarial  do grupo Rural  para a consecução dos objetivos 
ilícitos da quadrilha.

Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e RE 591.054), razão pela qual, neste caso, considero que JOSÉ ROBERTO 
SALGADO não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
do condenado.

O  motivo do  crime,  em  última  análise,  foi  a  intenção  de  JOSÉ 
ROBERTO SALGADO de obter recursos indevidos para o banco Rural, 
do  qual  era  um dos principais  administradores,  graças  à  proximidade 
buscada e conquistada por MARCOS VALÉRIO junto ao Governo Federal 
à  época,  e  aos favores ilícitos prestados,  sobretudo, aos integrantes do 
chamado “núcleo político”.

As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
que constituem elementares e as que já foram consideradas) também se 
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mostram desfavoráveis a JOSÉ ROBERTO SALGADO, o qual, como visto, 
chegou a, por exemplo, atuar na simulação de empréstimos formalmente 
concedidos pelo banco Rural à SMP&B, à Graffiti e ao PT. Além disso, a 
quadrilha permaneceu ativa por mais de dois anos.

As  consequências do delito  mostram-se igualmente desfavoráveis, 
uma vez que – como a quadrilha alcançou um dos seus objetivos, que era 
a compra de apoio político de parlamentares federais – JOSÉ ROBERTO 
SALGADO ajudou a colocar em risco o próprio regime democrático, a 
independência  dos  Poderes  e  o  sistema  republicano,  em  flagrante 
contrariedade à Constituição Federal.

Dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59, 68 e 288 do Código Penal, fixo 
a pena-base de JOSÉ ROBERTO SALGADO em dois anos e três meses de 
reclusão.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a  pena de  dois  anos  e  três  meses  de reclusão para JOSÉ ROBERTO 
SALGADO.

ITEM IV – LAVAGEM DE DINHEIRO
(art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/1998 – 46 vezes em continuidade delitiva)

Pena: reclusão de três a dez anos e multa,
mais um sexto a dois terços (CP, art. 71)

JULGAMENTO UNÂNIME

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta, apresenta-se elevada, uma vez que JOSÉ ROBERTO SALGADO, 
na  qualidade  de  um  dos  principais  dirigentes  do  Banco  Rural  S/A à 
época, atuou intensamente, por exemplo, na simulação de empréstimos 
junto àquela instituição financeira.  Não se pode ignorar,  ainda, que os 
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mostram desfavoráveis a JOSÉ ROBERTO SALGADO, o qual, como visto, 
chegou a, por exemplo, atuar na simulação de empréstimos formalmente 
concedidos pelo banco Rural à SMP&B, à Graffiti e ao PT. Além disso, a 
quadrilha permaneceu ativa por mais de dois anos.

As  consequências do delito  mostram-se igualmente desfavoráveis, 
uma vez que – como a quadrilha alcançou um dos seus objetivos, que era 
a compra de apoio político de parlamentares federais – JOSÉ ROBERTO 
SALGADO ajudou a colocar em risco o próprio regime democrático, a 
independência  dos  Poderes  e  o  sistema  republicano,  em  flagrante 
contrariedade à Constituição Federal.

Dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59, 68 e 288 do Código Penal, fixo 
a pena-base de JOSÉ ROBERTO SALGADO em dois anos e três meses de 
reclusão.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a  pena de  dois  anos  e  três  meses  de reclusão para JOSÉ ROBERTO 
SALGADO.

ITEM IV – LAVAGEM DE DINHEIRO
(art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/1998 – 46 vezes em continuidade delitiva)

Pena: reclusão de três a dez anos e multa,
mais um sexto a dois terços (CP, art. 71)

JULGAMENTO UNÂNIME

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta, apresenta-se elevada, uma vez que JOSÉ ROBERTO SALGADO, 
na  qualidade  de  um  dos  principais  dirigentes  do  Banco  Rural  S/A à 
época, atuou intensamente, por exemplo, na simulação de empréstimos 
junto àquela instituição financeira.  Não se pode ignorar,  ainda, que os 
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valores lavados eram significativamente elevados.
Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 

uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e RE 591.054), razão pela qual, neste caso, considero que JOSÉ ROBERTO 
SALGADO não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
de JOSÉ ROBERTO SALGADO.

O  motivo do  crime,  em  última  análise,  foi  a  intenção  de  JOSÉ 
ROBERTO SALGADO de obter recursos indevidos para o banco Rural, 
do qual era um dos principais dirigentes, graças à proximidade buscada e 
conquistada por MARCOS VALÉRIO junto ao Governo Federal à época, e 
aos  favores  ilícitos  prestados,  sobretudo,  aos  integrantes  do  chamado 
“núcleo político”.

As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
que constituem elementares e as que já foram consideradas) também se 
mostram desfavoráveis a JOSÉ ROBERTO SALGADO, uma vez que as 
operações de lavagem de dinheiro se estenderam por mais de dois anos.

As  consequências do  ilícito  são  próprias  da  espécie  delitiva  sob 
enfoque.

Dada a natureza do ilícito, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e no art. 
1º, V e VI, da Lei 9.613/1998 (na redação anterior à Lei 12.683/2012, que 
manteve  no  mesmo  patamar  a  pena  abstratamente  cominada),  fixo  a 
pena-base de JOSÉ ROBERTO SALGADO em três anos e seis de reclusão, 
mais cem dias-multa (CP, art. 49, caput).

O simples fato de haver diferentes beneficiários nas operações de 
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valores lavados eram significativamente elevados.
Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 

uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e RE 591.054), razão pela qual, neste caso, considero que JOSÉ ROBERTO 
SALGADO não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
de JOSÉ ROBERTO SALGADO.

O  motivo do  crime,  em  última  análise,  foi  a  intenção  de  JOSÉ 
ROBERTO SALGADO de obter recursos indevidos para o banco Rural, 
do qual era um dos principais dirigentes, graças à proximidade buscada e 
conquistada por MARCOS VALÉRIO junto ao Governo Federal à época, e 
aos  favores  ilícitos  prestados,  sobretudo,  aos  integrantes  do  chamado 
“núcleo político”.

As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
que constituem elementares e as que já foram consideradas) também se 
mostram desfavoráveis a JOSÉ ROBERTO SALGADO, uma vez que as 
operações de lavagem de dinheiro se estenderam por mais de dois anos.

As  consequências do  ilícito  são  próprias  da  espécie  delitiva  sob 
enfoque.

Dada a natureza do ilícito, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e no art. 
1º, V e VI, da Lei 9.613/1998 (na redação anterior à Lei 12.683/2012, que 
manteve  no  mesmo  patamar  a  pena  abstratamente  cominada),  fixo  a 
pena-base de JOSÉ ROBERTO SALGADO em três anos e seis de reclusão, 
mais cem dias-multa (CP, art. 49, caput).

O simples fato de haver diferentes beneficiários nas operações de 
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lavagem de dinheiro, por si só, não impõe o reconhecimento do concurso 
material entre elas (CP, art. 69), como quer o Ministério Público Federal. 
Como tais operações foram praticadas nas mesmas circunstâncias, deve 
incidir a regra do crime continuado (CP, art.  71).  Sendo assim, elevo a 
pena em dois terços, resultando em cinco anos e dez meses de reclusão, 
mais  cento  e  sessenta  e  seis  dias-multa,  visto  que  foram  cometidas 
quarenta  e  seis  operações  de  lavagem  de  dinheiro  em  continuidade 
delitiva (CP, art. 71).

A acusação, em alegações finais, pede a aplicação da causa especial 
de aumento de pena prevista  no §  4º  do art.  1º  da Lei  9.613/1998 (na 
redação anterior à Lei 12.683/2012), dada “a circunstância de os delitos de 
lavagem de dinheiro terem sido praticados de forma habitual, haja vista 
que  a  denúncia  descreveu mais  de  sessenta  episódios  consumados  ao 
longo  do  tempo”  (fls.  45.371).  Ocorre  que  a  reiteração  de  condutas 
configuradoras de lavagem de dinheiro, quando verificada nas mesmas 
circunstâncias (como se dá no caso), atrai a regra do crime continuado 
(CP, art. 71). Daí por que, no caso, sob pena de bis in idem, não vejo como 
aplicar, suplementarmente, a causa especial de aumento de pena descrita 
no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, que se refere à hipótese de o crime em 
questão ser “cometido de forma habitual”, visto que o disposto no art. 71 
do Código Penal já foi aplicado.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de cinco anos e dez meses de reclusão, mais cento e sessenta e 
seis dias-multa para JOSÉ ROBERTO SALGADO.

O  valor  do  dia-multa  será  de  dez  salários  mínimos vigentes  ao 
tempo do fato (CP, arts.  49,  § 1º,  e  60,  caput  e § 1º),  tendo em vista a 
situação econômica do réu, que, como visto, era administrador do Banco 
Rural S/A à época, além de ter patrimônio declarado à Receita Federal 
superior a R$ 1.800.000,00 (CD juntado às fls. 43.663).

Tendo em vista a necessidade de ressarcir os valores lavados pelos 
réus  e  prevenir  a  repetição  do  ilícito  aqui  detalhado,  e  considerando, 
ainda, todas as circunstâncias levadas em conta para a fixação da pena, 
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lavagem de dinheiro, por si só, não impõe o reconhecimento do concurso 
material entre elas (CP, art. 69), como quer o Ministério Público Federal. 
Como tais operações foram praticadas nas mesmas circunstâncias, deve 
incidir a regra do crime continuado (CP, art.  71).  Sendo assim, elevo a 
pena em dois terços, resultando em cinco anos e dez meses de reclusão, 
mais  cento  e  sessenta  e  seis  dias-multa,  visto  que  foram  cometidas 
quarenta  e  seis  operações  de  lavagem  de  dinheiro  em  continuidade 
delitiva (CP, art. 71).

A acusação, em alegações finais, pede a aplicação da causa especial 
de aumento de pena prevista  no §  4º  do art.  1º  da Lei  9.613/1998 (na 
redação anterior à Lei 12.683/2012), dada “a circunstância de os delitos de 
lavagem de dinheiro terem sido praticados de forma habitual, haja vista 
que  a  denúncia  descreveu mais  de  sessenta  episódios  consumados  ao 
longo  do  tempo”  (fls.  45.371).  Ocorre  que  a  reiteração  de  condutas 
configuradoras de lavagem de dinheiro, quando verificada nas mesmas 
circunstâncias (como se dá no caso), atrai a regra do crime continuado 
(CP, art. 71). Daí por que, no caso, sob pena de bis in idem, não vejo como 
aplicar, suplementarmente, a causa especial de aumento de pena descrita 
no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, que se refere à hipótese de o crime em 
questão ser “cometido de forma habitual”, visto que o disposto no art. 71 
do Código Penal já foi aplicado.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de cinco anos e dez meses de reclusão, mais cento e sessenta e 
seis dias-multa para JOSÉ ROBERTO SALGADO.

O  valor  do  dia-multa  será  de  dez  salários  mínimos vigentes  ao 
tempo do fato (CP, arts.  49,  § 1º,  e  60,  caput  e § 1º),  tendo em vista a 
situação econômica do réu, que, como visto, era administrador do Banco 
Rural S/A à época, além de ter patrimônio declarado à Receita Federal 
superior a R$ 1.800.000,00 (CD juntado às fls. 43.663).

Tendo em vista a necessidade de ressarcir os valores lavados pelos 
réus  e  prevenir  a  repetição  do  ilícito  aqui  detalhado,  e  considerando, 
ainda, todas as circunstâncias levadas em conta para a fixação da pena, 
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decreto,  com apoio no art.  7º da Lei  9.613/1998 e nos arts.  91 e 92 do 
Código Penal:

(1) a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto do 
crime, bem como do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua 
proveito  auferido  pelo  condenado  com  a  prática  do  fato  criminoso, 
ressalvado, obviamente, o direito das pessoas jurídicas de direito público 
ou privado lesadas;

(2) a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer 
natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de 
gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei 9.613/1998, pelo 
dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.

ITEM V – GESTÃO FRAUDULENTA
DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

(art. 4º da Lei 7.492/1986)
Pena: reclusão de três a doze anos, e multa

JULGAMENTO UNÂNIME

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta, apresenta-se elevada, uma vez que JOSÉ ROBERTO SALGADO, 
na  qualidade  de  um  dos  principais  dirigentes  do  Banco  Rural  S/A à 
época,  atuou intensamente,  por exemplo,  na utilização de mecanismos 
fraudulentos, como as sucessivas renovações dos empréstimos simulados 
pelo grupo criminoso, de modo a impedir que essas operações de crédito 
se revelassem inadimplidas. Não se pode ignorar, ainda, que os valores 
de tais empréstimos simulados eram significativamente elevados.

Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
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decreto,  com apoio no art.  7º da Lei  9.613/1998 e nos arts.  91 e 92 do 
Código Penal:

(1) a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto do 
crime, bem como do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua 
proveito  auferido  pelo  condenado  com  a  prática  do  fato  criminoso, 
ressalvado, obviamente, o direito das pessoas jurídicas de direito público 
ou privado lesadas;

(2) a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer 
natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de 
gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei 9.613/1998, pelo 
dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.

ITEM V – GESTÃO FRAUDULENTA
DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

(art. 4º da Lei 7.492/1986)
Pena: reclusão de três a doze anos, e multa

JULGAMENTO UNÂNIME

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta, apresenta-se elevada, uma vez que JOSÉ ROBERTO SALGADO, 
na  qualidade  de  um  dos  principais  dirigentes  do  Banco  Rural  S/A à 
época,  atuou intensamente,  por exemplo,  na utilização de mecanismos 
fraudulentos, como as sucessivas renovações dos empréstimos simulados 
pelo grupo criminoso, de modo a impedir que essas operações de crédito 
se revelassem inadimplidas. Não se pode ignorar, ainda, que os valores 
de tais empréstimos simulados eram significativamente elevados.

Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
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análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e RE 591.054), razão pela qual, neste caso, considero que JOSÉ ROBERTO 
SALGADO não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
de JOSÉ ROBERTO SALGADO.

O  motivo do  crime,  em  última  análise,  foi  a  intenção  de  JOSÉ 
ROBERTO SALGADO de obter recursos indevidos para o banco Rural, 
do qual era um dos principais dirigentes, graças à proximidade buscada e 
conquistada por MARCOS VALÉRIO junto ao Governo Federal à época, e 
aos  favores  ilícitos  prestados,  sobretudo,  aos  integrantes  do  chamado 
“núcleo político”.

As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
que constituem elementares e as que já foram consideradas) também se 
mostram desfavoráveis  a  JOSÉ ROBERTO SALGADO, uma vez  que a 
simulação dos empréstimos sob enfoque perdurou por mais de um ano.

As  consequências do  ilícito  são  próprias  da  espécie  delitiva  sob 
enfoque.

Dada a natureza do ilícito, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e no art. 
4º da Lei nº 7.492/1986, fixo a  pena-base de JOSÉ ROBERTO SALGADO 
em quatro de reclusão, mais cento e vinte dias-multa (CP, art. 49, caput).

À  falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de quatro anos de reclusão, mais cento e vinte dias-multa para 
JOSÉ ROBERTO SALGADO.

O  valor  do  dia-multa  será  de  dez  salários  mínimos vigentes  ao 
tempo do fato (CP, arts.  49,  § 1º,  e  60,  caput  e § 1º),  tendo em vista a 
situação econômica do réu, que, como visto, era administrador do Banco 
Rural S/A à época, além de ter patrimônio declarado à Receita Federal 
superior a R$ 1.800.000,00 (CD juntado às fls. 43.663).
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análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e RE 591.054), razão pela qual, neste caso, considero que JOSÉ ROBERTO 
SALGADO não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
de JOSÉ ROBERTO SALGADO.

O  motivo do  crime,  em  última  análise,  foi  a  intenção  de  JOSÉ 
ROBERTO SALGADO de obter recursos indevidos para o banco Rural, 
do qual era um dos principais dirigentes, graças à proximidade buscada e 
conquistada por MARCOS VALÉRIO junto ao Governo Federal à época, e 
aos  favores  ilícitos  prestados,  sobretudo,  aos  integrantes  do  chamado 
“núcleo político”.

As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
que constituem elementares e as que já foram consideradas) também se 
mostram desfavoráveis  a  JOSÉ ROBERTO SALGADO, uma vez  que a 
simulação dos empréstimos sob enfoque perdurou por mais de um ano.

As  consequências do  ilícito  são  próprias  da  espécie  delitiva  sob 
enfoque.

Dada a natureza do ilícito, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e no art. 
4º da Lei nº 7.492/1986, fixo a  pena-base de JOSÉ ROBERTO SALGADO 
em quatro de reclusão, mais cento e vinte dias-multa (CP, art. 49, caput).

À  falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de quatro anos de reclusão, mais cento e vinte dias-multa para 
JOSÉ ROBERTO SALGADO.

O  valor  do  dia-multa  será  de  dez  salários  mínimos vigentes  ao 
tempo do fato (CP, arts.  49,  § 1º,  e  60,  caput  e § 1º),  tendo em vista a 
situação econômica do réu, que, como visto, era administrador do Banco 
Rural S/A à época, além de ter patrimônio declarado à Receita Federal 
superior a R$ 1.800.000,00 (CD juntado às fls. 43.663).
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ITEM VIII – EVASÃO DE DIVISAS
(art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/1986 – 

24 vezes em continuidade delitiva)
Pena: reclusão, de dois a seis anos e multa,
mais um sexto a dois terços (art. 71 do CP)

VENCIDA: min. Rosa Weber

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta, apresenta-se elevada, uma vez que JOSÉ ROBERTO SALGADO, 
conforme  detalhado,  atuou  em  24  operações  de  evasão  de  divisas 
realizadas  por  meio  do  grupo  Rural,  sendo  que  16  delas  ocorreram 
através  da  Trade  Link  Bank  (offshore  que integrava,  clandestinamente,  o 
grupo Rural), tendo JOSÉ ROBERTO, inclusive, prestado informação falsa 
ao Banco Central, em que negava qualquer participação do banco Rural 
naquela  offshore. Não se pode ignorar, ainda, que os valores ilegalmente 
remetidos para o exterior eram significativamente elevados.

Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e RE 591.054), razão pela qual, neste caso, considero que JOSÉ ROBERTO 
SALGADO não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
do condenado.

O  motivo do crime (viabilizar o pagamento, no exterior, da dívida 
que o PT tinha com DUDA MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES) não é 
suficiente para aumentar a pena-base.
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As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
que constituem elementares e as que já foram consideradas) mostram-se 
desfavoráveis a JOSÉ ROBERTO SALGADO, uma vez que as operações 
de evasão de divisas se estenderam por vários meses.

As  consequências do  ilícito  são  próprias  da  espécie  delitiva  sob 
enfoque.

Dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e no art. 
22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/1986, fixo a pena-base de 
JOSÉ ROBERTO SALGADO em dois anos e nove meses de reclusão, mais 
sessenta dias-multa (CP, art. 49, caput).

Elevo a pena em dois terços, resultando em quatro anos e sete meses 
de reclusão, mais cem dias-multa, uma vez que foram cometidas vinte e 
quatro operações de evasão de divisas (CP, art. 71).

À  falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de quatro anos e sete meses de reclusão, mais cem dias-multa 
para JOSÉ ROBERTO SALGADO.

O  valor  do  dia-multa  será  de  dez  salários  mínimos vigentes  ao 
tempo do fato (CP, arts.  49,  § 1º,  e  60,  caput  e § 1º),  tendo em vista a 
situação econômica do réu, que, como visto, era administrador do Banco 
Rural S/A à época, além de ter patrimônio declarado à Receita Federal 
superior a R$ 1.800.000,00 (CD juntado às fls. 43.663).

Tendo em vista o disposto no art. 91, II, b, do Código Penal, decreto, 
a perda, em favor da União, do produto do crime ou de qualquer bem ou 
valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato 
criminoso.
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CONCLUSÃO

CONCURSO MATERIAL
JOSÉ ROBERTO SALGADO foi condenado pelos seguintes crimes:
(i) quadrilha, com pena de 2 ANOS e 3 MESES de reclusão (item II);
(ii)  lavagem de dinheiro,  com pena de  5 ANOS E 10 MESES de 

reclusão, mais 166 dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada (item 
IV);

(iii)  gestão  fraudulenta  de  instituição  financeira,  com  pena  de  4 
ANOS de reclusão, mais 120 dias-multa, no valor de 10 salários mínimos 
cada (item V);

(iv) evasão de divisas, com pena de 4 ANOS E 7 MESES de reclusão, 
mais 100 dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada (item VIII).

Em  atenção  do  disposto  no  art.  69  do  Código  Penal  (concurso 
material),  somo  as  penas  aplicadas  a  JOSÉ  ROBERTO  SALGADO, 
perfazendo um total de  dezesseis anos e oito meses de reclusão, mais 
trezentos e oitenta e seis dias-multa, no  valor unitário de dez salários 
mínimos vigentes ao tempo dos fatos.

REGIME INICIAL
O  regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

será o fechado, nos termos do disposto no art. 33, caput, § 2º, a, e § 3º, c/c o 
art. 59, caput e inciso III, do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Incabível  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 

restritivas de direitos, em virtude do fato de que a pena aplicada excede o 
limite fixado na lei para essa substituição (CP, art. 44, I).

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Pela mesma razão, também inviável o sursis (CP, art. 77).
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Após o trânsito em julgado, dê-se ciência à Justiça Eleitoral e lance-se 
o nome do réu no rol dos culpados (CPP, art. 393, II).
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VINÍCIUS SAMARANE

ITEM IV – LAVAGEM DE DINHEIRO
(art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/1998 – 46 vezes em continuidade delitiva)

Pena: reclusão de três a dez anos e multa,
mais um sexto a dois terços (CP, art. 71)

VENCIDOS:  min.  Ricardo  Lewandowski  (revisor)  e  min.  Marco 
Aurélio.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta, apresenta-se elevada, uma vez que VINÍCIUS SAMARANE, na 
qualidade de um dos principais dirigentes do Banco Rural S/A à época, 
atuou, por exemplo, na não comunicação das operações de lavagem de 
dinheiro ao Banco Central.  Não se pode ignorar, ainda, que os valores 
lavados eram significativamente elevados.

Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e  RE  591.054),  razão  pela  qual,  neste  caso,  considero  que  VINÍCIUS 
SAMARANE não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
de VINÍCIUS SAMARANE.

O motivo do crime, em última análise, foi a intenção de VINÍCIUS 
SAMARANE de obter recursos indevidos para o banco Rural, do qual era 
um  dos  principais  dirigentes,  graças  à  proximidade  buscada  e 
conquistada por MARCOS VALÉRIO junto ao Governo Federal à época, e 
aos  favores  ilícitos  prestados,  sobretudo,  aos  integrantes  do  chamado 
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“núcleo político”.
As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 

que constituem elementares e as que já foram consideradas) também se 
mostram  desfavoráveis  a  VINÍCIUS  SAMARANE,  uma  vez  que  as 
operações de lavagem de dinheiro se estenderam por mais de dois anos.

As  consequências do  ilícito  são  próprias  da  espécie  delitiva  sob 
enfoque.

Dada a natureza do ilícito, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e no art. 
1º, V e VI, da Lei 9.613/1998 (na redação anterior à Lei 12.683/2012, que 
manteve  no  mesmo  patamar  a  pena  abstratamente  cominada),  fixo  a 
pena-base de  VINÍCIUS  SAMARANE  em  três  anos  e  dois  meses  de 
reclusão, mais oitenta dias-multa (CP, art. 49, caput).

O simples fato de haver diferentes beneficiários nas operações de 
lavagem de dinheiro, por si só, não impõe o reconhecimento do concurso 
material entre elas (CP, art. 69), como quer o Ministério Público Federal. 
Como tais operações foram praticadas nas mesmas circunstâncias, deve 
incidir a regra do crime continuado (CP, art.  71).  Sendo assim, elevo a 
pena em dois terços, resultando em cinco anos, três meses e dez dias de 
reclusão, mais cento e trinta e três dias-multa, visto que foram cometidas 
quarenta  e  seis  operações  de  lavagem  de  dinheiro  em  continuidade 
delitiva (CP, art. 71).

A acusação, em alegações finais, pede a aplicação da causa especial 
de aumento de pena prevista  no §  4º  do art.  1º  da Lei  9.613/1998 (na 
redação anterior à Lei 12.683/2012), dada “a circunstância de os delitos de 
lavagem de dinheiro terem sido praticados de forma habitual, haja vista 
que  a  denúncia  descreveu mais  de  sessenta  episódios  consumados  ao 
longo  do  tempo”  (fls.  45.371).  Ocorre  que  a  reiteração  de  condutas 
configuradoras de lavagem de dinheiro, quando verificada nas mesmas 
circunstâncias (como se dá no caso), atrai a regra do crime continuado 
(CP, art. 71). Daí por que, no caso, sob pena de bis in idem, não vejo como 
aplicar, suplementarmente, a causa especial de aumento de pena descrita 
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As  consequências do  ilícito  são  próprias  da  espécie  delitiva  sob 
enfoque.

Dada a natureza do ilícito, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e no art. 
1º, V e VI, da Lei 9.613/1998 (na redação anterior à Lei 12.683/2012, que 
manteve  no  mesmo  patamar  a  pena  abstratamente  cominada),  fixo  a 
pena-base de  VINÍCIUS  SAMARANE  em  três  anos  e  dois  meses  de 
reclusão, mais oitenta dias-multa (CP, art. 49, caput).

O simples fato de haver diferentes beneficiários nas operações de 
lavagem de dinheiro, por si só, não impõe o reconhecimento do concurso 
material entre elas (CP, art. 69), como quer o Ministério Público Federal. 
Como tais operações foram praticadas nas mesmas circunstâncias, deve 
incidir a regra do crime continuado (CP, art.  71).  Sendo assim, elevo a 
pena em dois terços, resultando em cinco anos, três meses e dez dias de 
reclusão, mais cento e trinta e três dias-multa, visto que foram cometidas 
quarenta  e  seis  operações  de  lavagem  de  dinheiro  em  continuidade 
delitiva (CP, art. 71).

A acusação, em alegações finais, pede a aplicação da causa especial 
de aumento de pena prevista  no §  4º  do art.  1º  da Lei  9.613/1998 (na 
redação anterior à Lei 12.683/2012), dada “a circunstância de os delitos de 
lavagem de dinheiro terem sido praticados de forma habitual, haja vista 
que  a  denúncia  descreveu mais  de  sessenta  episódios  consumados  ao 
longo  do  tempo”  (fls.  45.371).  Ocorre  que  a  reiteração  de  condutas 
configuradoras de lavagem de dinheiro, quando verificada nas mesmas 
circunstâncias (como se dá no caso), atrai a regra do crime continuado 
(CP, art. 71). Daí por que, no caso, sob pena de bis in idem, não vejo como 
aplicar, suplementarmente, a causa especial de aumento de pena descrita 
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no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, que se refere à hipótese de o crime em 
questão ser “cometido de forma habitual”, visto que o disposto no art. 71 
do Código Penal já foi aplicado.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de cinco anos, três meses e dez dias de reclusão, mais cento e 
trinta e três dias-multa para VINÍCIUS SAMARANE.

O  valor  do  dia-multa  será  de  dez  salários  mínimos vigentes  ao 
tempo do fato (CP, arts. 49, § 1º, e 60, caput e § 1º), considerando a situação 
econômica  de  VINÍCIUS  SAMARANE,  que,  como  visto,  era 
administrador  do  Banco  Rural  S/A à  época,  além  de  ter  patrimônio 
declarado à Receita Federal superior a R$ 1.000.000,00 (CD juntado às fls. 
43.663).

Tendo em vista a necessidade de ressarcir os valores lavados pelos 
réus  e  prevenir  a  repetição  do  ilícito  aqui  detalhado,  e  considerando, 
ainda, todas as circunstâncias levadas em conta para a fixação da pena, 
decreto,  com apoio no art.  7º da Lei  9.613/1998 e nos arts.  91 e 92 do 
Código Penal:

(1) a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto do 
crime, bem como do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua 
proveito  auferido  pelo  condenado  com  a  prática  do  fato  criminoso, 
ressalvado, obviamente, o direito das pessoas jurídicas de direito público 
ou privado lesadas;

(2) a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer 
natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de 
gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei 9.613/1998, pelo 
dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.
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ITEM V – GESTÃO FRAUDULENTA DE INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA

(art. 4º da Lei 7.492/1986)
Pena: reclusão de três a doze anos, e multa

VENCIDOS:  min.  Ricardo  Lewandowski  (revisor)  e  min.  Marco 
Aurélio

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta, apresenta-se elevada, uma vez que VINÍCIUS SAMARANE, na 
qualidade de um dos principais dirigentes do Banco Rural S/A à época, 
deixou, por exemplo,  de apontar a desconformidade das operações de 
crédito em questão com as normas aplicáveis à espécie, especialmente as 
do  Banco  Central.  Não  se  pode  ignorar,  ainda,  que  os  valores  dos 
empréstimos simulados eram significativamente elevados.

Embora a simples existência de inquéritos policiais e o registro de 
uma ou outra  ação penal  contra  o  acusado,  por si  só,  não devam ser 
utilizados  como  maus  antecedentes,  não  se  pode  ignorar  situações 
excepcionais em que se verificam não uma, mas inúmeras ações penais 
contra  o  réu,  algumas  até  com  sentença  condenatória.  Daí  por  que  a 
análise sobre a presença ou não de maus antecedentes deve ser realizada 
caso a caso. Não obstante essa minha conhecida posição, tal matéria ainda 
se encontra pendente de apreciação pelo Plenário desta Corte (HC 94.680 
e  RE  591.054),  razão  pela  qual,  neste  caso,  considero  que  VINÍCIUS 
SAMARANE não ostenta maus antecedentes.

Não há dados concretos acerca da conduta social e da personalidade 
de VINÍCIUS SAMARANE.

O motivo do crime, em última análise, foi a intenção de VINÍCIUS 
SAMARANE de obter recursos indevidos para o banco Rural, do qual era 
um  dos  principais  dirigentes,  graças  à  proximidade  buscada  e 
conquistada por MARCOS VALÉRIO junto ao Governo Federal à época, e 
aos  favores  ilícitos  prestados,  sobretudo,  aos  integrantes  do  chamado 
“núcleo político”.
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As  circunstâncias do ilícito (ressalvadas, para evitar  bis in idem,  as 
que constituem elementares e as que já foram consideradas) também se 
mostram  desfavoráveis  a  VINÍCIUS  SAMARANE,  uma  vez  que  a 
simulação dos empréstimos sob enfoque perdurou por mais de um ano.

As  consequências do  ilícito  são  próprias  da  espécie  delitiva  sob 
enfoque.

Dada a natureza do ilícito, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e no art. 
4º da Lei nº 7.492/1986, fixo a  pena-base de VINÍCIUS SAMARANE em 
três anos e seis meses de reclusão, mais cem dias-multa (CP, art. 49, caput).

À  falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de três anos e seis meses de reclusão, mais cem dias-multa para 
VINÍCIUS SAMARANE.

O  valor  do  dia-multa  será  de  dez  salários  mínimos vigentes  ao 
tempo do fato (CP, arts. 49, § 1º, e 60, caput e § 1º), considerando a situação 
econômica  de  VINÍCIUS  SAMARANE,  que,  como  visto,  era 
administrador  do  Banco  Rural  S/A à  época,  além  de  ter  patrimônio 
declarado à Receita Federal superior a R$ 1.000.000,00 (CD juntado às fls. 
43.663).

CONCLUSÃO

CONCURSO MATERIAL
VINÍCIUS SAMARANE foi condenado pelos seguintes crimes:
(i) lavagem de dinheiro, com pena de 5 ANOS, 3 MESES e 10 DIAS 

de reclusão, mais 133 dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada 
(item IV); e

(ii)  gestão  fraudulenta  de  instituição  financeira,  com  pena  de  3 
ANOS E  6  MESES de  reclusão,  mais  100  dias-multa,  no  valor  de  10 
salários mínimos cada (item V).
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Em  atenção  do  disposto  no  art.  69  do  Código  Penal  (concurso 
material),  somo  as  penas  aplicadas  a  JOSÉ  ROBERTO  SALGADO, 
perfazendo um total de  oito anos, nove meses e dez dias de reclusão, 
mais  duzentos  e  trinta  e  três  dias-multa,  no  valor  unitário  de  dez 
salários mínimos vigentes ao tempo dos fatos.

REGIME INICIAL
O  regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

será o fechado, nos termos do disposto no art. 33, caput, § 2º, a, e § 3º, c/c o 
art. 59, caput e inciso III, do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Incabível  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 

restritivas de direitos, em virtude do fato de que a pena aplicada excede o 
limite fixado na lei para essa substituição (CP, art. 44, I).

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Pela mesma razão, também inviável o sursis (CP, art. 77).

Após o trânsito em julgado, dê-se ciência à Justiça Eleitoral e lance-se 
o nome do réu no rol dos culpados (CPP, art. 393, II).
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DOSIMETRIA
JOÃO PAULO CUNHA

Item III.1
CORRUPÇÃO PASSIVA

(Pena: reclusão, de 1 a 8 anos, e multa)
       
Trata-se  do  recebimento  de  propina  pelo  então  Presidente  da 

Câmara  dos  Deputados,  no  montante  de  R$  50.000,00.  A  vantagem 
indevida foi paga pelos sócios da SMP&B no dia 4 de setembro de 2003, 
poucos dias antes de ser publicado o edital de procedimento licitatório 
que resultou,  no fim de 2003,  na contratação da agência de MARCOS 
VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH pela Câmara dos 
Deputados.

A culpabilidade de JOÃO PAULO CUNHA, entendida como o grau 
de reprovabilidade da conduta, mostra-se evidentemente elevada.

JOÃO  PAULO  CUNHA,  conforme  pormenorizadamente 
demonstrado  em  meu  voto,  passou  a  se  relacionar  com  os  corréus 
MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH em 
fins de 2002, quando teve sua campanha à Presidência da Câmara dos 
Deputados realizada pela agência de publicidade controlada pelos réus – 
a DNA Propaganda.

Uma vez no cargo de  Presidente  da Câmara,  o  réu providenciou 
para que fosse rapidamente aberto novo certame para a contratação de 
agência  de  propaganda  para  a  Casa.  No  curso  do  procedimento 
licitatório, o réu JOÃO PAULO CUNHA manteve várias reuniões com os 
mencionados corréus.

Percebe-se  que  o  réu  atuou  intensamente  na  execução  do  crime, 
tendo  enviado  sua  esposa  para  efetuar  o  recebimento  da  propina  na 
agência bancária do Banco Rural em Brasília, onde o montante de R$ 50 
mil em espécie foi-lhe entregue em setembro de 2003.

O acusado não apresenta antecedentes criminais.
A conduta social e a personalidade do Sr. JOÃO PAULO CUNHA 

não conduzem à elevação da pena base.
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indevida foi paga pelos sócios da SMP&B no dia 4 de setembro de 2003, 
poucos dias antes de ser publicado o edital de procedimento licitatório 
que resultou,  no fim de 2003,  na contratação da agência de MARCOS 
VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH pela Câmara dos 
Deputados.

A culpabilidade de JOÃO PAULO CUNHA, entendida como o grau 
de reprovabilidade da conduta, mostra-se evidentemente elevada.

JOÃO  PAULO  CUNHA,  conforme  pormenorizadamente 
demonstrado  em  meu  voto,  passou  a  se  relacionar  com  os  corréus 
MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH em 
fins de 2002, quando teve sua campanha à Presidência da Câmara dos 
Deputados realizada pela agência de publicidade controlada pelos réus – 
a DNA Propaganda.

Uma vez no cargo de  Presidente  da Câmara,  o  réu providenciou 
para que fosse rapidamente aberto novo certame para a contratação de 
agência  de  propaganda  para  a  Casa.  No  curso  do  procedimento 
licitatório, o réu JOÃO PAULO CUNHA manteve várias reuniões com os 
mencionados corréus.

Percebe-se  que  o  réu  atuou  intensamente  na  execução  do  crime, 
tendo  enviado  sua  esposa  para  efetuar  o  recebimento  da  propina  na 
agência bancária do Banco Rural em Brasília, onde o montante de R$ 50 
mil em espécie foi-lhe entregue em setembro de 2003.

O acusado não apresenta antecedentes criminais.
A conduta social e a personalidade do Sr. JOÃO PAULO CUNHA 

não conduzem à elevação da pena base.
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Os motivos do crime de corrupção conduzem a um juízo negativo, 
pois  sua  intenção  foi  não  apenas  mercantilizar  a  função  pública  que 
ocupava, mas também beneficiar os particulares com a prática de atos de 
ofício que resultariam na transferência de quantias milionárias à agência 
dos  réus  MARCOS  VALÉRIO,  CRISTIANO  PAZ  e  RAMON 
HOLLERBACH, oriundas de um contrato em que se gastou mais de R$ 
11 milhões, dos quais apenas uma quantia ínfima correspondeu a serviços 
efetivamente prestados pela agência contratada na modalidade “melhor 
técnica”.

Também deve ser lembrado que a conduta do réu JOÃO PAULO 
CUNHA teve  outros  motivos  reprováveis  de  seu  interesse  pessoal,  os 
quais  são  muito  mais  intensos  do  que  o  que  ocorre  num  crime  de 
corrupção passiva de reprovabilidade mínima. Com efeito, o réu vinha 
obtendo  auxílio  de  marketing  dos  réus  do  núcleo  publicitário,  em 
benefício  de  sua  própria  imagem  e  de  seus  candidatos  na  região  de 
Osasco (a exemplo das reuniões para a formação de um pool de empresas)

As circunstâncias dos crimes também são desfavoráveis. É fato que o 
réu  JOÃO  PAULO  CUNHA  reuniu-se  com  o  acusado  MARCOS 
VALÉRIO  na  residência  oficial  da  Presidência  da  Câmara  dos 
Deputados,  exatamente  na  véspera  do  pagamento  da  propina  pelo 
mencionado acusado e seus sócios.

Ademais,  o  réu,  no  curso  dos  acordos  para  a  prática  criminosa, 
reuniu-se  com  os  corréus  MARCOS  VALÉRIO,  CRISTIANO  PAZ  e 
RAMON HOLLERBACH, acompanhado ou não do seu assessor, Sr. Luís 
Costa  Pinto,  em hotel  na  cidade  de  São  Paulo  e  também na  sede  da 
SMP&B. A testemunha Fernanda Karina Somaggio, por exemplo, afirmou 
que  o  Sr.  JOÃO  PAULO  CUNHA era  muito  próximo  de  MARCOS 
VALÉRIO  e  que  conhecia  Luís  Costa  Pinto  como  assessor  do  ex-
Presidente da Câmara dos Deputados.

As consequências dos crimes também se mostram desfavoráveis.
Apenas  alguns  dias  depois  de  receber  a  vantagem  indevida  dos 

sócios da SMP&B, a Câmara dos Deputados publicou o edital de licitação 
para  contratação  de  agência  de  propaganda  para  a  Casa,  dando 
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Os motivos do crime de corrupção conduzem a um juízo negativo, 
pois  sua  intenção  foi  não  apenas  mercantilizar  a  função  pública  que 
ocupava, mas também beneficiar os particulares com a prática de atos de 
ofício que resultariam na transferência de quantias milionárias à agência 
dos  réus  MARCOS  VALÉRIO,  CRISTIANO  PAZ  e  RAMON 
HOLLERBACH, oriundas de um contrato em que se gastou mais de R$ 
11 milhões, dos quais apenas uma quantia ínfima correspondeu a serviços 
efetivamente prestados pela agência contratada na modalidade “melhor 
técnica”.

Também deve ser lembrado que a conduta do réu JOÃO PAULO 
CUNHA teve  outros  motivos  reprováveis  de  seu  interesse  pessoal,  os 
quais  são  muito  mais  intensos  do  que  o  que  ocorre  num  crime  de 
corrupção passiva de reprovabilidade mínima. Com efeito, o réu vinha 
obtendo  auxílio  de  marketing  dos  réus  do  núcleo  publicitário,  em 
benefício  de  sua  própria  imagem  e  de  seus  candidatos  na  região  de 
Osasco (a exemplo das reuniões para a formação de um pool de empresas)

As circunstâncias dos crimes também são desfavoráveis. É fato que o 
réu  JOÃO  PAULO  CUNHA  reuniu-se  com  o  acusado  MARCOS 
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Deputados,  exatamente  na  véspera  do  pagamento  da  propina  pelo 
mencionado acusado e seus sócios.

Ademais,  o  réu,  no  curso  dos  acordos  para  a  prática  criminosa, 
reuniu-se  com  os  corréus  MARCOS  VALÉRIO,  CRISTIANO  PAZ  e 
RAMON HOLLERBACH, acompanhado ou não do seu assessor, Sr. Luís 
Costa  Pinto,  em hotel  na  cidade  de  São  Paulo  e  também na  sede  da 
SMP&B. A testemunha Fernanda Karina Somaggio, por exemplo, afirmou 
que  o  Sr.  JOÃO  PAULO  CUNHA era  muito  próximo  de  MARCOS 
VALÉRIO  e  que  conhecia  Luís  Costa  Pinto  como  assessor  do  ex-
Presidente da Câmara dos Deputados.

As consequências dos crimes também se mostram desfavoráveis.
Apenas  alguns  dias  depois  de  receber  a  vantagem  indevida  dos 

sócios da SMP&B, a Câmara dos Deputados publicou o edital de licitação 
para  contratação  de  agência  de  propaganda  para  a  Casa,  dando 
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sequência, com isso, à Portaria 15/2003, que fora anteriormente assinada 
pelo réu JOÃO PAULO CUNHA. Sem surpresa, o resultado da licitação 
foi a contratação da agência dos réus MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO 
PAZ e RAMON HOLLERBACH.

Assim,  várias  são  as  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  ao 
acusado JOÃO PAULO CUNHA, relativamente ao crime de corrupção 
passiva, razão pela qual, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no artigo 
317 (corrupção passiva) do Código Penal à época vigente (pena de 1 a 8 
anos de reclusão, e multa), fixo a pena-base de JOÃO PAULO CUNHA 
em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com mais 115 dias-multa, 
consideradas  as  mesmas  circunstâncias  judiciais  da  pena  privativa  de 
liberdade ora aplicada.

Não há circunstâncias atenuantes nem agravantes.
Incide a causa especial de aumento estabelecida no art. 327, §2º, do 

Código Penal:
“§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os 

autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de 
cargos  em  comissão  ou  de  função  de  direção ou 
assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de 
economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo 
poder público.”

Com  efeito,  o  acusado  JOÃO  PAULO  CUNHA era  não  apenas 
Deputado  Federal,  mas  também  titular  da  função  de  Presidente  da 
Câmara dos Deputados, cargo do mais alto relevo na direção do órgão 
legislativo e organização do Estado brasileiro. Era uma das quatro mais 
importantes autoridades políticas da República. Presidia a Casa do Povo 
no Congresso Nacional e, portanto, era o segundo na linha sucessória da 
Presidência  da  República.  Em  suma,  era  uma  liderança  política 
inconteste.

Tudo isso atrai a aplicação da casa de aumento acima mencionada, 
como  já  assentou,  inclusive,  esta  Corte,  em  precedente  da  lavra  do 
Ministro  Menezes  Direito,  no  julgamento  do  Inq.  2191,  quando  se 
considerou aplicável  a causa de aumento do art.  327,  §2º,  a  Deputado 
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Com  efeito,  o  acusado  JOÃO  PAULO  CUNHA era  não  apenas 
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legislativo e organização do Estado brasileiro. Era uma das quatro mais 
importantes autoridades políticas da República. Presidia a Casa do Povo 
no Congresso Nacional e, portanto, era o segundo na linha sucessória da 
Presidência  da  República.  Em  suma,  era  uma  liderança  política 
inconteste.
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Federal  que  ocupava,  à  época  do  fato,  a  função  de  4º  Secretário  da 
Câmara dos Deputados.  Cito,  ainda,  nesse mesmo sentido,  decisão do 
Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao presente:

       
“PENAL.  HABEAS CORPUS.  PECULATO.  PRESIDENTE  

DA CÂMARA LEGISLATIVA.  AUSÊNCIA DE  REPASSE  DAS  
VERBAS  DESCONTADAS.  FUNÇÃO  ADMINISTRATIVA.  
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART.  
327, § 2º, DO CP. EQUIPARAÇÃO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO  
NA FUNÇÃO DE DIREÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. O Presidente da Câmara Municipal, além do exercício 
político  como  chefe  do  Poder  Legislativo  local,  possui 
atribuições de caráter administrativo, como repasse das verbas 
descontadas da folha de pagamento de funcionários, de forma 
que o paciente equipara-se a funcionário público na função de 
direção  da  Administração  Direta  e,  consequentemente,  tem 
contra si o reconhecimento da causa de aumento de pena do 
art. 327, § 2º, do CP.

2. Ordem denegada.”
(HC n.º 91697/RJ, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, 

Quinta Turma, julgado em 18/5/2010 e DJe 7/6/2010).
       

Assim, ante o disposto no art. 327, §2º, do Código Penal, aumento a 
pena da terça parte, alcançando 3 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 
150 dias-multa, cada um no valor de 10 vezes o salário-mínimo vigente na 
época do fato, tendo em vista os “Critérios Especiais da Pena de Multa”, 
estabelecidos  no  art.  60  do  Código  Penal  (“o  juiz  deve  atender,  
principalmente, à situação econômica do réu”).

À  falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de 3 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 150 dias-multa,  pela 
prática do crime de corrupção passiva narrado no capítulo III.1,  a.1, da 
denúncia.
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Quinta Turma, julgado em 18/5/2010 e DJe 7/6/2010).
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JOÃO PAULO CUNHA
PECULATO

(Pena: reclusão, de 2 a 12 anos, e multa)
       
A culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 

conduta,  apresenta-se  bastante  elevada,  uma  vez  que  JOÃO  PAULO 
CUNHA,  conforme  pormenorizadamente  demonstrado,  atuou 
cotidianamente na execução dos crimes.

O acusado manteve-se em constante contato com os corréus e tomou 
para si a execução de despesas no âmbito do contrato de publicidade da 
SMP&B  com  a  Câmara  dos  Deputados,  autorizando  dezenas  de 
subcontratações  que  resultaram  na  remuneração  indevida  dos  sócios 
MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH.

JOÃO PAULO CUNHA não apresenta antecedentes criminais e não 
é possível aumentar a pena-base com fundamento em sua conduta social 
ou personalidade.

Os motivos do crime de peculato são os normais da espécie.
As circunstâncias  dos crimes são desfavoráveis.  O acusado JOÃO 

PAULO CUNHA se utilizou da estrutura que lhe foi proporcionada pelo 
próprio Estado como abrigo destinado à prática criminosa. Com efeito, 
vários  encontros  com  os  particulares  diretamente  beneficiados  foram 
mantidos na Câmara dos Deputados e na residência oficial. Ademais, as 
circunstâncias também se revelam negativas porque os atos praticados 
pelo  réu,  para  perpetrar  os  desvios  dos  recursos,  foram  numerosos, 
reiterados ao longo de mais de um ano.

As  consequências  dos  crimes  também  se  mostram  desfavoráveis, 
tendo em vista o milionário prejuízo causado, em montante  superior a 
um milhão de  reais,  sempre  por  intermédio das  decisões  do  acusado 
JOÃO  PAULO  CUNHA.  Ademais,  ficou  evidente  a  concentração  dos 
desvios no período das eleições municipais de 2004 e o uso do contrato da 
SMP&B com a Câmara dos Deputados para fins de obter vantagens em 
campanhas, o que gerou lesão a outros bens jurídicos além do tutelado 
pelo tipo penal. 

166 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627920.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

JOÃO PAULO CUNHA
PECULATO

(Pena: reclusão, de 2 a 12 anos, e multa)
       
A culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 

conduta,  apresenta-se  bastante  elevada,  uma  vez  que  JOÃO  PAULO 
CUNHA,  conforme  pormenorizadamente  demonstrado,  atuou 
cotidianamente na execução dos crimes.

O acusado manteve-se em constante contato com os corréus e tomou 
para si a execução de despesas no âmbito do contrato de publicidade da 
SMP&B  com  a  Câmara  dos  Deputados,  autorizando  dezenas  de 
subcontratações  que  resultaram  na  remuneração  indevida  dos  sócios 
MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH.

JOÃO PAULO CUNHA não apresenta antecedentes criminais e não 
é possível aumentar a pena-base com fundamento em sua conduta social 
ou personalidade.

Os motivos do crime de peculato são os normais da espécie.
As circunstâncias  dos crimes são desfavoráveis.  O acusado JOÃO 

PAULO CUNHA se utilizou da estrutura que lhe foi proporcionada pelo 
próprio Estado como abrigo destinado à prática criminosa. Com efeito, 
vários  encontros  com  os  particulares  diretamente  beneficiados  foram 
mantidos na Câmara dos Deputados e na residência oficial. Ademais, as 
circunstâncias também se revelam negativas porque os atos praticados 
pelo  réu,  para  perpetrar  os  desvios  dos  recursos,  foram  numerosos, 
reiterados ao longo de mais de um ano.

As  consequências  dos  crimes  também  se  mostram  desfavoráveis, 
tendo em vista o milionário prejuízo causado, em montante  superior a 
um milhão de  reais,  sempre  por  intermédio das  decisões  do  acusado 
JOÃO  PAULO  CUNHA.  Ademais,  ficou  evidente  a  concentração  dos 
desvios no período das eleições municipais de 2004 e o uso do contrato da 
SMP&B com a Câmara dos Deputados para fins de obter vantagens em 
campanhas, o que gerou lesão a outros bens jurídicos além do tutelado 
pelo tipo penal. 

166 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627920.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6454 de 8405 STF-fl. 58069



Voto s/ Dosimetria

AP 470 / MG 

Assim,  as  circunstâncias  judiciais  são  majoritariamente 
desfavoráveis ao acusado JOÃO PAULO CUNHA, razão pela qual, atento 
ao disposto nos artigos 59, 68 e no tipo penal do artigo 312 (peculato– 
pena de reclusão,  de 2 a 12 anos),  fixo a pena-base de JOÃO PAULO 
CUNHA em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com mais 135 dias-
multa, nos termos do preceito secundário do art. 312 do Código Penal, 
consideradas as mesmas circunstâncias judiciais aplicadas para fixação da 
pena privativa de liberdade.

Não há agravantes nem atenuantes.
Incide a causa especial de aumento estabelecida no art. 327, §2º, do 

Código Penal:

“§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os 
autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de 
cargos  em  comissão  ou  de  função  de  direção ou 
assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de 
economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo 
poder público.”

       
Com  efeito,  o  acusado  JOÃO  PAULO  CUNHA era  não  apenas 

Deputado  Federal,  mas  também  titular  da  função  de  Presidente  da 
Câmara  dos  Deputados,  isto  é,  conduzia  a  Mesa  Diretora  da  Câmara, 
como já anteriormente salientado.

Assim, aumento a pena da terça parte, para 4 (quatro) anos e 8 (oito) 
meses  de reclusão,  com mais  180 dias-multa,  cada um no valor  de 10 
vezes o salário-mínimo vigente à época do fato, tendo em vista o disposto 
nos artigos 60 do Código Penal, quanto aos “Critérios Especiais da Pena  
de Multa” (“o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu”). 
O montante devido a título de multa “será atualizado, quando da execução,  
pelos índices de correção monetária” (§2º do art. 49).

Ausentes  outras  causas  de diminuição ou aumento,  torno a  pena 
definitiva e condeno o réu JOÃO PAULO CUNHA à pena de 4 (quatro) 
anos e 8 (oito) meses de reclusão, e multa, no total  de 180 dias-multa,  
cada um no valor de 10 vezes o salário-mínimo vigente à época do fato, 
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pela prática do crime de peculato imputado no item III.1, a.3, da denúncia 
(uma vez).

JOÃO PAULO CUNHA
LAVAGEM DE DINHEIRO

(Pena: reclusão, de 3 a 10 anos, e multa)
       
As  circunstâncias  judiciais  da  prática  do  crime  de  lavagem  de 

dinheiro são as normais do tipo penal  em julgamento,  tendo o réu se 
valido  das  etapas  finais  do  mecanismo  engendrado  por  MARCOS 
VALÉRIO e seus sócios, juntamente com o Banco Rural, para viabilizar o 
pagamento de propina com dinheiro de origem criminosa. A ocultação 
dos  crimes  antecedentes  é  elementar  do  tipo  penal,  não  permitindo  a 
elevação da pena-base. O modo de execução também não conduz à sua 
exacerbação,  no  que  diz  respeito,  especificamente,  ao  acusado  JOÃO 
PAULO CUNHA.

Assim,  fixo  a  pena-base  no  mínimo  legal,  em  3  (três)  anos  de 
reclusão, e 50 dias-multa, tendo em vista a pena de multa que prevaleceu, 
neste plenário, em relação ao réu JOÃO PAULO CUNHA.

Cada dia-multa terá o valor unitário de 10 vezes o salário-mínimo 
vigente na época do fato, tendo em vista os “Critérios Especiais da Pena  
de Multa”, estabelecidos no art. 60 do Código Penal (“o juiz deve atender,  
principalmente,  à  situação  econômica  do  réu”).  Além  disso,  o  montante 
devido a título de pena de multa “será atualizado, quando da execução, pelos  
índices de correção monetária” (§2º do art. 49).

À  falta  de  atenuantes  ou  agravantes,  bem  como  de  causas  de 
diminuição  ou  aumento  distintas  das  elementares  do  tipo  penal  da 
lavagem de dinheiro, torno a pena definitiva.

Do exposto, pela prática do crime de lavagem de dinheiro narrado 
no capítulo  III.1,  a.2,  da  denúncia,  condeno JOÃO PAULO CUNHA à 
pena de 3 (três) anos de reclusão e 50 dias-multa, no valor de 10 salários-
mínimos cada.

Tendo em vista a necessidade de ressarcir os valores lavados pelos 

168 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627920.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

pela prática do crime de peculato imputado no item III.1, a.3, da denúncia 
(uma vez).

JOÃO PAULO CUNHA
LAVAGEM DE DINHEIRO

(Pena: reclusão, de 3 a 10 anos, e multa)
       
As  circunstâncias  judiciais  da  prática  do  crime  de  lavagem  de 

dinheiro são as normais do tipo penal  em julgamento,  tendo o réu se 
valido  das  etapas  finais  do  mecanismo  engendrado  por  MARCOS 
VALÉRIO e seus sócios, juntamente com o Banco Rural, para viabilizar o 
pagamento de propina com dinheiro de origem criminosa. A ocultação 
dos  crimes  antecedentes  é  elementar  do  tipo  penal,  não  permitindo  a 
elevação da pena-base. O modo de execução também não conduz à sua 
exacerbação,  no  que  diz  respeito,  especificamente,  ao  acusado  JOÃO 
PAULO CUNHA.

Assim,  fixo  a  pena-base  no  mínimo  legal,  em  3  (três)  anos  de 
reclusão, e 50 dias-multa, tendo em vista a pena de multa que prevaleceu, 
neste plenário, em relação ao réu JOÃO PAULO CUNHA.

Cada dia-multa terá o valor unitário de 10 vezes o salário-mínimo 
vigente na época do fato, tendo em vista os “Critérios Especiais da Pena  
de Multa”, estabelecidos no art. 60 do Código Penal (“o juiz deve atender,  
principalmente,  à  situação  econômica  do  réu”).  Além  disso,  o  montante 
devido a título de pena de multa “será atualizado, quando da execução, pelos  
índices de correção monetária” (§2º do art. 49).

À  falta  de  atenuantes  ou  agravantes,  bem  como  de  causas  de 
diminuição  ou  aumento  distintas  das  elementares  do  tipo  penal  da 
lavagem de dinheiro, torno a pena definitiva.

Do exposto, pela prática do crime de lavagem de dinheiro narrado 
no capítulo  III.1,  a.2,  da  denúncia,  condeno JOÃO PAULO CUNHA à 
pena de 3 (três) anos de reclusão e 50 dias-multa, no valor de 10 salários-
mínimos cada.

Tendo em vista a necessidade de ressarcir os valores lavados pelos 

168 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627920.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6456 de 8405 STF-fl. 58071



Voto s/ Dosimetria

AP 470 / MG 

réus  e  prevenir  a  repetição  do  ilícito  aqui  detalhado,  e  considerando, 
ainda, todas as circunstâncias levadas em conta para a fixação da pena, 
decreto,  com apoio no art.  7º da Lei  9.613/1998 e nos arts.  91 e 92 do 
Código Penal:

(1) a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto do 
crime, bem como do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua 
proveito  auferido  pelo  condenado  com  a  prática  do  fato  criminoso, 
ressalvado, obviamente, o direito das pessoas jurídicas de direito público 
ou privado lesadas;

(2) a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer 
natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de 
gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei 9.613/1998, pelo 
dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.

       
JOÃO PAULO CUNHA

CONCLUSÃO

CONCURSO MATERIAL
JOÃO PAULO CUNHA foi condenado pelos seguintes crimes:

(i) corrupção passiva, com pena de 3 ANOS, 9 MESES E 10 DIAS de 
reclusão  e  150  dias-multa,  no  valor  de  10  salários-mínimos  cada,  no 
montante vigente à época do fato (item III.1, a.1);

(ii) peculato (item III.1,  a.3), com pena de  4 ANOS E 8 MESES de 
reclusão,  e  180  dias-multa,  no  valor  de  10  salários-mínimos  cada,  no 
montante vigente à época do fato (item III.1, a.3); e

(iii) lavagem de dinheiro,  com pena de  3 ANOS de reclusão e  50 
dias-multa, no valor de 10 salários-mínimos cada, no montante vigente à 
época do fato (item III.1, a.2).

       
Em  atenção  do  disposto  no  art.  69  do  Código  Penal  (concurso 

material), somo as penas aplicadas a JOÃO PAULO CUNHA, perfazendo 
um total de onze anos, cinco meses e dez dias de reclusão, e trezentos e 
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oitenta dias-multa, no  valor unitário de dez salários mínimos vigentes 
ao tempo dos fatos.

       
REGIME INICIAL
O  regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

será o  fechado, nos termos do art. 33,  caput, § 2º,  a, e § 3º, c/c o art. 59, 
caput e inciso III, do Código Penal.

       
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Incabível  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 

restritivas de direitos, em virtude do fato de que a pena aplicada excede o 
limite fixado na lei para essa substituição (CP, art. 44, I).

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Pela mesma razão, também inviável o sursis (CP, art. 77).

FIXAÇÃO  DE  VALOR  MÍNIMO  PARA  REPARAÇÃO  DOS 
DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO

Deixo de fixar “valor mínimo para reparação dos danos causados 
pela infração” (CPP, art. 387, IV, na redação dada pela Lei 11.719/2008, c/c 
o art. 63, parágrafo único), tendo em vista a inexistência de pedido formal 
nesse  sentido,  seja  pelas  pessoas  que suportaram o prejuízo,  seja  pelo 
Ministério  Público  Federal  (que  somente  apresentou  tal  pleito  nas 
alegações finais), o que impossibilitou o exercício do contraditório e da 
ampla  defesa  especificamente sobre  a  fixação  desse  montante  mínimo 
indenizatório.  Nesse  sentido,  cito,  apenas  para  ilustrar,  Guilherme  de 
Souza Nucci:

“admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para  
a reparação dos danos causados pela  infração penal,  é  fundamental  
haver,  durante a instrução criminal,  um pedido formal para que se  
apure  o  montante  civilmente  devido.  Esse  pedido  deve  partir  do  
ofendido,  por  seu advogado (assistente  de  acusação),  ou Ministério  
Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes  
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a  sustentá-los.  A  partir  daí,  deve-se  proporcionar  ao  réu  a  
possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar  
valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou  
moral  a  ser  reparado.  Se  não  houver  formal  pedido  e  instrução  
específica  para  apurar  o  valor  mínimo  para  o  dano,  é  defeso  ao  
julgador  optar  por  qualquer  cifra,  pois  seria  nítida  infringência  ao  
princípio da ampla defesa” (Código de processo penal comentado, 
11. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 742).

Após o trânsito em julgado, dê-se ciência à Justiça Eleitoral e lance-se 
o nome do réu no rol dos culpados (CPP, art. 393, II).
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DOSIMETRIA
HENRIQUE PIZZOLATO
CORRUPÇÃO PASSIVA

(Item III.3, a.1)
(Pena: reclusão, de 1 a 8 anos, e multa)

Trata-se do recebimento de propina pelo então Diretor de Marketing 
do  Banco  do  Brasil,  no  montante  de  R$  326.660,00,  oferecida  pelos 
administradores  da  DNA  Propaganda,  corréus  MARCOS  VALÉRIO, 
CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH.

A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 
conduta,  apresenta-se  bastante  elevada,  uma  vez  que  HENRIQUE 
PIZZOLATO,  como ficou  demonstrado  ao  longo  do  voto,  manteve  os 
contatos diretos com o réu MARCOS VALÉRIO, chegando a receber uma 
ligação em seu telefone pessoal para se dirigir ao Banco Rural e receber a 
vantagem indevida paga pelos sócios da empresa DNA Propaganda, em 
troca da prática de atos de ofício de caráter criminoso. Aliás, o réu chegou 
a participar de reunião no Banco Popular do Brasil, criado no princípio de 
2004 (época do crime agora em julgamento), reunião essa da qual também 
resultou  a  contratação  da  agência  dos  acusados  MARCOS  VALÉRIO, 
CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH. Também é de se salientar 
que,  segundo  a  testemunha  Danévita  Ferreira,  o  acusado  HENRIQUE 
PIZZOLATO  era  quem  realmente  se  ocupava  do  contrato  da  DNA 
Propaganda com o Banco do Brasil.

Tendo em vista  o  contexto  da  prática  criminosa,  considero  que a 
culpabilidade do acusado HENRIQUE PIZZOLATO é  maior  do que a 
mínima prevista pelo tipo penal em julgamento, no que se refere à sua 
atuação  para  o  recebimento  do  montante  de  R$  326.660,00,  em  seu 
benefício.

O  acusado  HENRIQUE  PIZZOLATO  não  apresenta  antecedentes 
criminais e não é possível elevar a pena com base em sua conduta social e 
personalidade.

Os  motivos do crime de corrupção passiva também são altamente 
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reprováveis.  O  réu  pretendia  obter  vantagem  indevida  de  cunho 
patrimonial e, ainda, conferir aos réus MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO 
PAZ  e  RAMON  HOLLERBACH  uma  fonte  de  recursos  públicos  que 
abasteceria  o  caixa  de  suas  empresas,  para  posterior  utilização  no 
esquema criminoso já visto. Vale salientar que HENRIQUE PIZZOLATO 
trabalhou  no  comitê  financeiro  da  campanha  do  Partido  dos 
Trabalhadores, nas eleições de 2002, sob a coordenação do réu DELÚBIO 
SOARES, ou seja,  exatamente no período em que MARCOS VALÉRIO 
passou a frequentar as sedes do PT.

As  circunstâncias dos  crimes  também  são  mais  graves  do  que 
aquelas que permitiriam a aplicação da pena mínima. No caso, o então 
Diretor de Marketing do Banco do Brasil  recebeu quantia elevada,  em 
espécie, da DNA Propaganda, e deu ordens a um subordinado, Sr. Luiz 
Eduardo Ferreira da Silva, a fim de que este recebesse a propina em seu 
lugar.  Vale  salientar,  também,  que  no  período  o  réu  HENRIQUE 
PIZZOLATO ocupava várias funções públicas importantíssimas, como a 
de  Presidente  do  Conselho  Deliberativo  do  Banco  do  Brasil  e  de 
Conselheiro da Embraer. Segundo o próprio Sr. HENRIQUE PIZZOLATO 
declarou, no período dos fatos, seus vencimentos alcançavam R$ 40 mil 
por mês, no ano de 2005. Nessas circunstâncias, a prática de um delito de 
corrupção passiva se revela ainda mais reprovável.

As  consequências do  crime  de  corrupção  passiva  também  se 
mostram desfavoráveis, uma vez que o pagamento de propina contribuiu 
para  a  instalação  de  uma  vasta  engrenagem  de  desvio  de  recursos 
públicos, para os fins almejados pelo partido do acusado, bem como para 
a prática sistemática de vários outros delitos.

No caso específico dos crimes narrados no capítulo III da denúncia, 
este Plenário considerou aplicável a pena anterior à Lei 10.763/2003.

Assim, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, 
que são desfavoráveis ao acusado HENRIQUE PIZZOLATO, fixo a pena-
base em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com mais 150 dias-
multa.

A Corte também decidiu que incide,  no caso,  a  causa especial  de 
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aumento estabelecida no art. 317, §1º, do Código Penal, que estabelece o 
seguinte:

“§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da  
vantagem ou promessa,  o  funcionário  retarda  ou  deixa  de  praticar  
qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

       
Com efeito, o acusado HENRIQUE PIZZOLATO renovou o contrato 

da  DNA  Propaganda  com  o  Banco  do  Brasil  em  consequência  da 
vantagem indevida.

Assim, aumento a pena da terça parte (1/3), alcançando 3 (três) anos 
e 9 meses de reclusão, com mais 200 dias-multa.

Seguindo  o  entendimento  do  Ministro  Celso  de  Mello,  deixo  de 
aplicar, no caso, a causa especial de aumento estabelecida no art. 327, §2º, 
do Código Penal (“A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos  
crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de  
função  de  direção ou  assessoramento  de  órgão  da  administração  direta,  
sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder  
público”),  tendo  em  vista  que,  embora  configurada,  a  pena  já  foi 
aumentada em decorrência  do  disposto  no §1º  do  art.  317 do  Código 
Penal.

Assim,  torno a pena definitiva em 3 anos e 9 meses de reclusão, 
com mais 200 dias-multa, cada um no valor de 10 vezes o salário-mínimo 
vigente na época do fato, tendo em vista o disposto nos artigos 60 do 
Código Penal, quanto aos “Critérios Especiais da Pena de Multa” (“o juiz  
deve atender, principalmente, à situação econômica do réu”).

O  montante  devido  a  título  de  multa  “será  atualizado,  quando  da  
execução, pelos índices de correção monetária” (§2º do art. 49).

Do exposto, pela prática do crime de corrupção passiva narrado no 
capítulo III.3, a.1, da denúncia, condeno HENRIQUE PIZZOLATO à pena 
de reclusão,  de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão,  e 200 dias-
multa, no valor de 10 salários-mínimos cada, no montante vigente à época 
do fato.
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HENRIQUE PIZZOLATO
PECULATO

(Pena: reclusão, de 2 anos a 12 anos, e multa)

No caso, trata-se do desvio de dinheiro público, consistente: (i) na 
apropriação indevida de vantagens contratuais pertencentes ao Banco do 
Brasil, no caso, as vantagens denominadas de “bônus de volume”, que 
totalizaram quase R$ 3 milhões de reais; (ii) desvios de recursos oriundos 
da participação acionária do Banco do Brasil no Fundo Visanet, mediante 
quatro atos praticados pelo Sr. HENRIQUE PIZZOLATO, que autorizou 
transferências de recursos no montante de quase R$ 74 milhões para a 
conta da DNA Propaganda.

CONTINUIDADE  DELITIVA  ENTRE  OS  CRIMES  DE 
CORRUPÇÃO ATIVA

Os crimes de peculato pelos quais o réu HENRIQUE PIZZOLATO 
foi  condenado  (itens  III.2  e  III.3)  foram  praticados  nas  mesmas 
circunstâncias, o que atrai a incidência do art. 71 do Código Penal:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas 
condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras 
semelhantes,  devem  os  subseqüentes  ser  havidos  como 
continuação do primeiro,  aplica-se-lhe a pena de um só dos 
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,  aumentada, 
em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Tendo  em  vista  este  preceito,  deixo  de  acolher  o  pedido  do 
Procurador-Geral  da  República,  que  formulou  pleito  no  sentido  do 
reconhecimento da existência concurso material de delitos. Entendo que, 
no caso, ocorreu a continuidade delitiva, pois os fatos envolveram crimes 
da  mesma  espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de 
execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação dos 
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primeiros.
A culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 

conduta,  apresenta-se  bastante  elevada,  uma  vez  que  HENRIQUE 
PIZZOLATO,  conforme  pormenorizadamente  demonstrado,  atuou 
pessoal e diretamente na execução dos crimes, autorizando os repasses de 
quase  R$  74  milhões  para  a  empresa  dos  réus  MARCOS  VALÉRIO, 
CRISTIANO  PAZ  e  RAMON  HOLLERBACH,  bem  como  abdicou  do 
dever específico de exigir a devolução, ao Banco do Brasil, das vantagens 
pagas à DNA Propaganda por prestadores de serviço do Banco, a título 
de bônus de volume.

O acusado não apresenta antecedentes criminais.  Além disso,  não 
considero possível  exacerbar a pena com fundamento em sua conduta 
social e personalidade.

Os motivos dos crimes de peculato são os normais da espécie.
As circunstâncias dos crimes são desfavoráveis. No caso, o acusado 

efetuou repasses  vultosos,  no  curso  da  execução  de  contratos  por  ele 
assinados,  utilizando-se  da  ambiência  funcional  que  lhe  era 
proporcionada  pela  entidade  estatal  de  que  era  Diretor,  em modo de 
execução que transformou o departamento de marketing do Banco do 
Brasil em verdadeira central chanceladora de ilicitudes.

As consequências dos crimes também se mostram mais graves do 
que o mínimo previsto para o tipo penal, tendo em vista os  montantes 
desviados,  que  produziram  danos  financeiros  gravíssimos  ao  bem 
jurídico  protegido,  em  conduta  de  reprovabilidade  tal  que  se  afasta, 
bastante, do mínimo cominado pelo legislador.

Assim,  as  circunstâncias  judiciais  são  bastante  desfavoráveis  ao 
acusado HENRIQUE PIZZOLATO, razão pela qual,  atento ao disposto 
nos  artigos  59,  68  e  no  tipo  penal  do  artigo  312,  fixo  a  pena-base  de 
HENRIQUE PIZZOLATO em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, 
com mais 145 dias-multa.

Aplica-se a causa especial de aumento estabelecida no art. 327, §2º, 
do Código Penal, a qual, por se fundar no mesmo fato, conduziria a bis in  
idem:
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“§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os 
autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de 
cargos  em  comissão  ou  de  função  de  direção ou 
assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de 
economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo 
poder público.”

       
Assim,  aumento  a  pena  da  terça  parte,  para  5  (cinco)  anos  de 

reclusão, com mais 190 dias-multa.
Aplica-se, ainda, a causa de aumento da continuidade delitiva (art. 

71  do  Código  Penal),  que  aplico  na  fração  de  um  sexto  (1/6),  como 
definido por este Plenário, alcançando a pena o patamar de 5 (cinco) anos 
e 10 (dez) meses de reclusão, e 220 dias-multa, cada um no valor de 10 
vezes  o  salário-mínimo  vigente  na  época  do  fato,  tendo  em  vista  o 
disposto no artigo 60 do Código Penal, quanto às balizas e aos “Critérios  
Especiais da Pena de Multa” (“o juiz deve atender, principalmente, à situação  
econômica do réu”).

O  montante  devido  a  título  de  multa  “será  atualizado,  quando  da  
execução, pelos índices de correção monetária” (§2º do art. 49).

Ausentes  outras  causas  de diminuição ou aumento,  torno a  pena 
definitiva.

Do  exposto,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  narrados  nos 
capítulos III.1 e III.2 da denúncia, condeno HENRIQUE PIZZOLATO à 
pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 220 (duzentos e 
cinquenta) dias-multa, no valor de 10 salários-mínimos cada.

HENRIQUE PIZZOLATO
LAVAGEM DE DINHEIRO

(Pena: reclusão, de 3 a 10 anos, e multa)
       
As  circunstâncias  judiciais  da  prática  do  crime  de  lavagem  de 

dinheiro são as normais do tipo penal  em julgamento,  tendo o réu se 
valido  das  etapas  finais  do  mecanismo  engendrado  por  MARCOS 
VALÉRIO e seus sócios, juntamente com o Banco Rural, para viabilizar o 
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pagamento de propina com dinheiro de origem criminosa.
Assim,  fixo  a  pena-base  no  mínimo  legal,  em  3  (três)  anos  de 

reclusão e 110 dias-multa, no valor unitário do dia-multa será de 10 vezes 
o  salário-mínimo  vigente  na  época  do  fato,  tendo  em  vista  que, 
relativamente à pena de multa, cominada no preceito secundário do tipo 
penal  do  art.  1º  da  Lei  9.613/98,  devem  ser  observados  os  “Critérios  
Especiais da Pena de Multa” (“o juiz deve atender, principalmente, à situação  
econômica do réu”), e a variação estabelecida no art. 49 do Código Penal, 
em quantum proporcional ao da pena privativa de liberdade aplicada.

O valor da pena de multa “será atualizado, quando da execução, pelos  
índices de correção monetária” (§2º do art. 49).

À  falta  de  atenuantes  ou  agravantes,  bem  como  de  causas  de 
diminuição  ou  aumento  distintas  das  elementares  do  tipo  penal  da 
lavagem de dinheiro, torno a pena definitiva.

Do exposto, pela prática do crime de lavagem de dinheiro narrado 
no capítulo III.3 da denúncia, condeno HENRIQUE PIZZOLATO à pena 
de 3 (três)  anos de reclusão e 110 dias-multa,  no valor de 10 salários-
mínimos cada.

Tendo em vista a necessidade de ressarcir os valores lavados pelos 
réus  e  prevenir  a  repetição  do  ilícito  aqui  detalhado,  e  considerando, 
ainda, todas as circunstâncias levadas em conta para a fixação da pena, 
decreto,  com apoio no art.  7º da Lei  9.613/1998 e nos arts.  91 e 92 do 
Código Penal:

(1) a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto do 
crime, bem como do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua 
proveito  auferido  pelo  condenado  com  a  prática  do  fato  criminoso, 
ressalvado, obviamente, o direito das pessoas jurídicas de direito público 
ou privado lesadas;

(2) a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer 
natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de 
gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei 9.613/1998, pelo 
dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.
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HENRIQUE PIZZOLATO
CONCLUSÃO

CONCURSO MATERIAL
HENRIQUE PIZZOLATO foi condenado pelos seguintes crimes:
(i) corrupção passiva, com pena de 3 ANOS E 9 MESES de reclusão, 

e  200  dias-multa,  no  valor  de  10  salários-mínimos  cada,  no  montante 
vigente à época do fato (item III.3, a.1);

(ii) peculato (duas vezes),  com pena de  5 ANOS E 10 MESES de 
reclusão,  e  220  (duzentos  e  cinquenta)  dias-multa,  no  valor  de  10 
salários-mínimos cada, no montante vigente à época do fato (itens III.2, a; 
e III.3, a.3);

(iii), lavagem de dinheiro, com pena de  3 ANOS de reclusão e  110 
dias-multa, no valor de 10 salários-mínimos cada, no montante vigente à 
época do fato (item III.3, a.2)

Em  atenção  do  disposto  no  art.  69  do  Código  Penal  (concurso 
material),  somo  as  penas  aplicadas  a  HENRIQUE  PIZZOLATO, 
perfazendo  um  total  de  doze  anos  e  sete  meses  de  reclusão,  mais 
quinhentos  e  trinta  dias-multa,  no  valor  unitário  de  dez  salários 
mínimos vigentes ao tempo dos fatos.

       
REGIME INICIAL
O  regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

será o  fechado, nos termos do art. 33,  caput, § 2º,  a, e § 3º, c/c o art. 59, 
caput e inciso III, do Código Penal.

       
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Incabível  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 

restritivas de direitos, em virtude do fato de que a pena aplicada excede o 
limite fixado na lei para essa substituição (CP, art. 44, I).

       
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Pela mesma razão, também inviável o sursis (CP, art. 77).
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FIXAÇÃO  DE  VALOR  MÍNIMO  PARA  REPARAÇÃO  DOS 

DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO
Deixo de fixar “valor mínimo para reparação dos danos causados 

pela infração” (CPP, art. 387, IV, na redação dada pela Lei 11.719/2008, c/c 
o art. 63, parágrafo único), tendo em vista a inexistência de pedido formal 
nesse  sentido,  seja  pelas  pessoas  que suportaram o prejuízo,  seja  pelo 
Ministério  Público  Federal  (que  somente  apresentou  tal  pleito  nas 
alegações finais), o que impossibilitou o exercício do contraditório e da 
ampla  defesa  especificamente sobre  a  fixação  desse  montante  mínimo 
indenizatório.  Nesse  sentido,  cito,  apenas  para  ilustrar,  Guilherme  de 
Souza Nucci:

       
“admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para  

a reparação dos danos causados pela  infração penal,  é  fundamental  
haver,  durante a instrução criminal,  um pedido formal para que se  
apure  o  montante  civilmente  devido.  Esse  pedido  deve  partir  do  
ofendido,  por  seu advogado (assistente  de  acusação),  ou Ministério  
Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes  
a  sustentá-los.  A  partir  daí,  deve-se  proporcionar  ao  réu  a  
possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar  
valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou  
moral  a  ser  reparado.  Se  não  houver  formal  pedido  e  instrução  
específica  para  apurar  o  valor  mínimo  para  o  dano,  é  defeso  ao  
julgador  optar  por  qualquer  cifra,  pois  seria  nítida  infringência  ao  
princípio da ampla defesa” (Código de processo penal comentado, 
11. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 742).

       
Após o trânsito em julgado, dê-se ciência à Justiça Eleitoral e lance-se 

o nome do réu no rol dos culpados (CPP, art. 393, II).
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DOSIMETRIA
PEDRO CORRÊA

FORMAÇÃO DE QUADRILHA
(ITEM VI.1, b.1, da denúncia)
Pena – reclusão, de 1 a 3 anos.

       
Vencidos:  Ministros  Ricardo  Lewandowski,  Rosa  Weber,  Dias 

Toffoli e Cármen Lúcia
       
A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 

conduta, é elevada, uma vez que PEDRO CORRÊA valeu-se do cargo de 
Presidente do PP para negociar,  com os réus JOSÉ GENOÍNO e JOSÉ 
DIRCEU,  o  recebimento  de  recursos,  em  troca  do  apoio  dos 
parlamentares  do  Partido  Progressista  na  Câmara  dos  Deputados  aos 
projetos de interesse dos corruptores. O acordo, como afirmou o réu JOSÉ 
JANENE, não tinha valor definido, e os repasses foram feito de modo 
contínuo para os réus organizados em quadrilha.

O acusado não tem antecedentes criminais.
Não há dados que permitam agravar a pena com base na  conduta 

social e na personalidade do condenado.
O motivo do crime, em última análise, foi o objetivo de viabilizar o 

esquema criminoso de recebimento de propina ao longo dos anos de 2003 
e  2004,  bem  como  de  lavagem  de  dinheiro  voltada  não  apenas  ao 
enriquecimento criminoso do réu e de seus coautores como,  ainda,  ao 
pagamento de despesas de correligionários.

As  circunstâncias do crime também são desfavoráveis ao réu. Com 
efeito, PEDRO CORRÊA utilizou-se da estrutura do Partido Progressista e 
do número de parlamentares de seu partido na Câmara dos Deputados 
para barganhar o recebimento de dinheiro oriundo de crimes contra a 
administração  pública  e  o  Sistema  Financeiro  Nacional.  Também 
relevante é o fato de a quadrilha ter permanecido ativa por vários meses.

As  consequências do delito  mostram-se igualmente desfavoráveis, 
uma vez que – como a quadrilha alcançou um dos seus objetivos, que era 
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DOSIMETRIA
PEDRO CORRÊA

FORMAÇÃO DE QUADRILHA
(ITEM VI.1, b.1, da denúncia)
Pena – reclusão, de 1 a 3 anos.

       
Vencidos:  Ministros  Ricardo  Lewandowski,  Rosa  Weber,  Dias 

Toffoli e Cármen Lúcia
       
A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 

conduta, é elevada, uma vez que PEDRO CORRÊA valeu-se do cargo de 
Presidente do PP para negociar,  com os réus JOSÉ GENOÍNO e JOSÉ 
DIRCEU,  o  recebimento  de  recursos,  em  troca  do  apoio  dos 
parlamentares  do  Partido  Progressista  na  Câmara  dos  Deputados  aos 
projetos de interesse dos corruptores. O acordo, como afirmou o réu JOSÉ 
JANENE, não tinha valor definido, e os repasses foram feito de modo 
contínuo para os réus organizados em quadrilha.

O acusado não tem antecedentes criminais.
Não há dados que permitam agravar a pena com base na  conduta 

social e na personalidade do condenado.
O motivo do crime, em última análise, foi o objetivo de viabilizar o 

esquema criminoso de recebimento de propina ao longo dos anos de 2003 
e  2004,  bem  como  de  lavagem  de  dinheiro  voltada  não  apenas  ao 
enriquecimento criminoso do réu e de seus coautores como,  ainda,  ao 
pagamento de despesas de correligionários.

As  circunstâncias do crime também são desfavoráveis ao réu. Com 
efeito, PEDRO CORRÊA utilizou-se da estrutura do Partido Progressista e 
do número de parlamentares de seu partido na Câmara dos Deputados 
para barganhar o recebimento de dinheiro oriundo de crimes contra a 
administração  pública  e  o  Sistema  Financeiro  Nacional.  Também 
relevante é o fato de a quadrilha ter permanecido ativa por vários meses.

As  consequências do delito  mostram-se igualmente desfavoráveis, 
uma vez que – como a quadrilha alcançou um dos seus objetivos, que era 
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a venda de apoio político – PEDRO CORRÊA afetou, com sua conduta, 
outros bens jurídicos protegidos pelo ordenamento, colocando em risco o 
próprio regime democrático,  a  independência dos Poderes  e  o sistema 
republicano, em flagrante contrariedade à Constituição Federal. De fato, o 
réu PEDRO CORRÊA transformou seu partido em legenda alugada pelo 
Partido dos Trabalhadores.

Dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59, 68 e 288 do Código Penal, fixo 
a pena-base de PEDRO CORRÊA em dois anos e três meses de reclusão.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva a 
pena de dois anos e três meses de reclusão para PEDRO CORRÊA.

PEDRO CORRÊA
CORRUPÇÃO PASSIVA

(Item VI.1, b.2 – art. 317 do Código Penal)
Pena – reclusão, de 2 a 12 anos, e multa

       
Trata-se do recebimento de quase R$ 3 milhões de reais, a título de 

vantagem indevida, oferecida pelo esquema criminoso de cooptação do 
Poder Legislativo, implementado pelo partido que controlava o Governo 
Federal.  O recebimento da propina consumou-se ao longo dos anos de 
2003 e 2004. O réu PEDRO CORRÊA, juntamente com os demais corréus 
denunciados  no  capítulo  VI.1,  valeu-se  do  mecanismo de  lavagem  de 
dinheiro oferecido pelos acusados dos núcleos publicitário e financeiro.

Quanto ao crime de corrupção passiva, a culpabilidade de PEDRO 
CORRÊA  é  elevada,  pois  o  acusado  era  o  Presidente  do  Partido 
Progressista e utilizou-se de seu poder sobre a legenda, à época do crime, 
para comercializar o apoio político de seus correligionários ao Partido dos 
Trabalhadores,  nas  votações  de  interesse  do  Governo  na  Câmara  dos 
Deputados.

O acusado não apresenta antecedentes criminais.
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a venda de apoio político – PEDRO CORRÊA afetou, com sua conduta, 
outros bens jurídicos protegidos pelo ordenamento, colocando em risco o 
próprio regime democrático,  a  independência dos Poderes  e  o sistema 
republicano, em flagrante contrariedade à Constituição Federal. De fato, o 
réu PEDRO CORRÊA transformou seu partido em legenda alugada pelo 
Partido dos Trabalhadores.

Dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59, 68 e 288 do Código Penal, fixo 
a pena-base de PEDRO CORRÊA em dois anos e três meses de reclusão.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva a 
pena de dois anos e três meses de reclusão para PEDRO CORRÊA.

PEDRO CORRÊA
CORRUPÇÃO PASSIVA

(Item VI.1, b.2 – art. 317 do Código Penal)
Pena – reclusão, de 2 a 12 anos, e multa

       
Trata-se do recebimento de quase R$ 3 milhões de reais, a título de 

vantagem indevida, oferecida pelo esquema criminoso de cooptação do 
Poder Legislativo, implementado pelo partido que controlava o Governo 
Federal.  O recebimento da propina consumou-se ao longo dos anos de 
2003 e 2004. O réu PEDRO CORRÊA, juntamente com os demais corréus 
denunciados  no  capítulo  VI.1,  valeu-se  do  mecanismo de  lavagem  de 
dinheiro oferecido pelos acusados dos núcleos publicitário e financeiro.

Quanto ao crime de corrupção passiva, a culpabilidade de PEDRO 
CORRÊA  é  elevada,  pois  o  acusado  era  o  Presidente  do  Partido 
Progressista e utilizou-se de seu poder sobre a legenda, à época do crime, 
para comercializar o apoio político de seus correligionários ao Partido dos 
Trabalhadores,  nas  votações  de  interesse  do  Governo  na  Câmara  dos 
Deputados.

O acusado não apresenta antecedentes criminais.
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A conduta social  e  a personalidade do réu PEDRO CORRÊA não 
permitem exacerbar a pena-base.

Os  motivos  que  conduziram  à  prática  dos  crimes  de  corrupção 
passiva  são  extremamente  graves,  como  demonstrado  ao  longo  deste 
voto,  pois  o  acusado pretendeu contribuir  para a usurpação do poder 
político  mediante  práticas  antirrepublicanas,  violando  abertamente  os 
mais caros  e  importantes  princípios sobre os  quais  se apoia o edifício 
republicano Nacional, que minam as próprias bases da sociedade livre, 
plúrima e democrática, o que todos nós, brasileiros, desejamos construir.

As circunstâncias do crime também são desfavoráveis ao réu.
No  caso,  PEDRO  CORRÊA empregou  seu  mandato  parlamentar 

para obter somas milionárias, em espécie, ao longo de vários meses, em 
circunstâncias, portanto, que merecem exacerbação em relação ao mínimo 
legal.  Ademais,  valeu-se do cargo para participar  de reuniões  em que 
foram negociados e aceitos recursos milionários em troca da prática de 
atos de ofício favoráveis ao Governo Federal. 

É,  assim, elevada a reprovabilidade das circunstâncias em que foi 
praticado o crime, em comparação com um delito de corrupção passiva 
de reprovabilidade mínima.

As consequências do crime igualmente se mostram extremamente 
desfavoráveis, uma vez que a solicitação e o recebimento de milhões de 
reais  pelo  parlamentar  não  configura  simplesmente  um  crime  de 
corrupção  passiva  de  consequências  mínimas,  mas  sim  um  delito  de 
consequências que extrapolam o tipo penal,  pois  dele decorrem lesões 
que  atingem  bens  jurídicos  outros  que  não  apenas  a  administração 
pública,  mas igualmente  o  regime democrático,  o  pluripartidarismo,  a 
separação e independência entre os poderes, todos inseridos na esfera de 
previsibilidade do acusado.

Com  efeito,  a  corrupção  de  um  parlamentar,  especialmente 
Presidente  de  partido  político,  para  garantir  seu  voto  e  o  de  seus 
correligionários,  tem por consequência  gravíssima lesão à democracia, 
que  é  caracterizada  exatamente  pelo  diálogo  entre  opiniões  e  visões 
distintas  das  dos  representantes  eleitos  pelo  povo.  Foi  essa  prática 
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A conduta social  e  a personalidade do réu PEDRO CORRÊA não 
permitem exacerbar a pena-base.

Os  motivos  que  conduziram  à  prática  dos  crimes  de  corrupção 
passiva  são  extremamente  graves,  como  demonstrado  ao  longo  deste 
voto,  pois  o  acusado pretendeu contribuir  para a usurpação do poder 
político  mediante  práticas  antirrepublicanas,  violando  abertamente  os 
mais caros  e  importantes  princípios sobre os  quais  se apoia o edifício 
republicano Nacional, que minam as próprias bases da sociedade livre, 
plúrima e democrática, o que todos nós, brasileiros, desejamos construir.

As circunstâncias do crime também são desfavoráveis ao réu.
No  caso,  PEDRO  CORRÊA empregou  seu  mandato  parlamentar 

para obter somas milionárias, em espécie, ao longo de vários meses, em 
circunstâncias, portanto, que merecem exacerbação em relação ao mínimo 
legal.  Ademais,  valeu-se do cargo para participar  de reuniões  em que 
foram negociados e aceitos recursos milionários em troca da prática de 
atos de ofício favoráveis ao Governo Federal. 

É,  assim, elevada a reprovabilidade das circunstâncias em que foi 
praticado o crime, em comparação com um delito de corrupção passiva 
de reprovabilidade mínima.

As consequências do crime igualmente se mostram extremamente 
desfavoráveis, uma vez que a solicitação e o recebimento de milhões de 
reais  pelo  parlamentar  não  configura  simplesmente  um  crime  de 
corrupção  passiva  de  consequências  mínimas,  mas  sim  um  delito  de 
consequências que extrapolam o tipo penal,  pois  dele decorrem lesões 
que  atingem  bens  jurídicos  outros  que  não  apenas  a  administração 
pública,  mas igualmente  o  regime democrático,  o  pluripartidarismo,  a 
separação e independência entre os poderes, todos inseridos na esfera de 
previsibilidade do acusado.

Com  efeito,  a  corrupção  de  um  parlamentar,  especialmente 
Presidente  de  partido  político,  para  garantir  seu  voto  e  o  de  seus 
correligionários,  tem por consequência  gravíssima lesão à democracia, 
que  é  caracterizada  exatamente  pelo  diálogo  entre  opiniões  e  visões 
distintas  das  dos  representantes  eleitos  pelo  povo.  Foi  essa  prática 
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dialética e a confiança nela depositada pelos eleitores que lhe outorgaram 
o mandato eletivo que o réu impediu, em troca de dinheiro.

Assim,  as  circunstâncias  judiciais  do art.  59  do  Código  Penal  são 
desfavoráveis ao acusado PEDRO CORRÊA.

Conforme  ficou  decidido  pelo  Plenário  em  relação  aos  delitos 
imputados no capítulo VI da denúncia, aplica-se a pena estabelecida pela 
Lei 10.763, de 12 de novembro de 2003.

Por tudo que foi dito, e atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no 
artigo 317 (corrupção passiva) do Código Penal, fixo a pena-base em 3 
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com mais 165 dias-multa.

Aplica-se a agravante do art. 62, III (“A pena será ainda agravada em  
relação  ao  agente  que:  III  –  instiga  ou determina  a  cometer  o  crime  alguém  
sujeito à sua autoridade), pois, no caso, o réu PEDRO CORRÊA, juntamente 
com o corréu JOSÉ JANENE, determinou que o corréu JOÃO CLÁUDIO 
GENÚ executasse os recebimentos das vantagens indevidas,  pagas por 
DELÚBIO SOARES e MARCOS VALÉRIO.

Assim, aumento a pena-base de um-sexto, para 4 (quatro) anos e 1 
(um) mês de reclusão, com mais 190 dias-multa, cada um no valor de 10 
vezes  o  salário-mínimo  vigente  na  época  do  fato,  tendo  em  conta  o 
disposto no art. 60 do Código Penal, quanto aos “Critérios Especiais da  
Pena de Multa” (“o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do  
réu”).  O montante devido a  título  de multa  “será  atualizado,  quando da  
execução, pelos índices de correção monetária” (§2º do art. 49).

Ausentes  outras  causas  de diminuição ou aumento,  torno a pena 
definitiva em 4 anos e 1 mês de reclusão e 190 dias-multa para o acusado 
PEDRO CORRÊA, pela prática do crime de corrupção passiva.

       
PEDRO CORRÊA

       
LAVAGEM DE DINHEIRO

(Item VI.1, b.3 – art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/98, 15 vezes)
Pena – reclusão, de 3 a 10 anos, e multa
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dialética e a confiança nela depositada pelos eleitores que lhe outorgaram 
o mandato eletivo que o réu impediu, em troca de dinheiro.

Assim,  as  circunstâncias  judiciais  do art.  59  do  Código  Penal  são 
desfavoráveis ao acusado PEDRO CORRÊA.

Conforme  ficou  decidido  pelo  Plenário  em  relação  aos  delitos 
imputados no capítulo VI da denúncia, aplica-se a pena estabelecida pela 
Lei 10.763, de 12 de novembro de 2003.

Por tudo que foi dito, e atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no 
artigo 317 (corrupção passiva) do Código Penal, fixo a pena-base em 3 
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com mais 165 dias-multa.

Aplica-se a agravante do art. 62, III (“A pena será ainda agravada em  
relação  ao  agente  que:  III  –  instiga  ou determina  a  cometer  o  crime  alguém  
sujeito à sua autoridade), pois, no caso, o réu PEDRO CORRÊA, juntamente 
com o corréu JOSÉ JANENE, determinou que o corréu JOÃO CLÁUDIO 
GENÚ executasse os recebimentos das vantagens indevidas,  pagas por 
DELÚBIO SOARES e MARCOS VALÉRIO.

Assim, aumento a pena-base de um-sexto, para 4 (quatro) anos e 1 
(um) mês de reclusão, com mais 190 dias-multa, cada um no valor de 10 
vezes  o  salário-mínimo  vigente  na  época  do  fato,  tendo  em  conta  o 
disposto no art. 60 do Código Penal, quanto aos “Critérios Especiais da  
Pena de Multa” (“o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do  
réu”).  O montante devido a  título  de multa  “será  atualizado,  quando da  
execução, pelos índices de correção monetária” (§2º do art. 49).

Ausentes  outras  causas  de diminuição ou aumento,  torno a pena 
definitiva em 4 anos e 1 mês de reclusão e 190 dias-multa para o acusado 
PEDRO CORRÊA, pela prática do crime de corrupção passiva.

       
PEDRO CORRÊA

       
LAVAGEM DE DINHEIRO

(Item VI.1, b.3 – art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/98, 15 vezes)
Pena – reclusão, de 3 a 10 anos, e multa
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Vencidos: Ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio
       
CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LAVAGEM 

DE DINHEIRO
       
Os  crimes  de  lavagem  de  dinheiro  imputados  ao  réu  PEDRO 

CORRÊA foram praticados reiteradas vezes, nas mesmas circunstâncias, o 
que atrai a incidência do art. 71 do Código Penal:

       
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 

omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas 
condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras 
semelhantes,  devem  os  subseqüentes  ser  havidos  como 
continuação do primeiro,  aplica-se-lhe a pena de um só dos 
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,  aumentada, 
em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

       
Tendo  em  vista  este  preceito,  deixo  de  acolher  o  pedido  do 

Procurador-Geral  da  República,  que  formulou  pedido  no  sentido  do 
reconhecimento da existência concurso material de delitos. Entendo que, 
no caso, ocorreu a continuidade delitiva, pois os fatos envolveram crimes 
da  mesma  espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de 
execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação dos 
primeiros.

A culpabilidade  é  exacerbada,  pois  o  acusado  PEDRO  CORRÊA 
atuou  intensamente  no  emprego  dos  mecanismos  para  a  lavagem  de 
milhões  de  reais  de  origem  criminosa,  pagos  pelo  Partido  dos 
Trabalhadores através da estrutura empresarial oferecida por MARCOS 
VALÉRIO. O acusado, através do coautor JOSÉ JANENE (falecido) e do 
colaborador JOÃO CLÁUDIO GENÚ, ainda se valeu da empresa BÔNUS 
BANVAL para receber milhões de reais em proveito de seu partido, em 
sofisticação do mecanismo de lavagem de dinheiro oferecido pelo grupo 
criminoso.

O réu não possui antecedentes criminais.
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Não  considero  possível  a  exacerbação  da  pena-base  com 
fundamento na personalidade ou conduta social do condenado.

Os motivos são reprováveis, pois o réu PEDRO CORRÊA pretendeu 
organizar  e  manter  uma  estrutura  permanente  de  recebimento  de 
dinheiro ilícito. Assim, o crime de lavagem de dinheiro é alcançado pelos 
mesmos  motivos  reprováveis  que  envolveram  um  dos  delitos 
antecedentes (no caso, a corrupção passiva).

As  circunstâncias  são  graves,  tendo  em  vista  que  o  crime  foi 
praticado  ao  longo  de  vários  meses,  com  utilização  de  um  esquema 
criminoso extremamente sofisticado, no qual foi empregado funcionário 
do partido presidido pelo acusado – Sr. JOÃO CLÁUDIO GENÚ.

As consequências do delito também permitem a elevação da pena-
base,  tendo  em  vista  que  foram  afetados  bens  jurídicos  não  apenas 
atinentes ao tipo penal envolvido, mas também outros inseridos na esfera 
de previsibilidade do acusado, em especial a higidez do sistema eleitoral 
brasileiro.  Mediante  os  crimes de  lavagem de dinheiro,  o  réu PEDRO 
CORRÊA obteve  recursos  não  apenas  para  enriquecer  criminosamente 
como,  ainda,  para  colocar  seu  partido  em condições  de  vantagem  na 
disputa com outros partidos em campanhas eleitorais. Aliás, até mesmo o 
emprego do dinheiro no caixa dois de campanhas eleitorais (verificou-se 
essa ocorrência em alguns casos, envolvendo candidatos apoiados pelo 
PP) provoca dano à lisura da disputa eleitoral entre os partidos e, por isso 
mesmo,  configura  delito  eleitoral,  decorrente  da  prática  do  crime  de 
lavagem de dinheiro, no caso concreto.

Também não se podem desprezar os valores envolvidos na prática 
criminosa,  que  produzem  lesão  ainda  mais  grave  ao  bem  jurídico 
protegido pelo art. 1º da Lei 9.613/98.

Do exposto, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no artigo 1º, V e 
VI, da Lei 9.613/98, fixo a pena-base de reclusão em 3 (três) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão, e a pena-base de multa em 135 dias-multa.

Não há atenuantes.
Incide a agravante prevista para o concurso de agentes, no art. 62, III, 

do CP (determinar a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade, no 
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caso, o corréu JOÃO CLÁUDIO GENÚ), razão pela qual aumento a pena 
na  fração  de  um  sexto,  totalizando  4  (quatro)  anos  e  1  (um)  mês  de 
reclusão, mais 157 dias-multa.

Não há outras circunstâncias agravantes e também não há causas de 
diminuição.

Incide a causa de aumento da continuidade delitiva (art. 71 do CP).
No caso, o crime de lavagem de dinheiro foi praticado quinze vezes, 

o  que  conduz  a  um aumento  da  pena  na  fração  de  2/3  (dois  terços), 
totalizando 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, aumento a pena de dois 
terços (2/3), totalizando 6 anos e 9 meses e 20 dias de reclusão, e 260 dias-
multa, cada um no valor de 10 vezes o salário-mínimo vigente na época 
do fato, considerado o disposto no art. 60 do Código Penal, quanto aos 
“Critérios Especiais da Pena de Multa” (“o juiz deve atender, principalmente, à  
situação  econômica  do  réu”).  O  montante  assim  devido  “será  atualizado,  
quando da execução, pelos índices de correção monetária” (§2º do art. 49).

Por todo o exposto, pela prática de crime de lavagem de dinheiro, 
condeno o réu PEDRO CORRÊA à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de 
reclusão e 260 dias-multa, no valor de 10 vezes o salário mínimo vigente à 
época do fato.

Tendo em vista a necessidade de ressarcir os valores lavados pelos 
réus  e  prevenir  a  repetição  do  ilícito  aqui  detalhado,  e  considerando, 
ainda, todas as circunstâncias levadas em conta para a fixação da pena, 
decreto,  com apoio no art.  7º da Lei  9.613/1998 e nos arts.  91 e 92 do 
Código Penal:

(1) a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto do 
crime, bem como do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua 
proveito  auferido  pelo  condenado  com  a  prática  do  fato  criminoso, 
ressalvado, obviamente, o direito das pessoas jurídicas de direito público 
ou privado lesadas;

(2) a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer 
natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de 
gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei 9.613/1998, pelo 
dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.

187 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627920.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

caso, o corréu JOÃO CLÁUDIO GENÚ), razão pela qual aumento a pena 
na  fração  de  um  sexto,  totalizando  4  (quatro)  anos  e  1  (um)  mês  de 
reclusão, mais 157 dias-multa.

Não há outras circunstâncias agravantes e também não há causas de 
diminuição.

Incide a causa de aumento da continuidade delitiva (art. 71 do CP).
No caso, o crime de lavagem de dinheiro foi praticado quinze vezes, 

o  que  conduz  a  um aumento  da  pena  na  fração  de  2/3  (dois  terços), 
totalizando 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, aumento a pena de dois 
terços (2/3), totalizando 6 anos e 9 meses e 20 dias de reclusão, e 260 dias-
multa, cada um no valor de 10 vezes o salário-mínimo vigente na época 
do fato, considerado o disposto no art. 60 do Código Penal, quanto aos 
“Critérios Especiais da Pena de Multa” (“o juiz deve atender, principalmente, à  
situação  econômica  do  réu”).  O  montante  assim  devido  “será  atualizado,  
quando da execução, pelos índices de correção monetária” (§2º do art. 49).

Por todo o exposto, pela prática de crime de lavagem de dinheiro, 
condeno o réu PEDRO CORRÊA à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de 
reclusão e 260 dias-multa, no valor de 10 vezes o salário mínimo vigente à 
época do fato.

Tendo em vista a necessidade de ressarcir os valores lavados pelos 
réus  e  prevenir  a  repetição  do  ilícito  aqui  detalhado,  e  considerando, 
ainda, todas as circunstâncias levadas em conta para a fixação da pena, 
decreto,  com apoio no art.  7º da Lei  9.613/1998 e nos arts.  91 e 92 do 
Código Penal:

(1) a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto do 
crime, bem como do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua 
proveito  auferido  pelo  condenado  com  a  prática  do  fato  criminoso, 
ressalvado, obviamente, o direito das pessoas jurídicas de direito público 
ou privado lesadas;

(2) a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer 
natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de 
gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei 9.613/1998, pelo 
dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.

187 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627920.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6475 de 8405 STF-fl. 58090



Voto s/ Dosimetria

AP 470 / MG 

PEDRO CORRÊA
CONCLUSÃO

       
CONCURSO MATERIAL
       
PEDRO CORRÊA foi condenado pelos seguintes crimes:
(i)  formação de quadrilha,  com pena de  2 ANOS E 3 MESES de 

reclusão (item VI.1, b.1);
(ii) corrupção passiva, com pena de 4 ANOS E 1 MÊS de reclusão e 

190 dias-multa,  cada um no valor  de 10 vezes o salário-mínimo (item 
VI.1, b.2); e

(iii)  lavagem de dinheiro,  com pena de  6  ANOS,  9  MESES e  20 
DIAS de reclusão, e 260 dias-multa, no valor de 10 salários-mínimos cada 
(item IV.1, b.3);

Em  atenção  do  disposto  no  art.  69  do  Código  Penal  (concurso 
material), somo as penas aplicadas a PEDRO CORRÊA, perfazendo um 
total de treze anos, um mês e vinte dias de reclusão, mais quatrocentos e 
cinquenta  dias-multa,  no  valor  unitário  de  dez  salários  mínimos 
vigentes ao tempo dos fatos.

       
REGIME INICIAL
O  regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

será o  fechado, nos termos do art. 33,  caput, § 2º,  a, e § 3º, c/c o art. 59, 
caput e inciso III, do Código Penal.

       
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Incabível  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 

restritivas de direitos, em virtude do fato de que a pena aplicada excede o 
limite fixado na lei para essa substituição (CP, art. 44, I).

       
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Pela mesma razão, também inviável o sursis (CP, art. 77).
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FIXAÇÃO  DE  VALOR  MÍNIMO  PARA  REPARAÇÃO  DOS 
DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO

Deixo de fixar “valor mínimo para reparação dos danos causados 
pela infração” (CPP, art. 387, IV, na redação dada pela Lei 11.719/2008, c/c 
o art. 63, parágrafo único), tendo em vista a inexistência de pedido formal 
nesse  sentido,  seja  pelas  pessoas  que suportaram o prejuízo,  seja  pelo 
Ministério  Público  Federal  (que  somente  apresentou  tal  pleito  nas 
alegações finais), o que impossibilitou o exercício do contraditório e da 
ampla  defesa  especificamente sobre  a  fixação  desse  montante  mínimo 
indenizatório.  Nesse  sentido,  cito,  apenas  para  ilustrar,  Guilherme  de 
Souza Nucci:

       
“admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para  

a reparação dos danos causados pela  infração penal,  é  fundamental  
haver,  durante a instrução criminal,  um pedido formal para que se  
apure  o  montante  civilmente  devido.  Esse  pedido  deve  partir  do  
ofendido,  por  seu advogado (assistente  de  acusação),  ou Ministério  
Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes  
a  sustentá-los.  A  partir  daí,  deve-se  proporcionar  ao  réu  a  
possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar  
valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou  
moral  a  ser  reparado.  Se  não  houver  formal  pedido  e  instrução  
específica  para  apurar  o  valor  mínimo  para  o  dano,  é  defeso  ao  
julgador  optar  por  qualquer  cifra,  pois  seria  nítida  infringência  ao  
princípio da ampla defesa” (Código de processo penal comentado, 
11. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 742).

       
Após o trânsito em julgado, dê-se ciência à Justiça Eleitoral e lance-se 

o nome do réu no rol dos culpados (CPP, art. 393, II).
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DOSIMETRIA
PEDRO HENRY

Corrupção passiva
(Item VI.1, b.2 – art. 317 do Código Penal)

Pena – reclusão, de 2 a 12 anos, e multa
(Vencido na dosimetria da pena privativa de liberdade)

Em ligeira síntese, trata-se do recebimento de quase R$ 3 milhões de 
reais, a título de vantagem indevida, oferecida pelo esquema criminoso 
de  cooptação  do  Poder  Legislativo,  implementado  pelo  partido  que 
controlava o Governo Federal. O recebimento da propina consumou-se ao 
longo dos anos de 2003 e 2004. O réu PEDRO HENRY, juntamente com os 
demais corréus denunciados no capítulo VI.1, valeu-se do mecanismo de 
lavagem de dinheiro oferecido pelos acusados dos núcleos publicitário e 
financeiro.

Quanto ao crime de corrupção passiva, a culpabilidade de PEDRO 
HENRY é elevada, pois o acusado era o líder do Partido Progressista na 
Câmara dos Deputados e, nessa condição, reuniu-se com os réus JOSÉ 
GENOÍNO e JOSÉ DIRCEU para comercializar seu apoio político e o de 
seus  correligionários  ao  Partido  dos  Trabalhadores,  nas  votações  de 
interesse  do  Governo  na  Câmara  dos  Deputados.  O  réu  efetivamente 
inverteu o posicionamento que seu partido vinha adotando até meados 
de 2003, que era de franca oposição ao Governo, e passou a encaminhar 
as  votações  no  sentido  desejado  pelos  réus  comandados  por  JOSÉ 
DIRCEU.

O acusado não apresenta antecedentes criminais. A conduta social e 
a personalidade do réu também não permitem exacerbar a pena-base.

Os motivos que conduziram à prática do crime de corrupção passiva 
são extremamente graves, como ficou demonstrado nestes autos, pois o 
acusado  tinha  por  objetivo  “capitalizar”  os  votos  de  seu  partido, 
“alugando”  sua  legenda  para  se  beneficiar,  de  modo  permanente,  de 
vantagens financeiras. Com efeito, o móvel do réu PEDRO HENRY foi 
não apenas o recebimento de vantagem indevida para a prática de ato de 
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ofício, mas, igualmente, uma verdadeira apropriação e mercantilização de 
seu mandato, mediante práticas antirrepublicanas, tendentes a eliminar 
outros  partidos  que  não  aderissem  ao  esquema  criminoso,  em  aberta 
violação aos mais caros e importantes princípios sobre os quais se apoia o 
edifício republicano nacional. Assim, os motivos do delito pelo qual o ex-
líder do Partido Progressista foi condenado foram extremamente graves e 
minam as próprias bases da sociedade livre, plúrima e democrática.

As circunstâncias do crime também são desfavoráveis  ao réu.  No 
caso,  PEDRO HENRY empregou seu mandato  parlamentar  para  obter 
somas milionárias, em espécie, ao longo de vários meses. Ademais, o réu, 
ao  lado  de  PEDRO  CORRÊA,  conduziu  as  reuniões  em  que  foram 
solicitados recursos em troca da prática de atos de ofício favoráveis ao 
Governo Federal. 

É,  assim, elevada a reprovabilidade das circunstâncias em que foi 
praticado o crime, em comparação com um delito de corrupção passiva 
de reprovabilidade mínima.

As consequências dos crimes igualmente se mostram desfavoráveis, 
uma  vez  que  a  solicitação  e  o  recebimento  de  milhões  de  reais  pelo 
parlamentar,  juntamente  com  seus  corréus,  configura  um  crime  de 
corrupção passiva cujas consequências não são reduzidas, mas sim um 
delito que causa danos que vão além dos previstos no tipo penal, pois 
dele decorrem lesões a bens jurídicos que transcendem a Administração 
Pública,  tais  como  o  regime  democrático,  o  pluripartidarismo,  a 
separação e independência entre os poderes, todos inseridos na esfera de 
previsibilidade do acusado.

Com  efeito,  a  corrupção  de  um  parlamentar,  especialmente  líder 
parlamentar, para garantir seu voto e o de seus correligionários, tem por 
consequência  gravíssima a  lesão  à  própria  democracia,  que  é 
caracterizada exatamente pelo diálogo entre opiniões e visões distintas 
das dos representantes eleitos pelo povo. Foi  essa prática dialética e a 
confiança nela depositada pelos eleitores que lhe outorgaram o mandato 
eletivo que o réu impediu, em troca de dinheiro.

Assim,  as  circunstâncias  judiciais  do art.  59  do  Código  Penal  são 
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desfavoráveis ao acusado PEDRO HENRY.
Conforme  ficou  decidido  pelo  Plenário  em  relação  aos  delitos 

imputados no capítulo VI da denúncia, aplica-se a pena estabelecida pela 
Lei 10.763, de 12 de novembro de 2003.

Por tudo que foi dito, e atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no 
artigo 317 (corrupção passiva) do Código Penal, fixo a pena-base em 3 
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 150 dias-multa, cada um no total 
de 10 vezes o salário mínimo vigente na época do fato, tendo em conta o 
disposto no art. 60 do Código Penal, quanto aos “Critérios Especiais da  
Pena de Multa” (“o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do  
réu”).  O montante devido a  título  de multa  “será  atualizado,  quando da  
execução, pelos índices de correção monetária” (§2º do art. 49)

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas 
de diminuição ou de aumento,  torno a pena definitiva do réu PEDRO 
HENRY em 3 anos e 6 meses de reclusão, mais 150 dias-multa, no valor 
de 10 vezes o salário mínimo vigente à época do fato,  pela prática do 
crime de corrupção passiva.

PEDRO HENRY
LAVAGEM DE DINHEIRO

(Item VI.1, b.3 – art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/98, 15 vezes)
Pena – reclusão, de 3 a 10 anos, mais aumento da continuidade delitiva 

(2/3)

Vencidos:Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio

       
CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LAVAGEM 

DE DINHEIRO
Os  crimes  de  lavagem  de  dinheiro  imputados  ao  réu  PEDRO 

HENRY foram praticados quinze vezes, nas mesmas circunstâncias, o que 
atrai a incidência do art. 71 do Código Penal:

       
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 
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omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas 
condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras 
semelhantes,  devem  os  subseqüentes  ser  havidos  como 
continuação do primeiro,  aplica-se-lhe a pena de um só dos 
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,  aumentada, 
em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

       
Tendo  em  vista  este  preceito,  deixo  de  acolher  o  pedido  do 

Procurador-Geral  da  República,  que  formulou  pedido  no  sentido  do 
reconhecimento da existência concurso material de delitos. Entendo que, 
no caso, ocorreu a continuidade delitiva, pois os fatos envolveram crimes 
da  mesma  espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de 
execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação dos 
primeiros.

A  culpabilidade  é  exacerbada,  pois  o  acusado  PEDRO  HENRY 
decidiu empregar mecanismos que viabilizaram a lavagem de milhões de 
reais de origem criminosa, pagos pelo Partido dos Trabalhadores através 
da estrutura empresarial oferecida por MARCOS VALÉRIO e, também, 
através da BÔNUS BANVAL, que foi indicada ao publicitário pelos réus 
do Partido Progressista, que já se utilizava dos serviços da corretora.

O réu PEDRO HENRY não possui antecedentes criminais.
Sua personalidade e sua conduta social não conduzem à alteração da 

pena-base.
Os motivos são reprováveis, pois o réu PEDRO HENRY pretendeu 

organizar  e  manter  uma  estrutura  permanente  de  recebimento  de 
dinheiro ilícito. Assim, o crime de lavagem de dinheiro é alcançado pelos 
mesmos  motivos  reprováveis  que  envolveram  um  dos  delitos 
antecedentes (no caso, a corrupção passiva).

As  circunstâncias  são  graves,  tendo  em  vista  que  o  crime  foi 
praticado  no  contexto  do  recebimento  de  propina  milionária,  com 
utilização  de  um  esquema  criminoso  no  qual  foram  empregados 
funcionários  do  partido  cuja  liderança  e  articulação  política  era 
conduzida  pelo  acusado.  Além  disso,  as  circunstâncias  do  crime  de 
lavagem  de  dinheiro  revelam  que  os  réus  buscavam  manter  em 
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funcionamento  uma  verdadeira  máquina  de  recebimento  de  dinheiro 
sujo,  canalizado  por  MARCOS  VALÉRIO  aos  réus  apontados  por 
DELÚBIO SOARES.

As consequências do delito também permitem a elevação da pena-
base,  tendo  em  vista  que  foram  atingidos  bens  jurídicos  não  apenas 
atinentes ao tipo penal protegido, mas também outros inseridos na esfera 
de previsibilidade do acusado, em especial a higidez do sistema eleitoral 
brasileiro.  Mediante  os  crimes de  lavagem de dinheiro,  o  réu PEDRO 
HENRY  obteve  recursos  não  apenas  para  enriquecer  criminosamente 
como,  ainda,  para  colocar  seu  partido  em condições  de  vantagem  na 
disputa  com  outros  partidos  em  campanhas  eleitorais,  violentando  a 
lisura  do  sistema  eleitoral  brasileiro.  Aliás,  até  mesmo o  emprego  do 
dinheiro  no  caixa  dois  de  campanhas  eleitorais  (verificou-se  essa 
ocorrência  em alguns casos,  envolvendo candidatos  apoiados pelo PP) 
provoca  dano  ao  sistema  político-representativo  e,  por  isso  mesmo, 
materializa delito eleitoral.

Também não se podem desprezar os valores envolvidos na prática 
criminosa,  que  produzem  lesão  ainda  mais  grave  ao  bem  jurídico 
protegido pelo art. 1º da Lei 9.613/98.

Do exposto, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no artigo 1º, V e 
VI, da Lei 9.613/98, fixo a pena-base de PEDRO HENRY em 3 (três) anos e 
6 (seis) meses de reclusão, com mais 135 dias-multa.

Não  há  circunstâncias  atenuantes  ou  agravantes,  nem  causas  de 
diminuição.

Incide a causa de aumento da continuidade delitiva (art. 71 do CP).
O crime de lavagem de dinheiro foi  praticado  quinze vezes,  seja 

através  do  réu  JOÃO  CLÁUDIO  GENÚ,  seja  através  da  BÔNUS 
BANVAL, razão pela qual aplica-se a causa de aumento na fração de dois 
terços (2/3), totalizando 5 anos e 10 meses de reclusão, com mais 220 dias-
multa, cada um no valor de 10 vezes o salário-mínimo vigente na época 
do fato, em atenção ao disposto no art. 60 do Código Penal, quanto aos 
“Critérios  Especiais  da  Pena  de  Multa”  (“o  juiz  deve  atender,  
principalmente, à situação econômica do réu”). O montante devido a título de 
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multa  “será  atualizado,  quando  da  execução,  pelos  índices  de  correção  
monetária” (§2º do art. 49).

Por todo o exposto, pela prática de crime de lavagem de dinheiro, 
condeno o réu PEDRO HENRY à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 
220 dias-multa, no valor de 10 vezes o salário mínimo vigente à época do 
fato.

Tendo em vista a necessidade de ressarcir os valores lavados pelos 
réus  e  prevenir  a  repetição  do  ilícito  aqui  detalhado,  e  considerando, 
ainda, todas as circunstâncias levadas em conta para a fixação da pena, 
decreto,  com apoio no art.  7º da Lei  9.613/1998 e nos arts.  91 e 92 do 
Código Penal:

(1) a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto do 
crime, bem como do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua 
proveito  auferido  pelo  condenado  com  a  prática  do  fato  criminoso, 
ressalvado, obviamente, o direito das pessoas jurídicas de direito público 
ou privado lesadas;

(2) a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer 
natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de 
gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei 9.613/1998, pelo 
dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.

       
PEDRO HENRY
CONCLUSÃO

       
CONCURSO MATERIAL
PEDRO HENRY foi absolvido da prática do crime de formação de 

quadrilha e condenado pelos seguintes crimes:
(i) corrupção passiva, com pena de 3 ANOS E 6 MESES de reclusão 

e  150 dias-multa, cada um no valor de 10 vezes o salário-mínimo (item 
VI.1, b.2); e

(iii)  lavagem de dinheiro,  com pena de  5 ANOS E 10 MESES de 
reclusão, e  220 dias-multa,  no valor de 10 salários-mínimos cada (item 
IV.1, b.3);
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Em  atenção  do  disposto  no  art.  69  do  Código  Penal  (concurso 
material),  somo as  penas aplicadas a PEDRO HENRY,  perfazendo um 
total de  9 anos e 4 meses de reclusão,  mais 370 dias-multa,  no  valor 
unitário de dez salários mínimos vigentes ao tempo dos fatos.

       
REGIME INICIAL
O  regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

será o  fechado, nos termos do art. 33,  caput, § 2º,  a, e § 3º, c/c o art. 59, 
caput e inciso III, do Código Penal.

       
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Incabível  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 

restritivas de direitos, em virtude do fato de que a pena aplicada excede o 
limite fixado na lei para essa substituição (CP, art. 44, I).

       
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Pela mesma razão, também inviável o sursis (CP, art. 77).
       
FIXAÇÃO  DE  VALOR  MÍNIMO  PARA  REPARAÇÃO  DOS 

DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO
Deixo de fixar “valor mínimo para reparação dos danos causados 

pela infração” (CPP, art. 387, IV, na redação dada pela Lei 11.719/2008, c/c 
o art. 63, parágrafo único), tendo em vista a inexistência de pedido formal 
nesse  sentido,  seja  pelas  pessoas  que suportaram o prejuízo,  seja  pelo 
Ministério  Público  Federal  (que  somente  apresentou  tal  pleito  nas 
alegações finais), o que impossibilitou o exercício do contraditório e da 
ampla  defesa  especificamente sobre  a  fixação  desse  montante  mínimo 
indenizatório.  Nesse  sentido,  cito,  apenas  para  ilustrar,  Guilherme  de 
Souza Nucci:

“admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para  
a reparação dos danos causados pela  infração penal,  é  fundamental  
haver,  durante a instrução criminal,  um pedido formal para que se  
apure  o  montante  civilmente  devido.  Esse  pedido  deve  partir  do  
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ofendido,  por  seu advogado (assistente  de  acusação),  ou Ministério  
Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes  
a  sustentá-los.  A  partir  daí,  deve-se  proporcionar  ao  réu  a  
possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar  
valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou  
moral  a  ser  reparado.  Se  não  houver  formal  pedido  e  instrução  
específica  para  apurar  o  valor  mínimo  para  o  dano,  é  defeso  ao  
julgador  optar  por  qualquer  cifra,  pois  seria  nítida  infringência  ao  
princípio da ampla defesa” (Código de processo penal comentado, 11. 
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 742).

Após o trânsito em julgado, dê-se ciência à Justiça Eleitoral e lance-se 
o nome do réu no rol dos culpados (CPP, art. 393, II).

197 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627920.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

ofendido,  por  seu advogado (assistente  de  acusação),  ou Ministério  
Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes  
a  sustentá-los.  A  partir  daí,  deve-se  proporcionar  ao  réu  a  
possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar  
valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou  
moral  a  ser  reparado.  Se  não  houver  formal  pedido  e  instrução  
específica  para  apurar  o  valor  mínimo  para  o  dano,  é  defeso  ao  
julgador  optar  por  qualquer  cifra,  pois  seria  nítida  infringência  ao  
princípio da ampla defesa” (Código de processo penal comentado, 11. 
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 742).

Após o trânsito em julgado, dê-se ciência à Justiça Eleitoral e lance-se 
o nome do réu no rol dos culpados (CPP, art. 393, II).

197 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627920.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6485 de 8405 STF-fl. 58100



Voto s/ Dosimetria

AP 470 / MG 

DOSIMETRIA
JOÃO CLÁUDIO GENÚ

FORMAÇÃO DE QUADRILHA
(ITEM VI.1, c.1 – art. 288 do Código Penal, juntamente com os corréus 

JOSÉ JANENE, PEDRO CORRÊA e ENIVALDO QUADRADO)
Pena – reclusão, de 1 a 3 anos.

       
Vencidos:  Ministros  Ricardo  Lewandowski,  Rosa  Weber,  Dias 

Toffoli e Cármen Lúcia
       
A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 

conduta,  é  elevada,  uma  vez  que  JOÃO  CLÁUDIO  GENÚ  atuou 
intensamente  para  colaborar  com  os  corréus  parlamentares  no 
recebimento  de  vantagem  indevida  do  Partido  dos  Trabalhadores.  O 
acusado dirigiu-se, várias vezes, pessoalmente, para agências bancárias e, 
inclusive, quartos de hotel, onde efetuou o recebimento de milhares de 
reais,  em espécie,  e  também, juntamente com o corréu JOSÉ JANENE, 
dirigiu-se algumas vezes à sede da empresa BÔNUS BANVAL, que se 
encarregou do repasse de parte do dinheiro.

Assim,  sempre  acompanhando  o  acusado  JOSÉ  JANENE,  o  réu 
JOÃO  CLÁUDIO  GENÚ  teve  comportamento  mais  grave  do  que  o 
mínimo exigido pelo tipo penal em análise.

O acusado não tem antecedentes criminais.
Não há dados que permitam agravar a pena com base na  conduta 

social e na personalidade do condenado.
O motivo do crime, em última análise, foi contribuir com o esquema 

criminoso de recebimento de propina, ao longo dos anos de 2003 e 2004, 
bem como de lavagem de dinheiro, propiciando uma coligação criminosa 
para usurpação do poder, de que fez parte o Partido Progressista, no qual 
JOÃO CLÁUDIO GENÚ exercia função de assessor dos parlamentares 
por ele diretamente auxiliados na prática criminosa.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, por ter aderido 
aos propósitos dos corréus JOSÉ JANENE, PEDRO CORRÊA e PEDRO 
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HENRY,  e  por  ter  permanecido  associado,  em  quadrilha,  por  vários 
meses  consecutivos,  movimentando  milhões  de  reais  à  margem  do 
sistema legal.

As  consequências do delito  mostram-se igualmente desfavoráveis, 
uma vez que – como a quadrilha alcançou um dos seus objetivos, que era 
a  venda de  apoio político  –  JOÃO CLÁUDIO GENÚ afetou,  com sua 
conduta, outros bens jurídicos protegidos pelo ordenamento, colocando 
em risco o próprio regime democrático, a independência dos Poderes e o 
sistema republicano, em flagrante contrariedade à Constituição Federal. 
De  fato,  sem  a  colaboração  direta  e  intensa  do  réu  JOÃO  CLÁUDIO 
GENÚ,  os  parlamentares  teriam mais  dificuldade  em transformar  seu 
partido em legenda alugada pelo Partido dos Trabalhadores.

Dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59, 68 e 288 do Código Penal, fixo 
a pena-base de JOÃO CLÁUDIO GENÚ em 2 anos e 3 meses de reclusão.

Considerando a circunstância atenuante estabelecida no art. 65, III, c, 
do Código Penal,  (ter  o agente cometido o crime em cumprimento de 
ordem  de  autoridade  superior),  atenuo a  pena  na  fração  de  1/6  (um 
sexto), para 1 ano e 10 meses e 15 dias de reclusão, tendo em vista o fato 
de JOÃO CLÁUDIO GENÚ, enquanto assessor parlamentar do Partido 
Progressista, ter atuado sob as ordens (ainda que manifestamente ilegais) 
dos  demais  integrantes  do  Partido Progressista,  especialmente PEDRO 
CORRÊA e JOSÉ JANENE.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva a 
pena de um ano e oito meses de reclusão para JOÃO CLÁUDIO GENÚ.

Decreto  a  PRESCRIÇÃO  da  pena  de  JOÃO  CLÁUDIO  GENÚ 
aplicada  para  o  crime  de  formação  de  quadrilha,  visto  que,  entre  o 
recebimento  da  denúncia  (agosto  de  2007)  e  a  presente  data,  já 
decorreram mais de quatro anos, que é o prazo legalmente estabelecido 
pelo art. 109, V, c/c o art. 117, I, ambos do Código Penal. De todo modo, à 
vista  do  disposto  no  art.  110,  §1º,  do  Código  Penal,  fica  ressalvada  a 
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possibilidade de recurso e de alteração do parâmetro para o cálculo do 
prazo prescricional.

       
JOÃO CLÁUDIO GENÚ

Corrupção passiva
(ITEM VI.1, c.2 – art. 317 do Código Penal)

Pena – reclusão, de 2 a 12 anos, e multa.

Vencido: Ministro Dias Toffoli

A culpabilidade é elevada, pois trata-se do recebimento de quase R$ 
3 milhões de reais, a título de vantagem indevida, oferecida pelo esquema 
criminoso de cooptação do Poder Legislativo, implementado pelo partido 
que controlava o Governo Federal.

O  dinheiro  foi  recebido  ao  longo  dos  anos  de  2003  e  2004, 
pessoalmente  pelo  próprio  réu  JOÃO  CLÁUDIO  GENÚ,  que  ia  ao 
encontro  de  SIMONE  VASCONCELOS  ou  diretamente  à  agência  do 
Banco Rural para efetuar o recebimento; e também através da empresa 
BÔNUS BANVAL, onde JOÃO CLÁUDIO GENÚ se reuniu, juntamente 
com JOSÉ JANENE, com os sócios ENIVALDO QUADRADO e BRENO 
FISCHBERG,  que  transferiram  os  recursos  recebidos  de  MARCOS 
VALÉRIO  e  ROGÉRIO  TOLENTINO,  para  o  pagamento  dos 
parlamentares do Partido Progressista.

O  réu  JOÃO  CLÁUDIO  GENÚ  contribuiu,  de  modo  direto  e 
frequente, com os corréus que detinham poder sobre a legenda, à época 
do  crime,  para  comercializar  o  apoio  político  ao  Partido  dos 
Trabalhadores, nas votações de interesse do Governo Federal na Câmara 
dos Deputados.

O acusado não apresenta antecedentes criminais e não há dados que 
permitam  aumentar  a  pena  com  base  na  conduta  social  e  na 
personalidade do réu JOÃO CLÁUDIO GENÚ.

Os motivos que conduziram à prática dos crimes de corrupção ativa 
são extremamente graves, como demonstrado ao longo deste voto, pois o 
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acusado contribuiu para a “mercantilização” do mandato parlamentar de 
seus  corréus,  mediante  práticas  antirrepublicanas  (recebimento  de 
milhões de reais, em espécie, pagos pelo Partido dos Trabalhadores para 
os  parlamentares  do  Partido  Progressista)  que  se  direcionaram  a 
transformar o Partido Progressista em uma “legenda de aluguel”, o que 
viola abertamente os mais caros e importantes princípios sobre os quais 
se apoia o edifício republicano Nacional, que minam as próprias bases da 
sociedade livre, plúrima e democrática.

As  circunstâncias  dos  crimes  também  são  desfavoráveis  ao  réu 
JOÃO  CLÁUDIO  GENÚ,  pois  este  acusado,  na  condição  de  assessor 
parlamentar  e  do  partido,  empregou  sua  função,  cotidianamente,  ao 
longo de dois anos, para atender aos interesses criminosos dos réus por 
ele auxiliados.

Com  efeito,  o  réu  recebeu,  pessoalmente,  somas  milionárias,  em 
espécie,  para  os  corréus  PEDRO  CORRÊA,  PEDRO  HENRY  e  JOSÉ 
JANENE  (falecido),  acompanhando  constantemente  este  último  nas 
viagens  e  reuniões  mantidas  com  outros  corréus,  como  MARCOS 
VALÉRIO, ROGÉRIO TOLENTINO, ENIVALDO QUADRADO.

Portanto, as circunstâncias são mais graves do que as comuns para o 
tipo  genérico  do  crime  de  corrupção  passiva  e  também  conduzem  à 
elevação da pena-base.

As consequências dos crimes igualmente se mostram extremamente 
desfavoráveis, uma vez que a intermediação da propina recebida pelos 
parlamentares auxiliados por JOÃO CLÁUDIO GENÚ não configura um 
crime  de  corrupção  passiva  de  consequências  mínimas,  mas  sim  um 
delito cujos efeitos extrapolam o tipo penal,  pois dele decorrem lesões 
que  atingem  bens  jurídicos  outros  que  não  apenas  a  administração 
pública,  mas igualmente  o  regime democrático,  o  pluripartidarismo,  a 
separação e independência entre os poderes, todos inseridos na esfera de 
previsibilidade do acusado.

Com efeito, a corrupção de um parlamentar para garantir seu voto e 
o  de  seus  correligionários,  tem  por  consequência  gravíssima  lesão  à 
democracia, que é caracterizada exatamente pelo diálogo entre opiniões e 
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visões distintas das dos representantes eleitos pelo povo. Foi essa prática 
dialética e a confiança nela depositada pelos eleitores que lhe outorgaram 
o mandato eletivo que o réu impediu, em troca de dinheiro.

Conforme  ficou  decidido  pelo  Plenário  em  relação  aos  delitos 
imputados no capítulo VI da denúncia, aplica-se a pena estabelecida pela 
Lei 10.763, de 12 de novembro de 2003.

Por tudo que foi dito, e atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no 
artigo 317 (corrupção passiva) do Código Penal, fixo a pena-base em 3 
(três) anos de reclusão, com mais 120 dias-multa.

Incide a atenuante do art. 65, III, c, do CP (cumprimento a ordem de 
autoridade superior),  razão pela  qual  reduzo a pena na fração de um 
sexto, totalizando 2 anos e 6 meses de reclusão, e 100 dias-multa, cada um 
no valor de 5 vezes o salário-mínimo vigente na época do fato, tendo em 
conta  o  disposto  no  art.  60  do  Código  Penal,  quanto  aos  “Critérios  
Especiais da Pena de Multa” (“o juiz deve atender, principalmente, à situação  
econômica do réu”). O montante devido a título de multa “será atualizado,  
quando da execução, pelos índices de correção monetária” (§2º do art. 49).

Ausentes outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como 
outras causas de diminuição ou de aumento, torno a pena definitiva.

Por  todo  o  exposto,  pela  prática  de  crime  de  corrupção  passiva, 
condeno o réu JOÃO CLÁUDIO GENÚ à pena de 2 anos e 6 meses de 
reclusão e 100 dias-multa, no valor de 5 salários-mínimos.

JOÃO CLÁUDIO GENÚ
LAVAGEM DE DINHEIRO

(ITEM VI.1, c.3 – art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/98 – 15 vezes)
Pena – reclusão, de 3 a 10 anos, e multa

Vencidos: Ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio

CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LAVAGEM 
DE DINHEIRO
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Os  crimes  de  lavagem  de  dinheiro  imputados  ao  réu  JOÃO 
CLÁUDIO  GENÚ  foram  praticados  reiteradas  vezes,  nas  mesmas 
circunstâncias, o que atrai a incidência do art. 71 do Código Penal:

       
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 

omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas 
condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras 
semelhantes,  devem  os  subseqüentes  ser  havidos  como 
continuação do primeiro,  aplica-se-lhe a pena de um só dos 
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,  aumentada, 
em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

       
Tendo  em  vista  este  preceito,  deixo  de  acolher  o  pedido  do 

Procurador-Geral  da  República,  que  formulou  pedido  no  sentido  do 
reconhecimento da existência concurso material de delitos. Entendo que, 
no caso, ocorreu a continuidade delitiva, pois os fatos envolveram crimes 
da  mesma  espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de 
execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação dos 
primeiros.

A culpabilidade  é  exacerbada,  pois  o  acusado  JOÃO  CLÁUDIO 
GENÚ  atuou  reiteradamente  no  emprego  dos  mecanismos  para  a 
lavagem de milhões de reais de origem criminosa, pagos pelo Partido dos 
Trabalhadores através da estrutura empresarial oferecida por MARCOS 
VALÉRIO. O acusado ainda auxiliou os réus a se valerem da empresa 
BÔNUS  BANVAL para  receber  milhões  de  reais  em  proveito  de  seu 
partido, em sofisticação do mecanismo de lavagem de dinheiro oferecido 
pelo grupo criminoso.

JOÃO CLÁUDIO GENU não possui  antecedentes criminais.  Além 
disso, não há dados que permitam elevar a pena com fundamento em sua 
personalidade ou conduta social.

Os  motivos  são  reprováveis,  pois  o  réu  JOÃO  CLÁUDIO GENU 
pretendeu  propiciar  uma  estrutura  permanente  de  recebimento  de 
dinheiro ilícito pelo parlamentar federal. Assim, o crime de lavagem de 
dinheiro é alcançado pelos mesmos motivos reprováveis que envolveram 
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GENÚ  atuou  reiteradamente  no  emprego  dos  mecanismos  para  a 
lavagem de milhões de reais de origem criminosa, pagos pelo Partido dos 
Trabalhadores através da estrutura empresarial oferecida por MARCOS 
VALÉRIO. O acusado ainda auxiliou os réus a se valerem da empresa 
BÔNUS  BANVAL para  receber  milhões  de  reais  em  proveito  de  seu 
partido, em sofisticação do mecanismo de lavagem de dinheiro oferecido 
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JOÃO CLÁUDIO GENU não possui  antecedentes criminais.  Além 
disso, não há dados que permitam elevar a pena com fundamento em sua 
personalidade ou conduta social.

Os  motivos  são  reprováveis,  pois  o  réu  JOÃO  CLÁUDIO GENU 
pretendeu  propiciar  uma  estrutura  permanente  de  recebimento  de 
dinheiro ilícito pelo parlamentar federal. Assim, o crime de lavagem de 
dinheiro é alcançado pelos mesmos motivos reprováveis que envolveram 
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um dos delitos antecedentes (no caso, a corrupção passiva).
As  circunstâncias  são  graves,  tendo  em  vista  que  o  crime  foi 

praticado  com  utilização  de  um  esquema  criminoso  extremamente 
sofisticado,  especialmente  através  da  atuação  da  corretora  BÔNUS 
BANVAL.

As consequências do delito também permitem a elevação da pena-
base,  tendo  em  vista  que  foram  afetados  bens  jurídicos  não  apenas 
atinentes ao tipo penal envolvido, mas também outros inseridos na esfera 
de previsibilidade do acusado, em especial a higidez do sistema eleitoral 
brasileiro e político-partidário brasileiro.

Também não se podem desprezar os valores envolvidos na prática 
criminosa,  que  produzem  lesão  ainda  mais  grave  ao  bem  jurídico 
protegido pelo art. 1º da Lei 9.613/98.

Do exposto, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no artigo 1º, V e 
VI, da Lei 9.613/98, fixo a pena-base de JOÃO CLÁUDIO GENÚ em 3 
(três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com mais 145 dias-multa.

Incide a atenuante do art. 65, III,  c, do CP (cumprimento a ordem 
superior), razão pela qual reduzo a pena para o mínimo legal, de 3 anos 
de reclusão, e reduzo a pena de multa na fração de um sexto, para 120 
dias.

Não há outras circunstâncias agravantes e também não há causas de 
diminuição.

Incide a causa de aumento da continuidade delitiva (art. 71 do CP).
Tendo  em  vista  as  quinze operações  de  lavagem  de  dinheiro 

empregadas  pelos  parlamentares,  com  a  colaboração  do  réu  JOÃO 
CLÁUDIO GENÚ, tanto na intermediação do recebimento de dinheiro 
em espécie junto à acusada SIMONE VASCONCELOS ou ao Banco Rural, 
quanto  nas  reuniões  junto  à  BÔNUS  BANVAL  de  que  o  acusado 
participou ao lado de JOSÉ JANENE, aumento a pena na fração de 2/3 
(dois terços),  totalizando 5 anos de reclusão, com mais 200 dias-multa, 
cada um no valor de 5 vezes o salário-mínimo vigente na época do fato, 
tendo  em  vista  o  disposto  no  art.  60  do  Código  Penal,  quanto  aos 
“Critérios Especiais da Pena de Multa” (“o juiz deve atender, principalmente, à  
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situação econômica do réu”).
O  montante  devido  a  título  de  multa  “será  atualizado,  quando  da  

execução, pelos índices de correção monetária” (§2º do art. 49).
Ausentes outras causas de aumento, torno a pena definitiva.
Tendo em vista a necessidade de ressarcir os valores lavados pelos 

réus  e  prevenir  a  repetição  do  ilícito  aqui  detalhado,  e  considerando, 
ainda, todas as circunstâncias levadas em conta para a fixação da pena, 
decreto,  com apoio no art.  7º da Lei  9.613/1998 e nos arts.  91 e 92 do 
Código Penal:

(1) a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto do 
crime, bem como do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua 
proveito  auferido  pelo  condenado  com  a  prática  do  fato  criminoso, 
ressalvado, obviamente, o direito das pessoas jurídicas de direito público 
ou privado lesadas;

(2) a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer 
natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de 
gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei 9.613/1998, pelo 
dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.

       
JOÃO CLÁUDIO GENÚ

CONCLUSÃO
       

CONCURSO MATERIAL
JOÃO CLÁUDIO GENÚ foi condenado pelos seguintes crimes:
(i) formação de quadrilha, com pena de  1 ANOS, 10 MESES E 15 

DIAS de reclusão (item VI.1, c.1); - PRESCRITA
(ii) corrupção passiva, com pena de 2 ANOS E 6 MESES de reclusão 

e  100 dias-multa,  cada um no valor de 5 vezes o salário-mínimo (item 
VI.1, c.2); e

(iii) lavagem de dinheiro, com pena de  5 ANOS de reclusão, e  200 
dias-multa, no valor de 5 vezes o salário-mínimo vigente à época do fato 
(item IV.1, c.3);

Em  atenção  do  disposto  no  art.  69  do  Código  Penal  (concurso 
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material),  somo  as  penas  aplicadas  a  JOÃO  CLÁUDIO  GENÚ, 
perfazendo um total de  7 anos e 6 meses de reclusão, mais 290 dias-
multa, no  valor unitário de cinco salários mínimos vigentes ao tempo 
dos fatos.

       
REGIME INICIAL
O  regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

será o semi-aberto, nos termos do art. 33, caput, § 2º, b, e § 3º, c/c o art. 59, 
caput e inciso III, do Código Penal.

       
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Incabível  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 

restritivas de direitos, em virtude do fato de que a pena aplicada excede o 
limite fixado na lei para essa substituição (CP, art. 44, I).

       
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Pela mesma razão, também inviável o sursis (CP, art. 77).
       
FIXAÇÃO  DE  VALOR  MÍNIMO  PARA  REPARAÇÃO  DOS 

DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO
Deixo de fixar “valor mínimo para reparação dos danos causados 

pela infração” (CPP, art. 387, IV, na redação dada pela Lei 11.719/2008, c/c 
o art. 63, parágrafo único), tendo em vista a inexistência de pedido formal 
nesse  sentido,  seja  pelas  pessoas  que suportaram o prejuízo,  seja  pelo 
Ministério  Público  Federal  (que  somente  apresentou  tal  pleito  nas 
alegações finais), o que impossibilitou o exercício do contraditório e da 
ampla  defesa  especificamente sobre  a  fixação  desse  montante  mínimo 
indenizatório.  Nesse  sentido,  cito,  apenas  para  ilustrar,  Guilherme  de 
Souza Nucci:

       
“admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para  

a reparação dos danos causados pela  infração penal,  é  fundamental  
haver,  durante a instrução criminal,  um pedido formal para que se  
apure  o  montante  civilmente  devido.  Esse  pedido  deve  partir  do  
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ofendido,  por  seu advogado (assistente  de  acusação),  ou Ministério  
Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes  
a  sustentá-los.  A  partir  daí,  deve-se  proporcionar  ao  réu  a  
possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar  
valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou  
moral  a  ser  reparado.  Se  não  houver  formal  pedido  e  instrução  
específica  para  apurar  o  valor  mínimo  para  o  dano,  é  defeso  ao  
julgador  optar  por  qualquer  cifra,  pois  seria  nítida  infringência  ao  
princípio da ampla defesa” (Código de processo penal comentado,  11. 
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 742).

       
Após o trânsito em julgado, dê-se ciência à Justiça Eleitoral e lance-se 

o nome do réu no rol dos culpados (CPP, art. 393, II).
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DOSIMETRIA
ENIVALDO QUADRADO

FORMAÇÃO DE QUADRILHA
(ITEM  VI.1,  c.1 –  art.  288  do  Código  Penal,  juntamente  com  os 

corréus JOSÉ JANENE, PEDRO CORRÊA e JOÃO CLÁUDIO GENU)
Pena – reclusão, de 1 a 3 anos

       
Vencidos:  Ministros  Ricardo  Lewandowski,  Rosa  Weber,  Dias 

Toffoli e Cármen Lúcia
       
A  culpabilidade,  entendida  como  o  grau  de  reprovabilidade  da 

conduta, é elevada, uma vez que ENIVALDO QUADRADO, empregando 
sua  empresa,  a  BÔNUS  BANVAL,  como  fachada  para  a  prática  de 
delitos,-auxiliou  os  réus  do  Partido  Progressista  a  efetuarem  o 
recebimento de recursos de origem criminosa, enviados pelo Partido dos 
Trabalhadores através de MARCOS VALÉRIO e ROGÉRIO TOLENTINO.

O  réu  reuniu-se  várias  vezes  com  estes  dois  corréus  do  núcleo 
publicitário e, ainda, com JOSÉ JANENE, JOÃO CLÁUDIO GENÚ e o réu 
DELÚBIO SOARES.

O  acusado  não  tem  antecedentes  criminais e  não  há  dados  que 
permitam agravar a pena com base na conduta social e na personalidade 
do condenado.

O motivo do crime, em última análise, foi o objetivo de viabilizar o 
esquema  criminoso  de  recebimento  de  propina  pelos  parlamentares 
indicados,  principalmente,  por  MARCOS  VALÉRIO  e  DELÚBIO 
SOARES, voltados não apenas ao enriquecimento criminoso do réu e de 
seus coautores como, ainda, ao pagamento de despesas de campanha de 
correligionários  do  Partido  Progressista,  em  cujas  contas  a  BÔNUS 
BANVAL providenciou o depósito dos recursos criminosos.

As  circunstâncias do crime também são desfavoráveis ao réu. Com 
efeito,  ENIVALDO  QUADRADO  praticou  permaneceu  reunido  em 
quadrilha com os demais corréus ao longo de vários meses, por meio de 
reiterados  crimes  de  lavagem de  dinheiro,  mantendo contatos  diretos, 
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principalmente,  com  JOSÉ  JANENE  e  JOÃO  CLÁUDIO  GENÚ,  pelo 
Partido Progressista.

As  consequências do delito  mostram-se igualmente desfavoráveis, 
uma  vez  que,  com  seu  auxílio,  a  quadrilha  alcançou  um  dos  seus 
objetivos, que era a venda de apoio político ao Partido dos Trabalhadores, 
afetando vários bens jurídicos protegidos pelo ordenamento e colocando 
em risco o próprio regime democrático, a independência dos Poderes e o 
sistema republicano, em flagrante contrariedade à Constituição Federal. 
De fato, o réu contribuiu para que os parlamentares que se utilizaram de 
seus sistemáticos serviços de lavagem de dinheiro transformassem seu 
partido em legenda alugada pelo Partido dos Trabalhadores.

Dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da 
vítima.

Assim, atento ao disposto nos arts. 59, 68 e 288 do Código Penal, fixo 
a  pena-base de  ENIVALDO  QUADRADO  em  2  anos  e  3  meses  de 
reclusão.

À falta  de  outras  circunstâncias  (atenuantes  ou  agravantes),  bem 
como de causas de diminuição ou aumento (CP, art. 68), torno definitiva 
a pena de 2 anos e 3 meses de reclusão para ENIVALDO QUADRADO.

       
ENIVALDO QUADRADO
LAVAGEM DE DINHEIRO

(Item VI.1, d.2 – art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/98 – 11 vezes)
Pena – reclusão, de 3 a 10 anos

(VOTO VENCIDO, EM RAZÃO DO EMPATE NA DOSIMETRIA)
       
CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LAVAGEM 

DE DINHEIRO
       
Os crimes de lavagem de dinheiro imputados ao réu ENIVALDO 

QUADRADO  foram  praticados  reiteradas  vezes,  nas  mesmas 
circunstâncias, o que atrai a incidência do art. 71 do Código Penal:

       
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 
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omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas 
condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras 
semelhantes,  devem  os  subseqüentes  ser  havidos  como 
continuação do primeiro,  aplica-se-lhe a pena de um só dos 
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,  aumentada, 
em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

       
Tendo  em  vista  este  preceito,  deixo  de  acolher  o  pedido  do 

Procurador-Geral  da  República,  que  formulou  pedido  no  sentido  do 
reconhecimento da existência concurso material de delitos. Entendo que, 
no caso, ocorreu a continuidade delitiva, pois os fatos envolveram crimes 
da  mesma  espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de 
execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação dos 
primeiros.

A culpabilidade de ENIVALDO QUADRADO é exacerbada.
O  réu  atuou  de  modo  intenso  no  emprego  dos  mecanismos  de 

lavagem de milhões de reais de origem criminosa, utilizando-se de sua 
empresa, a BÔNUS BANVAL, como verdadeira máquina de lavagem de 
dinheiro,  pela  qual  recebeu  mais  de  seis  milhões  de  reais  e,  em 
sofisticação do mecanismo de lavagem de dinheiro oferecido pelo grupo 
criminoso,  transferiu  parte  dos  recursos  de  modo  seguro  para  os 
parlamentares do Partido Progressista.

O réu não possui antecedentes criminais e não considero possível a 
exacerbação  da  pena-base  com  fundamento  em  sua  personalidade  ou 
conduta social.

Os  motivos  são  negativos,  pois  o  réu,  mediante  sua  associação 
criminosa com acusados de partidos políticos e agências de publicidade 
que vinham desviando recursos  públicos,  tinha  por  fim não apenas  a 
lavagem  de  dinheiro,  mas,  ainda,  fazer  da  prática  criminosa  uma 
importante atividade de sua empresa, como deram conta os depoimentos 
de  MARCOS  VALÉRIO  e  CARLOS  ALBERTO  QUAGLIA constantes 
destes autos.

As  circunstâncias  são  graves,  tendo  em  vista  que  o  crime  foi 
praticado  ao  longo  de  vários  meses,  com  utilização  de  um  esquema 
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criminoso  extremamente  sofisticado,  no  qual  o  réu  ENIVALDO 
QUADRADO se utilizou de funcionários de sua agência (motoristas que 
sacaram  recursos  em  espécie  para  efetuar  entregas  aos  beneficiários 
finais) e, ainda, da conta de uma cliente, a NATIMAR, sendo certo que a 
BÔNUS  BANVAL  já  mantinha  relações  prévias  com  o  Partido 
Progressista,  razão  pela  qual  seus  serviços  foram  indicados  aos  réus 
MARCOS VALÉRIO, ROGÉRIO TOLENTINO e DELÚBIO SOARES pelo 
representante dos interesses do PP, Sr. JOSÉ JANENE. Como se extraiu 
dos  autos,  a  BÔNUS  BANVAL foi  escolhida  porque  fazia  entrega  de 
dinheiro em domicílio.

As consequências do delito também permitem a elevação da pena-
base,  tendo  em vista  que  foram afetados  bens  jurídicos  atinentes  não 
apenas  ao  tipo  penal  envolvido,  mas  também  outros  bens  jurídicos 
inseridos na esfera de previsibilidade do acusado, em especial a higidez 
do sistema eleitoral e político-partidário brasileiro, em suma, o cerne da 
democracia representativa. Sem a fidelidade dos partidos aos interesses 
de seu eleitorado, frauda-se a soberania popular e o regime democrático, 
que,  embora vigore por força das leis e da Constituição da República, 
acaba perdendo efetividade quando esquemas de corrupção e lavagem de 
dinheiro são postos em prática, como aconteceu no presente caso.

Também fazem parte  das  consequências os  valores  envolvidos na 
prática criminosa, que, por sua magnitude, produzem lesão ainda mais 
grave ao bem jurídico protegido pelo art. 1º da Lei 9.613/98.

Do exposto, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no artigo 1º, V e 
VI, da Lei 9.613/98, fixo a pena-base de ENIVALDO QUADRADO em 3 
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com mais 135 dias-multa.

Não há atenuantes.
Incide a agravante prevista para o concurso de agentes, no art. 62, III, 

do CP (induz outrem à execução material do crime), pois o réu induziu os 
senhores ÁUREO MARCATO, LUIZ CARLOS MAZANO e BENONI DO 
NASCIMENTO MOURA a executar algumas das ações criminosas, por 
meio de determinações diretas para que buscassem elevadas quantias, em 
espécie, na agência do Banco Rural em São Paulo, de modo a repassá-los 
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aos destinatários finais.  Por tal  razão,  aumento a pena de ENIVALDO 
QUADRADO na fração de um sexto (1/6),  totalizando 4 anos e 1 mês, 
com mais 157 dias-multa.

Também se aplica a causa de aumento da continuidade delitiva (art. 
71 do CP).

Tendo em vista que o crime de lavagem de dinheiro foi praticado 
onze vezes,  aumento a pena de 2/3 (dois terços),  totalizando 6 anos,  9 
meses e 20 dias de reclusão, com mais 260 dias-multa, cada um no valor 
de 10 vezes o salário-mínimo vigente na época do fato, tendo em vista o 
disposto no art. 60 do Código Penal, quanto aos “Critérios Especiais da  
Pena de Multa” (“o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do  
réu”). O montante assim devido “será atualizado, quando da execução, pelos  
índices de correção monetária” (§2º do art. 49).

Torno  a  pena  definitiva,  em  razão  da  ausência  de  outras  causas 
legais de aumento ou diminuição.

Por todo o exposto, pela prática de crime de lavagem de dinheiro, 
condeno o réu ENIVALDO QUADRADO à pena de 6 anos, 9 meses e 20 
dias de reclusão e 260 dias-multa, no valor de 10 vezes o salário mínimo 
vigente à época do fato.

Diante da necessidade de ressarcir os valores lavados pelos réus e 
prevenir  a  repetição  do  ilícito  aqui  detalhado,  e  considerando,  ainda, 
todas as circunstâncias levadas em conta para a fixação da pena, decreto, 
com apoio no art. 7º da Lei 9.613/1998 e nos arts. 91 e 92 do Código Penal:

(1) a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto do 
crime, bem como do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua 
proveito  auferido  pelo  condenado  com  a  prática  do  fato  criminoso, 
ressalvado, obviamente, o direito das pessoas jurídicas de direito público 
ou privado lesadas;

(2) a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer 
natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de 
gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei 9.613/1998, pelo 
dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.
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ENIVALDO QUADRADO
CONCLUSÃO

     
CONCURSO MATERIAL
ENIVALDO QUADRADO foi condenado pelos seguintes crimes:
(i)  formação de quadrilha,  com pena de  2 ANOS E 3 MESES de 

reclusão (item VI.1, d.1);
(ii) lavagem de dinheiro, com pena de 6 ANOS, 9 MESES E 20 DIAS 

de reclusão, e 260 dias-multa, no valor de 10 salários-mínimos cada (item 
IV.1, d.2);

Em  atenção  do  disposto  no  art.  69  do  Código  Penal  (concurso 
material),  somo  as  penas  aplicadas  a  ENIVALDO  QUADRADO, 
perfazendo  um  total  de  nove  anos  e  vinte  dias  de  reclusão,  mais 
duzentos  e  sessenta  dias-multa,  no  valor  unitário  de  dez  salários 
mínimos vigentes ao tempo dos fatos.

     
REGIME INICIAL
O  regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

será o semi-aberto, nos termos do art. 33, caput, § 2º, b, e § 3º, c/c o art. 59, 
caput e inciso III, do Código Penal.

       
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Incabível  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 

restritivas de direitos, em virtude do fato de que a pena aplicada excede o 
limite fixado na lei para essa substituição (CP, art. 44, I).

       
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Pela mesma razão, também inviável o sursis (CP, art. 77).
       
FIXAÇÃO  DE  VALOR  MÍNIMO  PARA  REPARAÇÃO  DOS 

DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO
Deixo de fixar “valor mínimo para reparação dos danos causados 

pela infração” (CPP, art. 387, IV, na redação dada pela Lei 11.719/2008, c/c 
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o art. 63, parágrafo único), tendo em vista a inexistência de pedido formal 
nesse  sentido,  seja  pelas  pessoas  que suportaram o prejuízo,  seja  pelo 
Ministério  Público  Federal  (que  somente  apresentou  tal  pleito  nas 
alegações finais), o que impossibilitou o exercício do contraditório e da 
ampla  defesa  especificamente sobre  a  fixação  desse  montante  mínimo 
indenizatório.  Nesse  sentido,  cito,  apenas  para  ilustrar,  Guilherme  de 
Souza Nucci:

       
“admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para  

a reparação dos danos causados pela  infração penal,  é  fundamental  
haver,  durante a instrução criminal,  um pedido formal para que se  
apure  o  montante  civilmente  devido.  Esse  pedido  deve  partir  do  
ofendido,  por  seu advogado (assistente  de  acusação),  ou Ministério  
Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes  
a  sustentá-los.  A  partir  daí,  deve-se  proporcionar  ao  réu  a  
possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar  
valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou  
moral  a  ser  reparado.  Se  não  houver  formal  pedido  e  instrução  
específica  para  apurar  o  valor  mínimo  para  o  dano,  é  defeso  ao  
julgador  optar  por  qualquer  cifra,  pois  seria  nítida  infringência  ao  
princípio da ampla defesa” (Código de processo penal comentado, 
11. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 742).

Após o trânsito em julgado, dê-se ciência à Justiça Eleitoral e lance-se 
o nome do réu no rol dos culpados (CPP, art. 393, II).
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DOSIMETRIA
BRENO FISCHBERG

LAVAGEM DE DINHEIRO
(Item VI.1, d.2 – art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/98 – 11 vezes)

Pena – reclusão, de 3 a 10 anos
       
Vencidos:  Ministros  Ricardo  Lewandowski;  Dias  Toffoli;  Gilmar 

Mendes; Marco Aurélio
       
CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LAVAGEM 

DE DINHEIRO
       
Os  crimes  de  lavagem  de  dinheiro  imputados  ao  réu  BRENO 

FISCHBERG  foram  praticados  reiteradas  vezes,  nas  mesmas 
circunstâncias, o que atrai a incidência do art. 71 do Código Penal:

       
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 

omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas 
condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras 
semelhantes,  devem  os  subseqüentes  ser  havidos  como 
continuação do primeiro,  aplica-se-lhe a pena de um só dos 
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,  aumentada, 
em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

       
Tendo  em  vista  este  preceito,  deixo  de  acolher  o  pedido  do 

Procurador-Geral  da  República,  que  formulou  pedido  no  sentido  do 
reconhecimento da existência concurso material de delitos. Entendo que, 
no caso, ocorreu a continuidade delitiva, pois os fatos envolveram crimes 
da  mesma  espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de 
execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação dos 
primeiros.

A culpabilidade de BRENO FISCHBERG é comum para a espécie.
O réu não possui antecedentes criminais e não considero possível a 

exacerbação  da  pena-base  com  fundamento  em  sua  personalidade  ou 
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conduta social.
Os  motivos  são  negativos,  pois  o  réu,  juntamente  com seu sócio, 

ENIVALDO  QUADRADO,  em  associação  criminosa  com  acusados  de 
partidos políticos e de agências de publicidade que vinham desviando 
recursos públicos, tinha por fim não apenas a lavagem de dinheiro, mas, 
ainda, fazer da prática criminosa uma importante atividade financeira de 
sua empresa, como deram conta os depoimentos de MARCOS VALÉRIO 
e CARLOS ALBERTO QUAGLIA, constantes destes autos.

As  circunstâncias  são  graves,  tendo  em  vista  que  o  crime  foi 
praticado  ao  longo  de  vários  meses,  com  utilização  de  um  esquema 
criminoso extremamente sofisticado, no qual o réu BRENO FISCHBERG 
se  reuniu  com  os  acusados  MARCOS  VALÉRIO  e  ROGÉRIO 
TOLENTINO, para viabilizar o recebimento de mais de R$ 6 milhões por 
sua empresa e, ainda, utilizou-se da cliente NATIMAR, cuja conta junto à 
BÔNUS BANVAL era operada pelo ora apenado. Ademais, evidenciou-se 
que  a  BÔNUS  BANVAL já  mantinha  relações  prévias  com  o  Partido 
Progressista,  razão  pela  qual  seus  serviços  foram  indicados  aos  réus 
MARCOS VALÉRIO, ROGÉRIO TOLENTINO e DELÚBIO SOARES pelo 
representante dos interesses do PP, Sr. JOSÉ JANENE. Por fim, mas não 
menos relevante, o acusado MARCOS VALÉRIO revelou que a BÔNUS 
BANVAL foi escolhida porque fazia entrega de dinheiro em domicílio aos 
parlamentares.

As consequências do delito também permitem a elevação da pena-
base,  tendo  em  vista  que  foram  afetados  bens  jurídicos  não  apenas 
atinentes ao tipo penal envolvido, mas também outros inseridos na esfera 
de previsibilidade do acusado, em especial a higidez do sistema eleitoral 
e  político-partidário  brasileiro,  em  suma,  o  cerne  da  democracia 
representativa.  Sem  a  fidelidade  dos  partidos  aos  interesses  de  seu 
eleitorado, frauda-se a soberania popular e o regime democrático, que, 
embora vigore por força das leis e da Constituição da República, acaba 
perdendo  efetividade  quando  esquemas  de  corrupção  e  lavagem  de 
dinheiro são postos em prática, como aconteceu no presente caso.

Também fazem parte  das  consequências os  valores  envolvidos na 
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prática criminosa, que, por sua magnitude, produzem lesão ainda mais 
grave ao bem jurídico protegido pelo art. 1º da Lei 9.613/98.

Do exposto, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no artigo 1º, V e 
VI, da Lei 9.613/98, fixo a pena-base de BRENO FISCHBERG em 3 (três) 
anos e 6 (seis) de reclusão, com mais 135 dias-multa.

Não  há  circunstâncias  atenuantes  ou  agravantes,  nem  causas  de 
diminuição.

Incide a causa de aumento da continuidade delitiva (art. 71 do CP). 
Tendo em vista que o crime de lavagem de dinheiro foi praticado  onze 
vezes, aumento a pena de dois terços (2/3), totalizando 5 anos e 10 meses 
de reclusão,  com mais 220 dias-multa, cada um no valor de 10 vezes o 
salário-mínimo vigente à época do fato, atento ao disposto no art. 60 do 
Código Penal, quanto aos “Critérios Especiais da Pena de Multa” (“o juiz  
deve atender, principalmente, à situação econômica do réu”). O montante assim 
devido  “será  atualizado,  quando  da  execução,  pelos  índices  de  correção  
monetária” (§2º do art. 49).

Ausentes  outras  causas  de diminuição ou aumento,  torno a  pena 
definitiva.

Por todo o exposto, pela prática de crime de lavagem de dinheiro, 
condeno o réu BRENO FISCHBERG à pena de  5 anos e 10 meses de 
reclusão e 220 dias-multa, no valor unitário de 10 vezes o salário mínimo 
vigente à época do fato.

Tendo em vista a necessidade de ressarcir os valores lavados pelos 
réus  e  prevenir  a  repetição  do  ilícito  aqui  detalhado,  e  considerando, 
ainda, todas as circunstâncias levadas em conta para a fixação da pena, 
decreto,  com apoio no art.  7º da Lei  9.613/1998 e nos arts.  91 e 92 do 
Código Penal:

(1) a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto do 
crime, bem como do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua 
proveito  auferido  pelo  condenado  com  a  prática  do  fato  criminoso, 
ressalvado, obviamente, o direito das pessoas jurídicas de direito público 
ou privado lesadas;

(2) a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer 
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natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de 
gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei 9.613/1998, pelo 
dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.

       
BRENO FISCHBERG

CONCLUSÃO
       

BRENO  FISCHBERG  foi  condenado  pela  prática  do  crime  de 
lavagem de dinheiro, à pena de 5 ANOS e 10 MESES de reclusão, e 220 
dias-multa, no valor de 10 salários-mínimos cada (item IV.1, d.2).

       
REGIME INICIAL
O  regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

será o semi-aberto, como decorre do art. 33, caput, § 2º, b, e § 3º, c/c o art. 
59, caput e inciso III, do Código Penal.

       
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Incabível  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 

restritivas de direitos, em virtude do fato de que a pena aplicada excede o 
limite fixado na lei para essa substituição (CP, art. 44, I).

       
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Pela mesma razão, também inviável o sursis (CP, art. 77).
       
FIXAÇÃO  DE  VALOR  MÍNIMO  PARA  REPARAÇÃO  DOS 

DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO
Deixo de fixar “valor mínimo para reparação dos danos causados 

pela infração” (CPP, art. 387, IV, na redação dada pela Lei 11.719/2008, c/c 
o art. 63, parágrafo único), tendo em vista a inexistência de pedido formal 
nesse  sentido,  seja  pelas  pessoas  que suportaram o prejuízo,  seja  pelo 
Ministério  Público  Federal  (que  somente  apresentou  tal  pleito  nas 
alegações finais), o que impossibilitou o exercício do contraditório e da 
ampla  defesa  especificamente sobre  a  fixação  desse  montante  mínimo 
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indenizatório.  Nesse  sentido,  cito,  apenas  para  ilustrar,  Guilherme  de 
Souza Nucci:

       
“admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para  

a reparação dos danos causados pela  infração penal,  é  fundamental  
haver,  durante a instrução criminal,  um pedido formal para que se  
apure  o  montante  civilmente  devido.  Esse  pedido  deve  partir  do  
ofendido,  por  seu advogado (assistente  de  acusação),  ou Ministério  
Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes  
a  sustentá-los.  A  partir  daí,  deve-se  proporcionar  ao  réu  a  
possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar  
valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou  
moral  a  ser  reparado.  Se  não  houver  formal  pedido  e  instrução  
específica  para  apurar  o  valor  mínimo  para  o  dano,  é  defeso  ao  
julgador  optar  por  qualquer  cifra,  pois  seria  nítida  infringência  ao  
princípio da ampla defesa” (Código de processo penal comentado, 
11. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 742).

Após o trânsito em julgado, dê-se ciência à Justiça Eleitoral e lance-se 
o nome do réu no rol dos culpados (CPP, art. 393, II).
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DOSIMETRIA
VALDEMAR COSTA NETO

FORMAÇÃO DE QUADRILHA
       
Em  razão  do  EMPATE  NA  VOTAÇÃO,  o  plenário  decidiu,  em 

questão  de  ordem,  aplicar  a  solução  mais  benéfica  para  a  defesa  e 
absolver o réu, razão pela qual deixo de enunciar a dosimetria da pena 
para este delito.

       
VALDEMAR COSTA NETO

Corrupção passiva
(Item VI.2, b.2 - art. 317 do Código Penal)

       
Pena – reclusão, de 2 a 12 anos, e multa

       
A culpabilidade é exacerbada, pois o acusado era o Presidente do 

Partido  Liberal  e  exerceu  a  liderança  da  legenda  na  Câmara  dos 
Deputados. Nessa condição, o acusado negociou e promoveu a venda do 
apoio político dos parlamentares de sua legenda. Para tanto, participou 
de  reuniões  em  que  foram  solicitados  recursos  milionários  em 
contrapartida  pela  prática  de  atos  de  ofício  favoráveis  ao  Governo 
Federal, no sentido indicado pelo corréu JOSÉ DIRCEU.

É, assim, elevada a reprovabilidade de sua conduta.
O acusado não apresenta antecedentes criminais.
A conduta  social  e  a  personalidade  do  réu  VALDEMAR COSTA 

NETO não permitem exacerbar a pena-base.
Os  motivos  que  conduziram  à  prática  dos  crimes  de  corrupção 

passiva  são  extremamente  graves,  como  demonstrado  ao  longo  deste 
voto,  pois o acusado tinha por objetivo “capitalizar” o partido por ele 
presidido,  “alugando”  sua  legenda  para  se  beneficiar,  de  modo 
permanente,  de  vantagens  financeiras.  Com  efeito,  o  móvel  do  réu 
VALDEMAR COSTA NETO foi não apenas o recebimento de vantagem 
indevida para a prática de ato de ofício, mas, igualmente, uma verdadeira 
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apropriação  e  mercantilização  de  seu  mandato,  mediante  práticas 
antirrepublicanas,  tendentes  a  eliminar  outros  partidos  que  não 
aderissem ao esquema criminoso, violando abertamente os mais caros e 
importantes  princípios  sobre  os  quais  se  apoia  o  edifício  republicano 
nacional. Assim, os motivos do delito pelo qual o ex-Presidente e líder do 
PL foi condenado foram extremamente graves e minam as próprias bases 
da sociedade livre, plúrima e democrática.

As circunstâncias dos crimes também são desfavoráveis ao réu, pois 
VALDEMAR COSTA NETO  utilizou-se  do  poder  e  da  influência  que 
exercia sobre os parlamentares de seu partido para obter recursos em seu 
benefício  privado,  recursos  que,  no  mais  das  vezes,  foram  recebidos 
através de seu assessor e tesoureiro do Partido Liberal, o corréu JACINTO 
LAMAS,  o  qual  era  encarregado  de  buscar  a  propina  onde  ela  fosse 
disponibilizada, inclusive em outras unidades da Federação, e entregá-la 
na residência do parlamentar.

As consequências do crime igualmente se mostram extremamente 
desfavoráveis, uma vez que a solicitação e o recebimento de quase R$ 10 
milhões de reais pelo parlamentar não configurou um crime de corrupção 
passiva  de  consequências  mínimas  ou  reduzidas,  como,  por  exemplo, 
aqueles  encontrados  na  praxe  judicial  cotidiana.  Ao  contrário,  as 
consequências  do  crime  de  corrupção  passiva  praticado  por  um 
parlamentar detentor de dupla condição de prestígio e poder, de líder e 
presidente de partido,  como era o réu VALDEMAR COSTA NETO, no 
período  dos  fatos,  e  no  contexto  revelado  pelas  provas  longamente 
analisadas,  produz lesões  muito mais graves  ao ordenamento jurídico, 
pois envolve bens jurídicos que vão além da mera administração pública 
–  ou  seja,  o  regime  democrático,  o  pluripartidarismo,  a  separação  e 
independência  entre  os  poderes,  todos  inseridos  na  esfera  de 
previsibilidade do acusado.

Conforme  ficou  decidido  pelo  Plenário  em  relação  aos  delitos 
imputados no capítulo VI da denúncia, aplica-se a pena estabelecida pela 
Lei 10.763, de 12 de novembro de 2003.

Por tudo que foi dito, e atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no 
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artigo 317 (corrupção passiva) do Código Penal, fixo a pena-base em 3 
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com mais 165 dias-multa.

Não há atenuantes.
Aplica-se a agravante do  artigo 62, I, do CP, ou seja, ter o acusado 

promovido  e  organizado  os  crimes  de  corrupção  passiva,  dirigindo  a 
atividade dos demais corréus, no caso, Sr. JACINTO LAMAS, seu irmão, 
ANTÔNIO LAMAS (que agiu sem dolo) e os corréus LÚCIO FUNARO e 
JOSÉ CARLOS BATISTA, razão pela qual aumento a pena-base em um-
sexto, alcançando 4 anos e 1 mês de reclusão, com mais 190 dias-multa, 
cada um no valor de 10 vezes o salário-mínimo vigente na época do fato, 
tendo  em  conta  o  disposto  no  art.  60  do  Código  Penal,  quanto  aos 
“Critérios  Especiais  da  Pena  de  Multa”  (“o  juiz  deve  atender,  
principalmente, à situação econômica do réu”). O montante devido a título de 
multa  “será  atualizado,  quando  da  execução,  pelos  índices  de  correção  
monetária” (§2º do art. 49).

Ausentes  outras  causas  de diminuição ou aumento,  torno a pena 
definitiva em 4 anos e 1 mês de reclusão e 190 dias-multa para o acusado 
VALDEMAR COSTA NETO, pela prática do crime de corrupção passiva.

VALDEMAR COSTA NETO
LAVAGEM DE DINHEIRO

(Item VI.2, b.3 – art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/98 – 41 vezes)
Pena – reclusão, de 3 a 10 anos

       
CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LAVAGEM 

DE DINHEIRO
Os crimes de lavagem de dinheiro imputados ao réu VALDEMAR 

COSTA  NETO  foram  praticados  reiteradas  vezes,  nas  mesmas 
circunstâncias, o que atrai a incidência do art. 71 do Código Penal:

       
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 

omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas 
condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras 
semelhantes,  devem  os  subseqüentes  ser  havidos  como 
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continuação do primeiro,  aplica-se-lhe a pena de um só dos 
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,  aumentada, 
em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

       
Tendo  em  vista  este  preceito,  deixo  de  acolher  o  pedido  do 

Procurador-Geral  da  República,  que  formulou  pedido  no  sentido  do 
reconhecimento da existência concurso material de delitos. Entendo que, 
no caso, ocorreu a continuidade delitiva, pois os fatos envolveram crimes 
da  mesma  espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de 
execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação dos 
primeiros.

A culpabilidade é exacerbada, pois o acusado VALDEMAR COSTA 
NETO  atuou  intensamente  no  emprego  da  empresa  GUARANHUNS 
para  a  lavagem de milhões  de  reais  de  origem criminosa,  pagos  pelo 
Partido dos Trabalhadores através da estrutura empresarial oferecida por 
MARCOS  VALÉRIO,  em  conduta  caracterizadora  de  reprovabilidade 
maior do que a mínima.

O réu não possui antecedentes criminais. Além disso, não considero 
possível  a  exacerbação  da  pena-base  com  fundamento  em  sua 
personalidade ou conduta social.

Quanto aos  motivos, considero-os evidentemente negativos, pois o 
acusado pretendeu transformar seu partido em uma legenda de aluguel, 
e  para  isso  profissionalizou  o  modo  de  recebimento  da  propina, 
empregando  uma  corretora  de  valores  que  serviu  de  laranja  para  os 
pagamentos  realizados  pelo  acusado  MARCOS  VALÉRIO,  em  acordo 
com os demais corruptores.

As  circunstâncias são  graves,  tendo  em vista  a  utilização  de  um 
esquema criminoso não apenas prolongado como profissional, em que a 
prática delitiva se distribuiu em três unidades da Federação (Brasília, Belo 
Horizonte e São Paulo), em concurso de agentes, e pretendeu forjar um 
documento de conteúdo falso que conferiria aos repasses efetuados pelo 
Partido  dos  Trabalhadores,  através  de  MARCOS  VALÉRIO  e  da 
Guaranhuns,  a  aparência  de  um  negócio  jurídico  lícito,  como  se  se 
cuidasse de um empréstimo.
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As consequências do delito também permitem a elevação da pena-
base, tendo em vista que também foram afetados outros bens jurídicos, 
todos inseridos na esfera de previsibilidade do acusado, em especial  a 
higidez  do  sistema eleitoral  brasileiro,  do  sistema representativo  e  da 
política  partidária.  Mediante  os  crimes  de  lavagem de dinheiro,  o  réu 
VALDEMAR COSTA NETO obteve recursos não apenas para enriquecer 
criminosamente (o que é elementar do tipo), como também para colocar 
seu partido em condições de vantagem na disputa com outros partidos 
em  campanhas  eleitorais.  Aliás,  até  mesmo  o  alegado  emprego  do 
dinheiro no caixa dois de campanhas eleitorais, que a defesa afirmou ter 
ocorrido, é um potencial dano e um delito eleitoral decorrente da prática 
do crime de lavagem de dinheiro, no caso concreto.

Do exposto, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no artigo 1º, V e 
VI, da Lei 9.613/98, fixo a pena-base de VALDEMAR COSTA NETO em 3 
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com mais 135 dias-multa.

Não há atenuantes.
Incide a agravante do art. 62, I, do CP (dirigir a atividade dos demais 

agentes),  razão pela qual aumento a pena na fração de um sexto (1/6), 
totalizando 4 (quatro) anos e 1 mês de reclusão, mais 157 dias-multa.

Não há outras circunstâncias agravantes e também não há causas de 
diminuição.

Incide a causa de aumento da continuidade delitiva (art. 71 do CP).
Tendo em vista as quarenta e uma operações de lavagem de dinheiro 

levadas  a  cabo  por  VALDEMAR COSTA NETO,  através  do  esquema 
Banco Rural-SMP&B e da empresa GUARANHUNS, aumento a pena de 
dois terços (2/3), totalizando 6 anos e 9 meses e 20 dias de reclusão, e 260 
dias-multa, no valor de 10 vezes o salário-mínimo vigente na época do 
fato,  considerado  o  disposto  no  art.  60  do  Código  Penal,  quanto  aos 
“Critérios  Especiais  da  Pena  de  Multa”  (“o  juiz  deve  atender,  
principalmente,  à  situação  econômica  do  réu”).  O  montante  assim devido 
“será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária” (§2º 
do art. 49).

Ausentes  outras  causas  de diminuição ou aumento,  torno a  pena 
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definitiva.
Por todo o exposto, pela prática de crime de lavagem de dinheiro, 

condeno o réu VALDEMAR COSTA NETO à pena de 6 anos, 9 meses e 20 
dias de reclusão e 260 dias-multa, no valor de 10 vezes o salário mínimo 
vigente à época do fato.

Tendo em vista a necessidade de ressarcir os valores lavados pelos 
réus  e  prevenir  a  repetição  do  ilícito  aqui  detalhado,  e  considerando, 
ainda, todas as circunstâncias levadas em conta para a fixação da pena, 
decreto,  com apoio no art.  7º da Lei  9.613/1998 e nos arts.  91 e 92 do 
Código Penal:

(1) a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto do 
crime, bem como do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua 
proveito  auferido  pelo  condenado  com  a  prática  do  fato  criminoso, 
ressalvado, obviamente, o direito das pessoas jurídicas de direito público 
ou privado lesadas;

(2) a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer 
natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de 
gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei 9.613/1998, pelo 
dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.

       
VALDEMAR COSTA NETO

CONCLUSÃO
       

CONCURSO MATERIAL
VALDEMAR COSTA NETO foi condenado pelos seguintes crimes:
(i) corrupção passiva, com pena de 4 ANOS E 1 MÊS de reclusão e 

190 dias-multa,  cada um no valor  de 10 vezes o salário-mínimo (item 
VI.2, b.2);

(ii) lavagem de dinheiro, com pena de 6 ANOS, 9 MESES e 20 DIAS 
de reclusão, e 260 dias-multa, no valor de 10 salários-mínimos cada (item 
VI.2, b.3).

Em  atenção  do  disposto  no  art.  69  do  Código  Penal  (concurso 
material),  somo  as  penas  aplicadas  a  VALDEMAR  COSTA  NETO, 
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perfazendo um total de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais 450 
dias-multa, no valor unitário de dez salários mínimos vigentes ao tempo 
dos fatos.

       
REGIME INICIAL
O  regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

será o FECHADO, nos termos do art. 33, caput, § 2º, a, e § 3º, c/c o art. 59, 
caput e inciso III, do Código Penal.

       
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Incabível  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 

restritivas de direitos, em virtude do fato de que a pena aplicada excede o 
limite fixado na lei para essa substituição (CP, art. 44, I).

       
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Pela mesma razão, também inviável o sursis (CP, art. 77).
       
FIXAÇÃO  DE  VALOR  MÍNIMO  PARA  REPARAÇÃO  DOS 

DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO
Deixo de fixar “valor mínimo para reparação dos danos causados 

pela infração” (CPP, art. 387, IV, na redação dada pela Lei 11.719/2008, c/c 
o art. 63, parágrafo único), tendo em vista a inexistência de pedido formal 
nesse  sentido,  seja  pelas  pessoas  que suportaram o prejuízo,  seja  pelo 
Ministério  Público  Federal  (que  somente  apresentou  tal  pleito  nas 
alegações finais), o que impossibilitou o exercício do contraditório e da 
ampla  defesa  especificamente sobre  a  fixação  desse  montante  mínimo 
indenizatório.  Nesse  sentido,  cito,  apenas  para  ilustrar,  Guilherme  de 
Souza Nucci:

       
“admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para  

a reparação dos danos causados pela  infração penal,  é  fundamental  
haver,  durante a instrução criminal,  um pedido formal para que se  
apure  o  montante  civilmente  devido.  Esse  pedido  deve  partir  do  
ofendido,  por  seu advogado (assistente  de  acusação),  ou Ministério  
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Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes  
a  sustentá-los.  A  partir  daí,  deve-se  proporcionar  ao  réu  a  
possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar  
valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou  
moral  a  ser  reparado.  Se  não  houver  formal  pedido  e  instrução  
específica  para  apurar  o  valor  mínimo  para  o  dano,  é  defeso  ao  
julgador  optar  por  qualquer  cifra,  pois  seria  nítida  infringência  ao  
princípio da ampla defesa” (Código de processo penal comentado, 
11. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 742).

       
Após o trânsito em julgado, dê-se ciência à Justiça Eleitoral e lance-se 

o nome do réu no rol dos culpados (CPP, art. 393, II).
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DOSIMETRIA
JACINTO LAMAS

FORMAÇÃO DE QUADRILHA
       
Quanto ao crime de formação de quadrilha, em razão do empate na 

votação, o plenário decidiu, em questão de ordem, aplicar a solução mais 
benéfica à defesa e absolver o réu, razão pela qual deixo de enunciar a 
dosimetria da pena relativa à prática deste delito.

       
JACINTO LAMAS
Corrupção passiva

(Item VI.2, c.2 – art. 317 do Código Penal)
Pena – reclusão, de 2 a 12 anos, e multa

       
O réu JACINTO LAMAS foi  partícipe dos crimes praticados pelo 

acusado VALDEMAR COSTA NETO.
Sua culpabilidade é menor do que a do corréu VALDEMAR COSTA 

NETO,  autor  dos  crimes  que  o  réu  JACINTO  LAMAS  auxiliou 
materialmente. Contudo,  não se cuida de reprovabilidade ínfima, pois 
JACINTO LAMAS atuou de modo intenso e reiterado para o recebimento 
de  dinheiro,  a  título  de  propina,  pelo  Presidente  e  líder  do  Partido 
Liberal,  contribuindo  para  o  propósito  criminoso  que  culminou  na 
comercialização do mandato do parlamentar.

O acusado não apresenta antecedentes criminais. Sua conduta social 
e personalidade também não permitem exacerbar a pena-base.

O réu JACINTO LAMAS partilhou dos  motivos que conduziram à 
prática dos crimes de corrupção passiva pelo réu VALDEMAR COSTA 
NETO, e são extremamente graves,  como demonstrado ao longo deste 
voto.  O  réu  JACINTO  LAMAS  pretendeu  contribuir  para  a 
“mercantilização” do exercício da função parlamentar de seu corréu e o 
“aluguel”  permanente  do  Partido  Liberal,  auxiliando,  direta  e 
materialmente,  na  institucionalização  de  práticas  antirrepublicanas  no 
seio do Poder Legislativo. São motivos que violam, frontalmente, os mais 
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caros  e  importantes  princípios  sobre  os  quais  se  apoia  o  edifício 
republicano Nacional, que minam as próprias bases da sociedade livre, 
plúrima e democrática, o que todos nós, brasileiros, desejamos construir.

As circunstâncias dos crimes também são desfavoráveis ao réu. Na 
condição de tesoureiro do Partido Liberal, o acusado JACINTO LAMAS 
recebeu recursos milionários em espécie em Brasília, em Belo Horizonte e 
em São Paulo,  e entregava os elevados montantes ao réu VALDEMAR 
COSTA NETO,  em modo  de  execução  que  revela  a  complexidade  do 
planejamento criminoso e o grau do conluio de JACINTO LAMAS com o 
acusado  VALDEMAR  COSTA  NETO.  No  caso,  JACINTO  LAMAS 
contribuiu  para  que  VALDEMAR  COSTA  NETO  empregasse  seu 
mandato  parlamentar  para  obter  somas  milionárias,  em  espécie, 
possibilitando que o PL fosse transformado em legenda de aluguel.

Portanto, as circunstâncias são mais graves do que as comuns para o 
tipo  genérico  do  crime  de  corrupção  passiva  e  também  conduzem  à 
elevação da pena-base.

As consequências dos crimes igualmente se mostram extremamente 
desfavoráveis, uma vez que o auxílio prestado por JACINTO LAMAS, ao 
longo de vários meses, no recebimento de milhões de reais pelo corréu 
VALDEMAR COSTA NETO, não configura simplesmente um crime de 
corrupção  passiva  de  consequências  mínimas,  como  em  vários  casos 
encontrados  na  praxe  judicial  cotidiana.  Ao  contrário,  o  acusado 
contribuiu para a prática de um crime que produz lesões a bens jurídicos 
que vão além da Administração Pública, ou seja, o regime democrático, o 
pluripartidarismo, a separação e independência entre os poderes, todos 
inseridos na esfera de previsibilidade do acusado.

Com efeito, a corrupção de um parlamentar para garantir seu voto e 
o de seus correligionários,  tem por consequência  gravíssima  a  lesão à 
democracia,  a  qual  é  caracterizada  exatamente  pelo  diálogo  entre 
opiniões e visões distintas das dos representantes eleitos pelo povo.

Conforme  ficou  decidido  pelo  Plenário  em  relação  aos  delitos 
imputados no capítulo VI da denúncia, aplica-se a pena estabelecida pela 
Lei 10.763, de 12 de novembro de 2003.
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Atento  ao disposto  nos  artigos  59,  68  e  no artigo  317 (corrupção 
passiva) do Código Penal, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão, 
mais 120 dias-multa.

Incide a atenuante do art. 65, III, c, do CP (cumprimento a ordem de 
autoridade superior),  razão pela  qual  reduzo a pena na fração de um 
sexto, totalizando 2 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias-multa, cada um 
no valor de 5 vezes o salário-mínimo vigente na época do fato, tendo em 
conta  o  disposto  no  art.  60  do  Código  Penal,  quanto  aos  “Critérios  
Especiais da Pena de Multa” (“o juiz deve atender, principalmente, à situação  
econômica do réu”). O montante devido a título de multa “será atualizado,  
quando da execução, pelos índices de correção monetária” (§2º do art. 49).

Ausentes outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como 
outras causas de diminuição ou de aumento, torno a pena definitiva.

Por  todo  o  exposto,  pela  prática  de  crime  de  corrupção  passiva, 
condeno o réu JACINTO LAMAS à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão 
e 100 dias-multa, no valor de 5 salários-mínimos cada.

       
JACINTO LAMAS

LAVAGEM DE DINHEIRO
(Item VI.2, c.3 – art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/98 – 40 operações)

       
Pena – reclusão, de 3 a 10 anos, e multa

       
CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LAVAGEM 

DE DINHEIRO
Os  crimes  de  lavagem  de  dinheiro  imputados  ao  réu  JACINTO 

LAMAS foram praticados reiteradas vezes, nas mesmas circunstâncias, o 
que atrai a incidência do art. 71 do Código Penal:

       
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 

omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas 
condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras 
semelhantes,  devem  os  subseqüentes  ser  havidos  como 
continuação do primeiro,  aplica-se-lhe a pena de um só dos 
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crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,  aumentada, 
em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

       
Tendo  em  vista  este  preceito,  deixo  de  acolher  o  pedido  do 

Procurador-Geral  da  República,  que  formulou  pedido  no  sentido  do 
reconhecimento da existência concurso material de delitos. Entendo que, 
no caso, ocorreu a continuidade delitiva, pois os fatos envolveram crimes 
da  mesma  espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de 
execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação dos 
primeiros.

O acusado JACINTO LAMAS colaborou com o corréu VALDEMAR 
COSTA NETO, de modo que as circunstâncias judiciais são praticamente 
as  mesmas,  compartilhadas  por  ambos,  porém em menor  intensidade 
quanto a JACINTO LAMAS.

Com  efeito,  sua  culpabilidade é  menor do  que  a  do  acusado 
VALDEMAR COSTA NETO,  mas  também é  elevada.  O réu JACINTO 
LAMAS  atuou  de  modo  intenso  no  auxílio  ao  acusado  VALDEMAR 
COSTA NETO para a execução da prática criminosa. Auxiliou na lavagem 
de  milhões  de  reais  de  origem  criminosa,  pagos  pelo  Partido  dos 
Trabalhadores, através da estrutura empresarial oferecida por MARCOS 
VALÉRIO e também da corretora de valores GUARANHUNS. Assim, sua 
conduta materializa reprovabilidade maior do que a mínima.

O réu não possui antecedentes criminais.
Não  considero  possível  a  exacerbação  da  pena-base  com 

fundamento  na  personalidade  ou  na  conduta  social  de  JACINTO 
LAMAS.

Os  motivos do  acusado  são  os  mesmos  do  corréu  VALDEMAR 
COSTA NETO, a quem o Sr. JACINTO LAMAS procurou auxiliar com a 
prática  criminosa  -  ou  seja,  o  réu  pretendeu  propiciar  uma  estrutura 
permanente de recebimento de dinheiro ilícito pelo parlamentar federal, 
com os  motivos  reprováveis  que  também envolveram um  dos  delitos 
antecedentes (no caso, a corrupção passiva).

As  circunstâncias são  graves,  tendo  em vista  a  utilização  de  um 
esquema criminoso não apenas prolongado como profissional, em que a 
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prática delitiva se distribuiu em três unidades da Federação (Brasília, Belo 
Horizonte e São Paulo), em concurso de agentes, e pretendeu forjar um 
documento de conteúdo falso que conferiria aos repasses de MARCOS 
VALÉRIO para VALDEMAR COSTA NETO, através da Guaranhuns,  a 
aparência de um negócio jurídico lícito.

As  consequências do delito também permitem a elevação da pena-
base,  tendo  em  vista  que  foram  afetados  bens  jurídicos  não  apenas 
atinentes ao tipo penal envolvido, mas também a outros bens jurídicos 
inseridos na esfera de previsibilidade do acusado, em especial a higidez 
do sistema eleitoral brasileiro.

Do exposto, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no artigo 1º, V e 
VI, da Lei 9.613/98,  fixo a pena-base de JACINTO LAMAS em 3 (três) 
anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com mais 145 dias-multa.

Incide a  atenuante do art. 65, III,  c, do CP (cumprimento a ordem 
superior), razão pela qual reduzo a pena privativa de liberdade para o 
mínimo legal, de 3 anos de reclusão, e reduzo a pena de multa na fração 
de um sexto, para 120 dias.

Não há outras  circunstâncias  atenuantes  ou agravantes  e  também 
não há causas de diminuição.

Incide a causa de aumento da continuidade delitiva (art. 71 do CP).
Tendo em vista  que o  acusado JACINTO LAMAS auxiliou o  réu 

VALDEMAR COSTA NETO na prática de quarenta operações de lavagem 
de dinheiro, aumento a pena de dois terços (2/3),  a totalizar 5 anos de 
reclusão, com mais 200 dias-multa, cada um no valor de 5 vezes o salário-
mínimo vigente na época do fato, tendo em vista o disposto no art. 60 do 
Código Penal, quanto aos “Critérios Especiais da Pena de Multa” (“o juiz  
deve atender, principalmente, à situação econômica do réu”).

O  montante  devido  a  título  de  multa  “será  atualizado,  quando  da  
execução, pelos índices de correção monetária” (§2º do art. 49).

Ausentes outras causas de aumento, torno a pena definitiva.
Por todo o exposto, pela prática de crime de lavagem de dinheiro, 

condeno o réu JACINTO LAMAS à pena de 5 anos de reclusão e 200 dias-
multa, no valor de 5 salários-mínimos cada dia-multa.
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Tendo em vista a necessidade de ressarcir os valores lavados pelos 
réus  e  prevenir  a  repetição  do  ilícito  aqui  detalhado,  e  considerando, 
ainda, todas as circunstâncias levadas em conta para a fixação da pena, 
decreto,  com apoio no art.  7º da Lei  9.613/1998 e nos arts.  91 e 92 do 
Código Penal:

(1) a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto do 
crime, bem como do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua 
proveito  auferido  pelo  condenado  com  a  prática  do  fato  criminoso, 
ressalvado, obviamente, o direito das pessoas jurídicas de direito público 
ou privado lesadas;

(2) a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer 
natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de 
gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei 9.613/1998, pelo 
dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.

       
JACINTO LAMAS

CONCLUSÃO
       

CONCURSO MATERIAL
JACINTO LAMAS foi condenado pelos seguintes crimes:
(i) corrupção passiva, com pena de  2 anos e 6 meses de reclusão e 

100 dias-multa, no valor unitário de 5 salários-mínimos (item VI.2, c.2);
(ii) lavagem de dinheiro, com pena de  5 ANOS de reclusão, e  200 

dias-multa, no valor unitário de 5 salários-mínimos (item VI.2, c.3).
Em  atenção  do  disposto  no  art.  69  do  Código  Penal  (concurso 

material), somo as penas aplicadas a JACINTO LAMAS, perfazendo um 
total de  7 anos e 6 meses de reclusão,  mais 300 dias-multa,  no  valor 
unitário de 5 salários mínimos vigentes ao tempo dos fatos.

       
REGIME INICIAL
O  regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

será o semi-aberto, nos termos do art. 33, caput, § 2º, a, e § 3º, c/c o art. 59, 
caput e inciso III, do Código Penal.
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SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Incabível  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 

restritivas de direitos, em virtude do fato de que a pena aplicada excede o 
limite fixado na lei para essa substituição (CP, art. 44, I).

       
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Pela mesma razão, também inviável o sursis (CP, art. 77).
       
FIXAÇÃO  DE  VALOR  MÍNIMO  PARA  REPARAÇÃO  DOS 

DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO
Deixo de fixar “valor mínimo para reparação dos danos causados 

pela infração” (CPP, art. 387, IV, na redação dada pela Lei 11.719/2008, c/c 
o art. 63, parágrafo único), tendo em vista a inexistência de pedido formal 
nesse  sentido,  seja  pelas  pessoas  que suportaram o prejuízo,  seja  pelo 
Ministério  Público  Federal  (que  somente  apresentou  tal  pleito  nas 
alegações finais), o que impossibilitou o exercício do contraditório e da 
ampla  defesa  especificamente sobre  a  fixação  desse  montante  mínimo 
indenizatório.  Nesse  sentido,  cito,  apenas  para  ilustrar,  Guilherme  de 
Souza Nucci:

       
“admitindo-se  que  o  magistrado  possa  fixar  o  valor 

mínimo para  a  reparação  dos  danos  causados  pela  infração 
penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um 
pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. 
Esse  pedido  deve  partir  do  ofendido,  por  seu  advogado 
(assistente de acusação), ou Ministério Público. A parte que o 
fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. 
A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se 
defender  e  produzir  contraprova,  de  modo  a  indicar  valor 
diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou 
moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução 
específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao 
julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência 
ao  princípio  da  ampla  defesa”  (Código  de  processo  penal  
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comentado,  11.  ed.,  São Paulo:  Revista  dos  Tribunais,  2012,  p. 
742).

       
Após o trânsito em julgado, dê-se ciência à Justiça Eleitoral e lance-se 

o nome do réu no rol dos culpados (CPP, art. 393, II).
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DOSIMETRIA
CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO RODRIGUES)

Corrupção passiva
(Item VI.2, e.1 – art. 317 do Código Penal)

Pena – reclusão, de 2 a 12 anos, e multa.

Trata-se, no caso do réu CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO, 
do recebimento de R$ 150 mil, a título de vantagem indevida, oferecida 
pelo  esquema  criminoso  de  cooptação  do  Poder  Legislativo, 
implementado  pelo  partido  que  controlava  o  Governo  Federal.  O 
recebimento  consumou-se  em  dezembro  de  2003.  O  réu  CARLOS 
ALBERTO  RODRIGUES  PINTO  enviou,  como  intermediário,  um 
funcionário de seu partido, Sr. Célio Marques, que recebeu a propina na 
agência  do  Banco  Rural  em  Brasília,  valendo-se  do  mecanismo  de 
lavagem de dinheiro estruturado pelos réus dos núcleos publicitário e 
financeiro.

A  culpabilidade  do  acusado  CARLOS  ALBERTO  RODRIGUES 
PINTO é exacerbada, pois ele era não apenas parlamentar federal, mas 
ainda coordenador  da  bancada  evangélica  na  Câmara  dos  Deputados, 
Vice-Presidente  e  Vice-Líder  do  Partido  Liberal  à  época  da  venda  do 
apoio  político  ao  Governo  Federal.  Seus  posicionamentos,  portanto, 
guiavam votos  de  vários  outros  parlamentares,  que  nele  depositavam 
confiança, assim como seus eleitores. É, assim, elevada a reprovabilidade 
de sua conduta.

O acusado não apresenta antecedentes criminais. A conduta social e 
a personalidade do réu também não permitem exacerbar a pena-base.

Os  motivos  que  conduziram  à  prática  dos  crimes  de  corrupção 
passiva  são  extremamente  graves,  como  demonstrado  ao  longo  deste 
voto, pois o acusado tinha por objetivo “capitalizar” o partido de que era 
Vice-Presidente  nacional  e  vice-líder,  “alugando”  sua  legenda  para  se 
beneficiar, de modo permanente, de vantagens financeiras. Com efeito, o 
móvel  do  réu  BISPO  RODRIGUES  foi  não  apenas  o  recebimento  de 
vantagem indevida para a prática de ato de ofício, mas, igualmente, uma 
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verdadeira  apropriação  e  mercantilização  de  seu  mandato,  mediante 
práticas antirrepublicanas, tendentes a eliminar outros partidos que não 
aderissem ao esquema criminoso, violando abertamente os mais caros e 
importantes  princípios  sobre  os  quais  se  apoia  o  edifício  republicano 
nacional.  Assim, os motivos do delito pelo qual  o ex-líder da bancada 
evangélica  na  Câmara  dos  Deputados  foi  condenado  foram 
extremamente  graves  e  minam  as  próprias  bases  da  sociedade  livre, 
plúrima e democrática.

As circunstâncias dos crimes também são desfavoráveis ao réu[1]  [1]  . 
No caso, o réu CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO empregou seu 
mandato parlamentar para obter soma elevada, em espécie, e o modo de 
execução do delito – envio de uma pessoa simples, motorista do partido 
de  que  o  acusado  era  o  segundo  principal  representante  -  afronta  de 
modo  mais  grave  o  relevo  do  cargo  exercido  e  denota  maior 
reprovabilidade.

As consequências dos crimes igualmente se mostram extremamente 
desfavoráveis, uma vez que a solicitação e o recebimento de milhões de 
reais pelo parlamentar não configura um crime de corrupção passiva de 
consequências  mínimas  ou  reduzidas,  como,  por  exemplo,  os  casos 
concretos  encontrados  na  praxe  judicial  cotidiana.  Ao  contrário,  as 
consequências  do  crime  de  corrupção  passiva  praticado  por  um 
parlamentar detentor de dupla condição de prestígio e poder, de líder de 
bancada e vice-presidente de partido (além de presidente regional do PL, 
no Rio de Janeiro), como era o réu BISPO RODRIGUES, no período dos 
fatos, e no contexto revelado pelas provas longamente analisadas, produz 
lesões  muito  mais  graves  ao  ordenamento  jurídico,  pois  envolve  bens 
jurídicos que vão além da mera administração pública – ou seja, o regime 
democrático, o pluripartidarismo, a separação e independência entre os 
poderes, todos inseridos na esfera de previsibilidade do acusado.

Com efeito, a corrupção de um parlamentar em troca de seu voto 
tem por consequência gravíssima lesão à democracia, que é caracterizada 
exatamente  pelo  diálogo  entre  opiniões  e  visões  distintas  das  dos 
representantes eleitos pelo povo. Foi essa prática dialética e a confiança 
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nela depositada pelos eleitores que lhe outorgaram o mandato eletivo que 
o réu impediu, em troca de dinheiro.

Conforme  ficou  decidido  pelo  Plenário  em  relação  aos  delitos 
imputados no capítulo VI da denúncia, aplica-se a pena estabelecida pela 
Lei 10.763, de 12 de novembro de 2003.

Por tudo que foi dito, e atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no 
artigo 317 (corrupção passiva) do Código Penal, fixo a pena-base em 3 
(três) anos e 6 meses de reclusão, e multa, no total de 150 dias multa, cada 
um no valor de 10 vezes o salário-mínimo vigente na época do fato, em 
obediência ao disposto no art. 60 do Código Penal, quanto aos “Critérios  
Especiais da Pena de Multa” (“o juiz deve atender, principalmente, à situação  
econômica do réu”). O montante devido “será atualizado, quando da execução,  
pelos índices de correção monetária” (§2º do art. 49).

Ausentes causas de diminuição ou aumento, torno a pena definitiva 
em 3 anos e 6 meses de reclusão, com mais 150 dias-multa, pela prática 
do crime de corrupção passiva.

CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO RODRIGUES)
LAVAGEM DE DINHEIRO

(Item VI.2, e.2 – art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/98)
Pena – reclusão, de 3 a 10 anos, e multa.

       
Vencidos: Ministros Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e Marco 

Aurélio
       
A circunstância judicial da  culpabilidade é negativa ao acusado. O 

réu BISPO RODRIGUES utilizou-se do cargo que ocupava em nome da 
vontade  popular  para  auferir  vantagem  criminosa,  valendo-se  de  um 
ardiloso esquema de lavagem de dinheiro oferecido pelo grupo criminoso 
formado pelos núcleos político, publicitário e financeiro.

O réu não possui antecedentes criminais e não considero possível a 
exacerbação  da  pena-base  com fundamento  em sua  personalidade ou 
conduta social.
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Os motivos são normais para a espécie, pois o réu pretendia ocultar 
o delito antecedente e enriquecer ilicitamente.

As  circunstâncias são negativas. O crime foi praticado envolvendo 
um funcionário do Partido Liberal (o motorista Sr. Célio Marques),  em 
modo de execução reprovável por ter o acusado BISPO RODRIGUES se 
valido de sua autoridade na estrutura partidária, aproveitando-se do fato 
de o intermediário desconhecer a prática criminosa.

As consequências do delito também permitem a elevação da pena-
base,  tendo  em  vista  que  foram  afetados  bens  jurídicos  não  apenas 
atinentes ao tipo penal envolvido (administração da justiça), mas também 
outros inseridos na esfera de previsibilidade do acusado, em especial a 
higidez do sistema eleitoral brasileiro. Com efeito, os recursos, uma vez, 
lavados,  puderam ser  empregados em benefício  próprio  do acusado e 
para abastecer o caixa dois de campanhas eleitorais,  o que materializa 
delito eleitoral.

Do exposto, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no artigo 1º, V e 
VI, da Lei 9.613/98, fixo a pena-base do acusado BISPO RODRIGUES em 3 
(três)  anos e 3 (três)  meses de reclusão,  e multa,  no total  de 140 dias-
multa, cada um no valor de 10 vezes o salário-mínimo vigente na época 
do  fato,  considerado  o  teor  do  art.  60  do  Código  Penal,  quanto  aos 
“Critérios  Especiais  da  Pena  de  Multa”  (“o  juiz  deve  atender,  
principalmente, à situação econômica do réu”. O montante devido a título de 
multa  “será  atualizado,  quando  da  execução,  pelos  índices  de  correção  
monetária” (§2º do art. 49).

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas 
de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva. 

Por  todo  o  exposto,  pela  prática  de  crime  de  corrupção  passiva, 
condeno  o  réu  BISPO  RODRIGUES  à  pena  de  3  anos  e  3  meses  de 
reclusão e 140 dias-multa, cada um no valor de 10 vezes o salário mínimo 
vigente à época do fato.

Tendo em vista a necessidade de ressarcir os valores lavados pelos 
réus  e  prevenir  a  repetição  do  ilícito  aqui  detalhado,  e  considerando, 
ainda, todas as circunstâncias levadas em conta para a fixação da pena, 
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decreto,  com apoio no art.  7º da Lei  9.613/1998 e nos arts.  91 e 92 do 
Código Penal:

(1) a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto do 
crime, bem como do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua 
proveito  auferido  pelo  condenado  com  a  prática  do  fato  criminoso, 
ressalvado, obviamente, o direito das pessoas jurídicas de direito público 
ou privado lesadas;

(2) a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer 
natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de 
gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei 9.613/1998, pelo 
dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.

       
CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO

CONCLUSÃO
       

CONCURSO MATERIAL
CARLOS  ALBERTO  RODRIGUES  PINTO  foi  condenado  pelos 

seguintes crimes:
(i) corrupção passiva, com pena de 3 ANOS E 6 MESES de reclusão 

e  150 dias-multa, cada um no valor de 10 vezes o salário-mínimo (item 
VI.2, e.1);

(ii)  lavagem  de  dinheiro,  com pena  de  3  ANOS  E  3  MESES de 
reclusão, e  140 dias-multa,  no valor de 10 salários-mínimos cada (item 
VI.2, e.2).

Em  atenção  do  disposto  no  art.  69  do  Código  Penal  (concurso 
material), somo as penas aplicadas a CARLOS ALBERTO RODRIGUES 
PINTO, perfazendo um total de 6 anos e 9 meses de reclusão, mais 290 
dias-multa, no valor unitário de 10 salários mínimos vigentes ao tempo 
dos fatos.

       
REGIME INICIAL
O  regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

será o semi-aberto, nos termos do art. 33, caput, § 2º, b, e § 3º, c/c o art. 59, 
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caput e inciso III, do Código Penal.
       
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Incabível  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 

restritivas de direitos, em virtude do fato de que a pena aplicada excede o 
limite fixado na lei para essa substituição (CP, art. 44, I).

       
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Pela mesma razão, também inviável o sursis (CP, art. 77).
       
FIXAÇÃO  DE  VALOR  MÍNIMO  PARA  REPARAÇÃO  DOS 

DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO
Deixo de fixar “valor mínimo para reparação dos danos causados 

pela infração” (CPP, art. 387, IV, na redação dada pela Lei 11.719/2008, c/c 
o art. 63, parágrafo único), tendo em vista a inexistência de pedido formal 
nesse  sentido,  seja  pelas  pessoas  que suportaram o prejuízo,  seja  pelo 
Ministério  Público  Federal  (que  somente  apresentou  tal  pleito  nas 
alegações finais), o que impossibilitou o exercício do contraditório e da 
ampla  defesa  especificamente sobre  a  fixação  desse  montante  mínimo 
indenizatório.  Nesse  sentido,  cito,  apenas  para  ilustrar,  Guilherme  de 
Souza Nucci:

       
“admitindo-se  que  o  magistrado  possa  fixar  o  valor 

mínimo para  a  reparação  dos  danos  causados  pela  infração 
penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um 
pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. 
Esse  pedido  deve  partir  do  ofendido,  por  seu  advogado 
(assistente de acusação), ou Ministério Público. A parte que o 
fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. 
A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se 
defender  e  produzir  contraprova,  de  modo  a  indicar  valor 
diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou 
moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução 
específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao 
julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência 
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ao  princípio  da  ampla  defesa”  (Código  de  processo  penal  
comentado,  11.  ed.,  São Paulo:  Revista  dos  Tribunais,  2012,  p. 
742).

       
Após o trânsito em julgado, dê-se ciência à Justiça Eleitoral e lance-se 

o nome do réu no rol dos culpados (CPP, art. 393, II).
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DOSIMETRIA
ROBERTO JEFFERSON

Corrupção passiva
(Item VI.3, c.1 – art. 317 do Código Penal)
Pena – reclusão, de 2 a 12 anos, e multa.

       
A  culpabilidade do acusado ROBERTO JEFFERSON é exacerbada, 

pois o acusado era o Presidente do PTB e exerceu a liderança da legenda 
na Câmara dos Deputados, no período da venda do apoio político. O réu 
manteve  reuniões  com  os  corruptores,  nas  quais  solicitou  recursos 
milionários em troca da prática de atos de ofício favoráveis ao Governo 
Federal. Numa das ocasiões, em meados de 2004, segundo o próprio réu 
admitiu, foram solicitados e prometidos R$ 20 milhões, dos quais uma 
parcela, de R$ 4 milhões, foi entregue, em espécie, no mês seguinte, na 
sede do PTB.

O acusado não apresenta antecedentes criminais.
A conduta social e a personalidade do réu ROBERTO JEFFERSON 

não permitem exacerbar a pena-base.
Os  motivos que  conduziram  à  prática  dos  crimes  de  corrupção 

passiva  são  extremamente  graves,  como  demonstrado  ao  longo  deste 
voto,  pois o acusado tinha por objetivo “capitalizar” o partido por ele 
presidido,  “alugando”  sua  legenda  para  se  beneficiar,  de  modo 
permanente,  de  vantagens  financeiras.  Com  isso,  o  móvel  do  réu 
ROBERTO  JEFFERSON  foi  não  apenas  o  recebimento  de  vantagem 
indevida para a prática de ato de ofício, mas também uma verdadeira 
apropriação  e  mercantilização  de  seu  mandato,  de  modo permanente, 
mediante práticas antirrepublicanas, tendentes a eliminar outros partidos 
que não aderissem ao esquema criminoso, violando abertamente os mais 
caros  e  importantes  princípios  sobre  os  quais  se  apoia  o  edifício 
republicano  nacional.  Assim,  os  motivos  do  delito  pelo  qual  o  ex-
Presidente e líder do PTB foi condenado são extremamente graves, pois 
eles minam as próprias bases da sociedade livre, plúrima e democrática, o 
que todos nós, brasileiros, desejamos construir.

243 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627920.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

DOSIMETRIA
ROBERTO JEFFERSON

Corrupção passiva
(Item VI.3, c.1 – art. 317 do Código Penal)
Pena – reclusão, de 2 a 12 anos, e multa.

       
A  culpabilidade do acusado ROBERTO JEFFERSON é exacerbada, 

pois o acusado era o Presidente do PTB e exerceu a liderança da legenda 
na Câmara dos Deputados, no período da venda do apoio político. O réu 
manteve  reuniões  com  os  corruptores,  nas  quais  solicitou  recursos 
milionários em troca da prática de atos de ofício favoráveis ao Governo 
Federal. Numa das ocasiões, em meados de 2004, segundo o próprio réu 
admitiu, foram solicitados e prometidos R$ 20 milhões, dos quais uma 
parcela, de R$ 4 milhões, foi entregue, em espécie, no mês seguinte, na 
sede do PTB.

O acusado não apresenta antecedentes criminais.
A conduta social e a personalidade do réu ROBERTO JEFFERSON 

não permitem exacerbar a pena-base.
Os  motivos que  conduziram  à  prática  dos  crimes  de  corrupção 

passiva  são  extremamente  graves,  como  demonstrado  ao  longo  deste 
voto,  pois o acusado tinha por objetivo “capitalizar” o partido por ele 
presidido,  “alugando”  sua  legenda  para  se  beneficiar,  de  modo 
permanente,  de  vantagens  financeiras.  Com  isso,  o  móvel  do  réu 
ROBERTO  JEFFERSON  foi  não  apenas  o  recebimento  de  vantagem 
indevida para a prática de ato de ofício, mas também uma verdadeira 
apropriação  e  mercantilização  de  seu  mandato,  de  modo permanente, 
mediante práticas antirrepublicanas, tendentes a eliminar outros partidos 
que não aderissem ao esquema criminoso, violando abertamente os mais 
caros  e  importantes  princípios  sobre  os  quais  se  apoia  o  edifício 
republicano  nacional.  Assim,  os  motivos  do  delito  pelo  qual  o  ex-
Presidente e líder do PTB foi condenado são extremamente graves, pois 
eles minam as próprias bases da sociedade livre, plúrima e democrática, o 
que todos nós, brasileiros, desejamos construir.

243 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627920.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6531 de 8405 STF-fl. 58146



Voto s/ Dosimetria

AP 470 / MG 

As circunstâncias dos crimes também são desfavoráveis ao réu, pois 
ROBERTO  JEFFERSON  valeu-se  da  liderança  que  exercia  sobre  os 
parlamentares de seu partido para obter recursos em benefício próprio, 
recursos que, em várias ocasiões, foram recebidos através do secretário de 
seu partido, o corréu EMERSON PALMIERI, o qual era encarregado de 
receber  a  propina  e  viabilizar  seu  recebimento  onde  ela  fosse 
disponibilizada, inclusive em outras unidades da Federação – como na 
sede da SMP&B em Belo Horizonte. Aliás, o réu ROBERTO JEFFERSON, 
através de negociações com JOSÉ DIRCEU, JOSÉ GENOÍNO e DELÚBIO 
SOARES, enviou o Secretário de seu Partido a Portugal, juntamente com o 
distribuidor  de  dinheiro,  corréu  MARCOS  VALÉRIO,  para  garantir  a 
obtenção de propina prometida pelo Partido dos Trabalhadores em troca 
do apoio do PTB e dos correligionários do réu ROBERTO JEFFERSON.

As  consequências do crime igualmente se mostram desfavoráveis, 
uma  vez  que  a  solicitação  e  o  recebimento  de  milhões  de  reais  pelo 
parlamentar  não  configurou  um  crime  de  corrupção  passiva  de 
consequências mínimas ou insignificantes,  como, por exemplo,  aqueles 
encontrados na praxe judicial cotidiana. Ao contrário, as consequências 
do crime de corrupção passiva praticado por um parlamentar, detentor 
de dupla condição de prestígio e poder, de líder e Presidente de partido, 
no período dos fatos,  e no contexto revelado pelas provas longamente 
analisadas,  produz lesões  muito mais graves  ao ordenamento jurídico, 
pois envolve bens jurídicos que vão além daquele diretamente protegido 
pelo tipo penal do art. 317 do Código Penal - a administração pública – ou 
seja:  o  regime  democrático,  o  pluripartidarismo,  a  separação  e 
independência  entre  os  poderes,  todos  inseridos  na  esfera  de 
previsibilidade do acusado.

Conforme  ficou  decidido  pelo  Plenário  em  relação  aos  delitos 
imputados no capítulo VI da denúncia, aplica-se a pena estabelecida pela 
Lei 10.763, de 12 de novembro de 2003.

Por tudo que foi dito, e atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no 
artigo 317 (corrupção passiva)  do Código Penal,  e  considerada a pena 
abstrata de 2 a 12 anos de reclusão, cominada pelo legislador, fixo a pena-
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base em 3 (três) anos e 6 (seis) de reclusão e 165 dias-multa.
Incide a agravante do art. 62, III do Código Penal, pois ROBERTO 

JEFFERSON  determinou  que  EMERSON  PALMIERI  executasse, 
materialmente, o recebimento de parte das propinas.

Assim, aumento a pena de um sexto, alcançando 4 anos e 1 mês de 
reclusão,  e  190  dias-multa,  cada dia-multa  terá  o  valor  de  10  vezes  o 
salário-mínimo vigente na época do fato, atento ao que estabelece o art. 
60 do Código Penal, quanto aos “Critérios Especiais da Pena de Multa” 
(“o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu”).

O  montante  devido  a  título  de  multa  “será  atualizado,  quando  da  
execução, pelos índices de correção monetária” (§2º do art. 49).

Do exposto, condeno ROBERTO JEFFERSON à pena de 4 anos e 1 
mês  de  reclusão,  com  mais  190  dias-multa,  pela  prática  do  crime  de 
corrupção passiva.

ROBERTO JEFFERSON
LAVAGEM DE DINHEIRO

(Item VI.3, c.2 – art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/98 – 7 vezes)
Pena – reclusão, de 3 a 10 anos, e multa

       
CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LAVAGEM 

DE DINHEIRO
Os  crimes  de  lavagem  de  dinheiro  imputados  ao  réu  ROBERTO 

JEFFERSON foram praticados  sete vezes, nas mesmas circunstâncias, o 
que atrai a incidência do art. 71 do Código Penal:

       
Art. 71 - Quando o agente, mediante  mais de uma ação ou  

omissão,  pratica  dois ou mais crimes da mesma espécie  e,  pelas  
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes,  
devem  os  subseqüentes  ser  havidos  como  continuação  do  
primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a  
mais  grave,  se  diversas,  aumentada,  em qualquer  caso,  de  um  
sexto a dois terços.
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Tendo  em  vista  este  preceito,  deixo  de  acolher  o  pedido  do 
Procurador-Geral  da  República,  que  formulou  pedido  no  sentido  do 
reconhecimento da existência concurso material de delitos. Entendo que, 
no caso, ocorreu a continuidade delitiva, pois os fatos envolveram crimes 
da  mesma  espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de 
execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação dos 
primeiros.

A circunstância judicial da  culpabilidade é negativa ao acusado. O 
réu  ROBERTO  JEFFERSON  utilizou-se  do  mandato  parlamentar,  que 
ocupava  por  força  da  vontade  popular,  bem  como  da  liderança  na 
Câmara  dos  Deputados  e  da  Presidência  que  exercia  no  PTB,  para 
beneficiar-se de um ardiloso esquema de lavagem de dinheiro oferecido 
pelo  grupo  criminoso  formado  pelos  núcleos  político,  publicitário  e 
financeiro. Ciente da origem criminosa do dinheiro recebido a título de 
propina, o acusado se valeu das etapas finais do esquema de lavagem 
engendrado  através  das  agências  de  publicidade  vinculadas  ao  réu 
MARCOS VALÉRIO e do Banco Rural.

O réu não possui antecedentes criminais.
Não considero possível a exacerbação da pena-base de ROBERTO 

JEFFERSON com fundamento em sua personalidade ou conduta social.
Os motivos são normais para a espécie, pois o réu pretendia ocultar 

o delito antecedente e enriquecer ilicitamente, fatores que não elevam a 
pena.

As circunstâncias são negativas.
Depois  do  falecimento  do  Presidente  do  PTB,  Sr.  José  Carlos 

Martinez, que negociou os primeiros recebimentos de propina, o acusado 
ROBERTO  JEFFERSON  entrou  em  conluio  com  os  corréus  ROMEU 
QUEIROZ  e  EMERSON  PALMIERI  e,  ainda,  utilizou  os  serviços  de 
funcionários  e  prestadores  de  serviços  do  PTB  (em  especial  o  Sr. 
Alexandre Chaves), em modo de execução reprovável porque o acusado 
colocou  em  relevo  a  sua  autoridade  no  âmbito  do  partido,  tirando 
proveito  da  ação  de  alguns  dos  intermediários  que  desconheciam  a 
existência da prática criminosa.
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De todo modo, vale salientar que esse modo de execução é menos 
reprovável  do  que  o  empregado  pelos  corréus  do  PL  e  do  Partido 
Progressista,  que se utilizaram de método ainda mais sofisticado,  com 
atuação  profissional  das  corretoras  Guaranhuns  e  BÔNUS  BANVAL, 
respectivamente.

As consequências do delito também permitem a elevação da pena-
base,  tendo  em vista  que  foram afetados  bens  jurídicos  atinentes  não 
apenas ao tipo penal envolvido (administração da justiça), mas também 
outros inseridos na esfera de previsibilidade do acusado, em especial a 
higidez do sistema eleitoral brasileiro. Com efeito, os recursos, uma vez, 
lavados,  puderam ser  empregados em benefício  próprio  do acusado e 
para abastecer o caixa dois de campanhas eleitorais,  o que materializa 
delito eleitoral.

Do exposto, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no artigo 1º, V e 
VI, da Lei 9.613/98, fixo a pena-base do acusado ROBERTO JEFFERSON 
em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 125 dias-multa.

Incide a agravante do art. 62, III, do Código Penal, pois o acusado 
determinou que o réu EMERSON PALMIERI executasse parte do delito.

Assim, aumento a pena de ROBERTO JEFFERSON na fração de um 
sexto (1/6),  alcançando 3 anos, 10 meses e 20 dias, com mais 145 dias-
multa.

Por  terem  sido  praticados  sete  crimes  de  lavagem  de  dinheiro, 
aumento a pena de dois terços (2/3), totalizando 6 anos, 5 meses e 20 dias 
de reclusão, com mais 240 dias-multa, cada dia-multa terá o valor de 10 
vezes o salário-mínimo vigente na época do fato, atento ao disposto nos 
artigos 60 do Código Penal, quanto aos “Critérios Especiais da Pena de  
Multa” (“o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu”).

O  montante  devido  a  título  de  multa  “será  atualizado,  quando  da  
execução, pelos índices de correção monetária” (§2º do art. 49).

Por  todo  o  exposto,  pela  prática  de  crime  de  corrupção  passiva, 
condeno o réu ROBERTO JEFFERSON à pena de 6 anos, 5 meses e 20 dias 
de  reclusão  e  240  dias-multa,  no  valor  de  10  vezes  o  salário  mínimo 
vigente à época do fato.
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ROBERTO JEFFERSON

CONCLUSÃO

CONCURSO MATERIAL
ROBERTO JEFFERSON foi condenado pelos seguintes crimes:
(i) corrupção passiva, com pena de 4 ANOS E 1 MÊS de reclusão e 

190 dias-multa,  cada um no valor  de 10 vezes o salário-mínimo (item 
VI.3, c.1);

(ii) lavagem de dinheiro, com pena de 6 ANOS, 5 MESES E 20 DIAS 
de reclusão, e 240 dias-multa, no valor de 10 salários-mínimos cada (item 
VI.3, c.2).

Em  atenção  do  disposto  no  art.  69  do  Código  Penal  (concurso 
material), somo as penas aplicadas a ROBERTO JEFFERSON, perfazendo 
um  total  de  dez  anos,  seis  meses  e  vinte  dias  de  reclusão,  mais 
quatrocentos  e  trinta  dias-multa,  no  valor  unitário  de  dez  salários 
mínimos vigentes ao tempo dos fatos.

       
DIMINUIÇÃO DA PENA POR COLABORAÇÃO
       
Dispõem os artigos 13 e 14 da Lei 9.807/99:

       
“Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes,  

conceder o perdão judicial e a conseqüente extinção da punibilidade ao  
acusado  que,  sendo  primário,  tenha  colaborado  efetiva  e  
voluntariamente  com  a  investigação  e  o  processo  criminal,  
desde que dessa colaboração tenha resultado:

I - a identificação dos demais co-autores ou partícipes da  
ação criminosa;

II  -  a  localização  da  vítima  com  a  sua  integridade  física  
preservada;

III - a recuperação total ou parcial do produto do crime.
Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta  

a  personalidade  do  beneficiado  e  a  natureza,  circunstâncias,  
gravidade e repercussão social do fato criminoso.
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Art.  14.  O  indiciado  ou  acusado  que  colaborar  

voluntariamente  com  a  investigação  policial  e  o  processo  
criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes  
do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou  
parcial  do  produto  do  crime,  no  caso  de  condenação,  terá  pena 
reduzida de um a dois terços.

       
É inegável  que a presente ação penal jamais teria sido instaurada 

sem  as  declarações  inicialmente  prestadas  pelo  réu  ROBERTO 
JEFFERSON. Ao revelar a existência de um esquema de distribuição de 
mesadas  no  Congresso  Nacional,  destinada  à  compra  de  votos  de 
parlamentares  que  lideravam  ou  presidiam  bancadas  e  comissões 
internas da Câmara dos Deputados, tornou-se possível desvendar o plano 
criminoso instalado por detentores de importantes cargos públicos e por 
mandatários políticos.

A principal  contribuição fornecida por ROBERTO JEFFERSON foi 
trazer  a  público  o  nome  do  maior  operador  do  grupo  criminoso:  o 
acusado  MARCOS  VALÉRIO,  figura  até  então  inteiramente 
desconhecida, cujas agências de publicidade vinham servindo de canal 
para  o  desvio  de  recursos  públicos  e  pagamento  de  aliados  e  de 
prestadores de serviços do Partido dos Trabalhadores.

Ao  anunciar  o  nome  do  distribuidor  do  dinheiro,  ROBERTO 
JEFFERSON  também  trouxe  à  luz  a  participação  de  um  personagem 
importantíssimo em toda a trama criminosa: o tesoureiro do Partido dos 
Trabalhadores, Sr. DELÚBIO SOARES.

Além disso, o acusado ROBERTO JEFFERSON também anunciou os 
nomes  dos  parlamentares  que  firmaram  acordo  com  o  corréu  JOSÉ 
DIRCEU e, em alguns casos, com o corréu JOSÉ GENOÍNO, em troca do 
apoio de seus partidos aos projetos de interesse do Governo Federal na 
Câmara dos Deputados.

Com isso, o Sr. ROBERTO JEFFERSON permitiu que os órgãos de 
investigação, o Ministério Público e o Poder Judiciário restabelecessem a 
integridade do ordenamento jurídico e, afinal, chegassem às conclusões 
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que  agora  se  encerram  sobre  o  que,  verdadeiramente,  se  passou  no 
período dos fatos criminosos desvendados nesta ação penal.

O  acusado  ROBERTO  JEFFERSON  prestou,  sempre,  desde  as 
primeiras declarações, colaboração fundamental, em especial ao informar 
os  nomes  de  outros  autores  da prática  criminosa.  Suas  declarações  se 
mostraram  harmônicas  com  as  provas  posteriormente  coligidas  e  o 
acusado afirmou, desde o início, com coerência, a existência da prática 
criminosa no seio do Poder Legislativo nacional.

É  certo,  porém,  que  o  acusado  somente  colaborou  no  momento 
inicial das investigações, quando se viu compelido a reagir à divulgação 
de um vídeo em que um correligionário solicitava propina em nome do 
réu.

Assim, considero aplicável a redução prevista no art. 14 da Lei 9.807, 
razão  pela  qual  reduzo  de  um  terço  (1/3)  a  pena  à  qual  o  acusado 
ROBERTO JEFFERSON foi condenado.

Ao assim fazê-lo, a pena do delito de corrupção passiva passa a ser 
de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 127 dias-multa.

Pelos crimes de lavagem de dinheiro, a pena do réu passa a ser de 4 
anos, 3 meses e 24 dias, e 160 dias-multa.

       
CONCLUSÃO
Em  atenção  do  disposto  no  art.  69  do  Código  Penal  (concurso 

material),  somo  as  penas  assim  aplicadas  a  ROBERTO  JEFFERSON, 
perfazendo um total de  7 anos e 14 dias de reclusão, mais duzentos e 
oitenta  e  sete  dias-multa,  no  valor  unitário  de  dez  salários  mínimos 
vigentes ao tempo dos fatos.

       
REGIME INICIAL
O  regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

será o semi-aberto, nos termos do art. 33, caput, § 2º, b, e § 3º, c/c o art. 59, 
caput e inciso III, do Código Penal.

       
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
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Incabível  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 
restritivas de direitos, em virtude do fato de que a pena aplicada excede o 
limite fixado na lei para essa substituição (CP, art. 44, I).

       
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Pela mesma razão, também inviável o sursis (CP, art. 77).
       
FIXAÇÃO  DE  VALOR  MÍNIMO  PARA  REPARAÇÃO  DOS 

DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO
Deixo de fixar “valor mínimo para reparação dos danos causados 

pela infração” (CPP, art. 387, IV, na redação dada pela Lei 11.719/2008, c/c 
o art. 63, parágrafo único), tendo em vista a inexistência de pedido formal 
nesse  sentido,  seja  pelas  pessoas  que suportaram o prejuízo,  seja  pelo 
Ministério  Público  Federal  (que  somente  apresentou  tal  pleito  nas 
alegações finais), o que impossibilitou o exercício do contraditório e da 
ampla  defesa  especificamente sobre  a  fixação  desse  montante  mínimo 
indenizatório.  Nesse  sentido,  cito,  apenas  para  ilustrar,  Guilherme  de 
Souza Nucci:

       
“admitindo-se  que  o  magistrado  possa  fixar  o  valor 

mínimo para  a  reparação  dos  danos  causados  pela  infração 
penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um 
pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. 
Esse  pedido  deve  partir  do  ofendido,  por  seu  advogado 
(assistente de acusação), ou Ministério Público. A parte que o 
fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. 
A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se 
defender  e  produzir  contraprova,  de  modo  a  indicar  valor 
diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou 
moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução 
específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao 
julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência 
ao  princípio  da  ampla  defesa”  (Código  de  processo  penal  
comentado,  11.  ed.,  São Paulo:  Revista  dos  Tribunais,  2012,  p. 
742).
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Após o trânsito em julgado, dê-se ciência à Justiça Eleitoral e lance-se 

o nome do réu no rol dos culpados (CPP, art. 393, II).
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DOSIMETRIA
EMERSON PALMIERI

Corrupção passiva
(Item VI.3, e.1 – art. 317 do Código Penal)

Pena – reclusão, de 2 a 12 anos, e multa

Relativamente ao crime de corrupção passiva, EMERSON PALMIERI 
foi  condenado  por  auxiliar,  diretamente,  os  corréus  ROBERTO 
JEFFERSON e ROMEU QUEIROZ, no recebimento de propina paga pelo 
Partido dos Trabalhadores através dos réus do núcleo publicitário.

A culpabilidade do réu é  menor do que a dos corréus ROBERTO 
JEFFERSON  e  ROMEU  QUEIROZ,  autores  dos  crimes  de  corrupção 
passiva  que  o  réu  EMERSON  PALMIERI  auxiliou  materialmente.  Ao 
mesmo tempo, não se cuida de reprovabilidade ínfima, pois EMERSON 
PALMIERI  atuou de  modo intenso  e  reiterado  para  o  recebimento  de 
dinheiro,  a  título  de  propina,  pelo  Presidente  e  líder  do  Partido 
Trabalhista  Brasileiro,  Sr.  ROBERTO  JEFFERSON,  e  pelo  Presidente 
Regional do PTB em Minas Gerais, Sr. ROMEU QUEIROZ, contribuindo 
para o propósito criminoso que culminou na comercialização do mandato 
dos parlamentares. Aliás, EMERSON PALMIERI reuniu-se com MARCOS 
VALÉRIO em várias oportunidades, bem como com os corréus DELÚBIO 
SOARES e JOSÉ GENOÍNO, no contexto da execução do delito de que 
agora se cuida.

O acusado não apresenta antecedentes criminais. Sua conduta social 
e personalidade também não permitem exacerbar a pena-base.

O réu EMERSON PALMIERI partilhou dos motivos que conduziram 
à  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva  pelos  réus  ROBERTO 
JEFFERSON  e  ROMEU  QUEIROZ,  e  são  extremamente  graves,  como 
demonstrado  ao  longo  deste  voto.  O  réu  EMERSON  PALMIERI 
pretendeu  contribuir  para  a  “mercantilização”  do  exercício  da  função 
parlamentar de seu corréu e o “aluguel” permanente do PTB, auxiliando, 
direta  e  materialmente,  na  institucionalização  de  práticas 
antirrepublicanas no seio do Poder Legislativo. São motivos que violam, 
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frontalmente,  os mais caros e importantes princípios sobre os quais se 
apoia o edifício republicano Nacional, que minam as próprias bases da 
sociedade  livre,  plúrima  e  democrática,  o  que  todos  nós,  brasileiros, 
desejamos construir.

As circunstâncias dos crimes também são desfavoráveis ao réu. Na 
condição  de  Secretário  Nacional  do  PTB,  o  acusado  EMERSON 
PALMIERI recebeu vultosos montantes em espécie, em Brasília, e ligava 
para o escritório da SMP&B em Belo Horizonte para informar o nome das 
pessoas  autorizadas  a  receber  a  propina  em nome dos  parlamentares. 
Além disso, o acusado providenciou a emissão de passagem aérea para 
um dos  intermediários  em Belo  Horizonte,  Sr.  José  Hertz,  e,  por  fim, 
estabeleceu um modo de execução delitiva voltado ao recebimento  de 
dinheiro, em espécie, de modo duradouro.

Portanto, as circunstâncias são mais graves do que as comuns para o 
tipo  genérico  do  crime  de  corrupção  passiva  e  também  conduzem  à 
elevação da pena-base.

As consequências dos crimes igualmente se mostram extremamente 
desfavoráveis,  uma  vez  que  o  auxílio  prestado  por  EMERSON 
PALMIERI, ao longo dos anos de 2003 e 2004, no recebimento de milhões 
de reais pelos corréus ROBERTO JEFFERSON e ROMEU QUEIROZ, não 
configura simplesmente um crime de corrupção passiva de consequências 
mínimas, como em vários casos encontrados na praxe judicial cotidiana. 
Ao  contrário,  o  acusado  contribuiu  para  a  prática  de  um  crime  que 
produz lesões a bens jurídicos que vão além da Administração Pública, 
ou  seja,  o  regime  democrático,  o  pluripartidarismo,  a  separação  e 
independência  entre  os  poderes,  todos  inseridos  na  esfera  de 
previsibilidade do acusado.

Com efeito, a corrupção de um parlamentar para garantir seu voto e 
o de seus correligionários,  tem por consequência  gravíssima  a  lesão à 
democracia,  a  qual  é  caracterizada  exatamente  pelo  diálogo  entre 
opiniões e visões distintas das dos representantes eleitos pelo povo.

Conforme  ficou  decidido  pelo  Plenário  em  relação  aos  delitos 
imputados no capítulo VI da denúncia, aplica-se a pena estabelecida pela 
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Lei 10.763, de 12 de novembro de 2003.
Atento  ao disposto  nos  artigos  59,  68  e  no artigo  317 (corrupção 

passiva) do Código Penal, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão, 
com mais 120 dias-multa.

Incide a atenuante do art. 65, III, c, do CP (cumprimento a ordem de 
autoridade superior),  razão pela  qual  reduzo a pena na fração de um 
sexto, totalizando 2 anos e 6 meses de reclusão, e 100 dias multa.

Incide, ainda, a atenuante genérica prevista no art. 66, tendo em vista 
a colaboração do réu EMERSON PALMIERI com a descoberta dos fatos, 
razão  pela  qual  reduzo  a  pena  de  6  meses,  para  2  anos  de  reclusão, 
mantidos 100 dias-multa, cada um no valor de 5 vezes o salário-mínimo 
vigente na época do fato, atento ao que estabelece o art. 60 do Código 
Penal, quanto aos “Critérios Especiais da Pena de Multa” (“o juiz deve  
atender, principalmente, à situação econômica do réu”). Este montante “será  
atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária” (§2º do art. 
49).

Operado  o  trânsito  em  julgado,  fica  decretada  a  extinção  da 
punibilidade do réu por este delito, tendo em vista a prescrição da pena 
aplicada em concreto.

       
EMERSON PALMIERI

LAVAGEM DE DINHEIRO
(Item VI.3, e.2 – art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/98 – 5 vezes)

Pena – reclusão, de 3 a 10 anos, e multa
       
Em relação ao crime de lavagem de dinheiro, a conduta praticada 

pelo acusado EMERSON PALMIERI, na condição de partícipe nos crimes 
dos  corréus  ROBERTO  JEFFERSON  e  ROMEU  QUEIROZ,  apresenta 
circunstâncias  judiciais  negativas,  semelhantes  às  que  também 
envolveram um dos crimes antecedente (no caso, a corrupção passiva).

Sua atuação foi intensa,  estabelecendo constantes contatos com os 
corréus que ofereceram os mecanismos de lavagem de dinheiro de que 
agora se cuida, a revelar culpabilidade elevada.
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Não há antecedentes criminais.
A conduta  social  e  a  personalidade do  acusados  não permitem a 

elevação da pena-base.
Os  motivos  são  negativos,  pois  o  réu  pretendeu  propiciar  uma 

estrutura  permanentemente  voltada  ao  recebimento  de  dinheiro  ilícito 
pelos parlamentares federais por ele auxiliados.

As circunstâncias são graves, tendo em vista o modo de execução do 
delito, praticado em concurso de agentes, com atuação de intermediários 
diretamente contatados por EMERSON PALMIERI ou cujos nomes eram 
por ele informados a SIMONE VASCONCELOS.

Por fim, as consequências do delito também permitem a elevação da 
pena-base,  tendo em vista,  especialmente,  os montantes  envolvidos na 
prática  do  delito.  Ademais,  foram afetados  bens  jurídicos  não  apenas 
atinentes ao tipo penal envolvido, mas também a outros bens jurídicos 
inseridos na esfera de previsibilidade do acusado, em especial a higidez 
do sistema eleitoral brasileiro.

Do exposto, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no artigo 1º, V e 
VI, da Lei 9.613/98, fixo a pena-base de EMERSON PALMIERI em 3 (três) 
anos e 2 (dois) meses de reclusão, com mais 172 dias-multa.

Incide a atenuante genérica do art.  66 do Código Penal, tendo em 
vista que o réu colaborou com a descoberta dos fatos que deram origem à 
presente ação penal, razão pela qual reduzo a pena para o mínimo legal, 
de 3 anos de reclusão, e reduzo a pena de multa na fração de um sexto, 
para o patamar de 143 dias-multa.

Tendo em vista que o acusado EMERSON PALMIERI foi condenado 
pela prática de  cinco crimes de lavagem de dinheiro, em continuidade 
delitiva, aumento a pena de um terço (1/3), a totalizar 4 anos de reclusão, 
com mais 190 dias-multa, cada um no valor de 5 vezes o salário-mínimo 
vigente na época do fato, tendo em vista o disposto no art. 60 do Código 
Penal, quanto aos “Critérios Especiais da Pena de Multa” (“o juiz deve  
atender, principalmente, à situação econômica do réu”).

O  montante  devido  a  título  de  multa  “será  atualizado,  quando  da  
execução, pelos índices de correção monetária” (§2º do art. 49).
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Por fim, as consequências do delito também permitem a elevação da 
pena-base,  tendo em vista,  especialmente,  os montantes  envolvidos na 
prática  do  delito.  Ademais,  foram afetados  bens  jurídicos  não  apenas 
atinentes ao tipo penal envolvido, mas também a outros bens jurídicos 
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vista que o réu colaborou com a descoberta dos fatos que deram origem à 
presente ação penal, razão pela qual reduzo a pena para o mínimo legal, 
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vigente na época do fato, tendo em vista o disposto no art. 60 do Código 
Penal, quanto aos “Critérios Especiais da Pena de Multa” (“o juiz deve  
atender, principalmente, à situação econômica do réu”).

O  montante  devido  a  título  de  multa  “será  atualizado,  quando  da  
execução, pelos índices de correção monetária” (§2º do art. 49).
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Por todo o exposto, pela prática de crime de lavagem de dinheiro, 
condeno o réu EMERSON PALMIERI à pena de 4 anos de reclusão e 190 
dias-multa, no valor de 5 salários-mínimos cada dia-multa.

Tendo em vista a necessidade de ressarcir os valores lavados pelos 
réus  e  prevenir  a  repetição  do  ilícito  aqui  detalhado,  e  considerando, 
ainda, todas as circunstâncias levadas em conta para a fixação da pena, 
decreto,  com apoio no art.  7º da Lei  9.613/1998 e nos arts.  91 e 92 do 
Código Penal:

(1) a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto do 
crime, bem como do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua 
proveito  auferido  pelo  condenado  com  a  prática  do  fato  criminoso, 
ressalvado, obviamente, o direito das pessoas jurídicas de direito público 
ou privado lesadas;

(2) a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer 
natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de 
gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei 9.613/1998, pelo 
dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.

       
EMERSON PALMIERI

CONCLUSÃO
       
CONCURSO MATERIAL
EMERSON PALMIERI foi condenado pelos seguintes crimes:
(i) corrupção passiva, com pena de 2 ANOS de reclusão e 100 dias-

multa, cada um no valor de 5 vezes o salário-mínimo (item VI.3, e.1) - 
PRESCRITA;

(ii) lavagem de dinheiro, com pena de  4 ANOS de reclusão, e  190 
dias-multa, no valor de 5 salários-mínimos cada (item VI.3, c.2).

Uma vez transitada em julgado esta dosimetria, a pena total do réu 
EMERSON PALMIERI totalizará  quatro anos de reclusão, mais cento e 
noventa  dias-multa,  no  valor  unitário  de  cinco  salários  mínimos 
vigentes ao tempo dos fatos.
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SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR 
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

O art. 43 do Código Penal prevê as seguintes penas “alternativas” 
(“restritivas de direitos”), que podem substituir a pena de prisão:

·Prestação pecuniária;
·Perda de bens e valores;
·Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas;
·Interdição temporária de direitos;
·Limitação de fim de semana.

No caso em julgamento,  considerando a  efetividade dessas  penas 
alternativas;  a  fiscalização  de  seu  cumprimento;  as  vantagens  para  a 
comunidade advindas de cada uma dessas penas alternativas previstas 
no Código Penal, julgo possível, com base no art. 44, incisos I a III e § 2º,  
c/c o art. 59, caput e inciso IV, ambos do Código Penal, a substituição da 
pena privativa de liberdade imposta ao réu EMERSON PALMIERI por 
duas restritivas de direito, quais sejam:

·  prestação pecuniária de cento e cinquenta salários mínimos (CP, 
art. 45, § 1º), em favor de entidade pública ou privada com destinação 
social,  sem  fins  lucrativos,  a  ser  definida  pelo  juízo  responsável  pela 
execução, para fins de reparação do dano resultante do crime;

·  interdição temporária de direitos (art. 43, VI, do Código Penal), 
consistente  na  “proibição do  exercício  de  cargo,  função  ou  atividade  
pública, bem como de mandato eletivo” (art. 47, I, do Código Penal), pela 
“mesma duração da pena privativa de liberdade substituída” (art. 55 do Código 
Penal).
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DOSIMETRIA
ROMEU QUEIROZ
Corrupção passiva

(Item VI.3, d.1 – art. 317 do Código Penal)
Pena – reclusão, de 2 a 12 anos, e multa.

Em  ligeira  síntese  sobre  o  caso  agora  em  análise,  trata-se  do 
recebimento  de  vantagem  indevida  por  ROMEU  QUEIROZ,  oferecida 
pelo  esquema  criminoso  de  cooptação  do  Poder  Legislativo, 
implementado  pelo  partido  que  controlava  o  Governo  Federal.  Os 
recursos  foram solicitados  em 10  de  julho  de  2003,  janeiro  de  2004  e 
agosto de 2004. O réu ROMEU QUEIROZ enviou, como intermediários, 
funcionários de seu partido (o réu presidia o diretório regional do PTB 
em Minas Gerais), ou seja, os Srs. José Hertz, Charles Nobre e Paulo Leite 
Nunes,  que  receberam  a  propina,  em  nome  próprio,  no  escritório  da 
agência de publicidade SMP&B em Belo Horizonte e na agência bancária 
do Banco Rural naquela cidade, valendo-se do mecanismo de lavagem de 
dinheiro estruturado pelos réus dos núcleos publicitário e financeiro.

Quanto ao crime de corrupção passiva, a culpabilidade do acusado 
ROMEU  QUEIROZ  é  elevada,  pois  ele  era  não  apenas  parlamentar 
federal, mas, também, Presidente do PTB de Minas Gerais e Presidente de 
Comissão técnica da Câmara dos Deputados – a Comissão de Transportes 
-, à época da venda do apoio político ao Governo Federal.

Além de ter recebido dinheiro em julho de 2003, mediante acordo 
firmado pelo então Presidente do PTB, Sr. José Carlos Martinez, com os 
corruptores,  o  acusado  ROMEU  QUEIROZ,  desejoso  de  receber  mais 
dinheiro em 2004, solicitou ajuda do então Ministro dos Transportes, Sr. 
ANDERSON  ADAUTO,  que  admitiu  ter  ligado  para  o  réu  DELÚBIO 
SOARES  para  que  este  atendesse  ao  pleito  do  então  Presidente  da 
Comissão  de  Transportes  da  Câmara  dos  Deputados.  O  réu  ROMEU 
QUEIROZ admitiu que o valor negociado, na ocasião, foi de R$ 300 mil. O 
dinheiro  foi  pago,  a  título  de  vantagem  indevida,  como  ficou 
demonstrado ao longo do voto.

259 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627920.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

DOSIMETRIA
ROMEU QUEIROZ
Corrupção passiva

(Item VI.3, d.1 – art. 317 do Código Penal)
Pena – reclusão, de 2 a 12 anos, e multa.

Em  ligeira  síntese  sobre  o  caso  agora  em  análise,  trata-se  do 
recebimento  de  vantagem  indevida  por  ROMEU  QUEIROZ,  oferecida 
pelo  esquema  criminoso  de  cooptação  do  Poder  Legislativo, 
implementado  pelo  partido  que  controlava  o  Governo  Federal.  Os 
recursos  foram solicitados  em 10  de  julho  de  2003,  janeiro  de  2004  e 
agosto de 2004. O réu ROMEU QUEIROZ enviou, como intermediários, 
funcionários de seu partido (o réu presidia o diretório regional do PTB 
em Minas Gerais), ou seja, os Srs. José Hertz, Charles Nobre e Paulo Leite 
Nunes,  que  receberam  a  propina,  em  nome  próprio,  no  escritório  da 
agência de publicidade SMP&B em Belo Horizonte e na agência bancária 
do Banco Rural naquela cidade, valendo-se do mecanismo de lavagem de 
dinheiro estruturado pelos réus dos núcleos publicitário e financeiro.

Quanto ao crime de corrupção passiva, a culpabilidade do acusado 
ROMEU  QUEIROZ  é  elevada,  pois  ele  era  não  apenas  parlamentar 
federal, mas, também, Presidente do PTB de Minas Gerais e Presidente de 
Comissão técnica da Câmara dos Deputados – a Comissão de Transportes 
-, à época da venda do apoio político ao Governo Federal.

Além de ter recebido dinheiro em julho de 2003, mediante acordo 
firmado pelo então Presidente do PTB, Sr. José Carlos Martinez, com os 
corruptores,  o  acusado  ROMEU  QUEIROZ,  desejoso  de  receber  mais 
dinheiro em 2004, solicitou ajuda do então Ministro dos Transportes, Sr. 
ANDERSON  ADAUTO,  que  admitiu  ter  ligado  para  o  réu  DELÚBIO 
SOARES  para  que  este  atendesse  ao  pleito  do  então  Presidente  da 
Comissão  de  Transportes  da  Câmara  dos  Deputados.  O  réu  ROMEU 
QUEIROZ admitiu que o valor negociado, na ocasião, foi de R$ 300 mil. O 
dinheiro  foi  pago,  a  título  de  vantagem  indevida,  como  ficou 
demonstrado ao longo do voto.

259 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627920.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6547 de 8405 STF-fl. 58162



Voto s/ Dosimetria

AP 470 / MG 

É, assim, elevada a reprovabilidade de sua conduta.
O acusado não apresenta antecedentes criminais. A conduta social e 

a personalidade do réu também não permitem exacerbar a pena.
Os  motivos  que  conduziram  à  prática  dos  crimes  de  corrupção 

passiva  são  extremamente  graves,  como  demonstrado  ao  longo  deste 
voto,  pois  o  acusado pretendeu contribuir  com os também Deputados 
Federais  e  líderes  José  Carlos  Martinez  e  ROBERTO  JEFFERSON,  no 
sentido alugar sua legenda para se beneficiar, de modo permanente, de 
vantagens financeiras.

As circunstâncias dos crimes também são desfavoráveis ao réu[1]  [1]  . 
No caso, o réu ROMEU QUEIROZ executou o crime de corrupção passiva 
valendo-se  da  atuação  de  funcionários  do  partido  que  lhe  eram 
subordinados,  para  realizar  o  recebimento  de  elevadas  quantias,  em 
espécie, em agências bancárias. O réu chegou a se dirigir ao escritório da 
SMP&B em Belo Horizonte no decorrer da prática criminosa determinou 
que  o  intermediário  José  Hertz  viajasse  a  Brasília,  em  duas 
oportunidades, portando os valores em espécie que lhe eram dirigidos. 
Esse modo de execução do delito, praticado em concurso de agentes com 
o Sr. José Carlos Martinez (falecido antes do oferecimento da denúncia), 
com o réu ROBERTO JEFFERSON e com o também corréu EMERSON 
PALMIERI,  merece  reprovação  maior  do  que  a  mínima  prevista 
abstratamente pelo legislador.

As consequências dos crimes igualmente se mostram extremamente 
desfavoráveis, uma vez que a solicitação e o recebimento de propina por 
um  parlamentar  federal  configura  não  simplesmente  um  crime  de 
corrupção passiva de consequências mínimas ou reduzidas, mas sim um 
delito de consequências que vão além do bem jurídico protegido pelo tipo 
penal genérico e causam lesões não apenas a administração pública, mas 
igualmente ao regime democrático, so pluripartidarismo, à separação e à 
independência  entre  os  poderes,  todos  inseridos  na  esfera  de 
previsibilidade do acusado.

Com efeito, a corrupção de um parlamentar em troca de seu voto 
tem  por  consequência  gravíssima  a  lesão  à  democracia,  que  é 
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caracterizada exatamente pelo diálogo entre opiniões e visões distintas 
das dos representantes eleitos pelo povo. Foi  essa prática dialética e a 
confiança nela depositada pelos eleitores que lhe outorgaram o mandato 
eletivo que o réu impediu, em troca de dinheiro.

Conforme  ficou  decidido  pelo  Plenário  em  relação  aos  delitos 
imputados no capítulo VI da denúncia, aplica-se a pena estabelecida pela 
Lei 10.763, de 12 de novembro de 2003.

Por tudo que foi dito, e atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no 
artigo 317 (corrupção passiva) do Código Penal, fixo a pena-base em 3 
(três) anos e 6 meses de reclusão, e 150 dias-multa, cada um no valor de 
10 vezes o salário-mínimo vigente na época do fato,  tendo em vista o 
disposto no art. 60 do Código Penal, quanto aos “Critérios Especiais da  
Pena de Multa” (“o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do  
réu”).

O  montante  devido  a  título  de  multa  “será  atualizado,  quando  da  
execução, pelos índices de correção monetária” (§2º do art. 49).

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas 
de diminuição ou de aumento,  torno  a pena definitiva em 3 anos e 6 
meses de reclusão, e 150 dias-multa.

ROMEU QUEIROZ
LAVAGEM DE DINHEIRO

(Item VI.3, d.2 – art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/98 – 3 vezes)
Pena – reclusão, de 3 a 10 anos, e multa

       
Vencidos: Ministros Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e Marco 

Aurélio
       
A circunstância judicial da  culpabilidade é negativa ao acusado. O 

réu  ROMEU  QUEIROZ  utilizou-se  do  mandato  parlamentar,  que 
ocupava em nome da vontade popular, para auferir vantagem criminosa, 
valendo-se de um ardiloso esquema de lavagem de dinheiro oferecido 
pelo  grupo  criminoso  formado  pelos  núcleos  político,  publicitário  e 
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financeiro.
O réu não possui antecedentes criminais e não considero possível a 

exacerbação  da  pena-base  com fundamento  em sua  personalidade ou 
conduta social.

Os motivos são normais para a espécie, pois o réu pretendia ocultar 
o delito antecedente e enriquecer ilicitamente.

As circunstâncias do crime de lavagem de dinheiro são negativas. O 
crime  foi  praticado  envolvendo  funcionários  do  Partido  Trabalhista 
Brasileiro  (o  motorista  Sr.  Célio  Marques),  em  modo  de  execução 
reprovável  por  ter  o  acusado  ROMEU  QUEIROZ  se  valido  de  sua 
autoridade  na  estrutura  partidária,  aproveitando-se  do  fato  de  os 
intermediários desconhecerem a prática criminosa.

De todo modo, vale salientar que esse modo de execução é menos 
reprovável  do  que  o  empregado  pelos  corréus  do  PL  e  do  Partido 
Progressista,  que se utilizaram de método ainda mais sofisticado,  com 
atuação  profissional  das  corretoras  Guaranhuns  e  BÔNUS  BANVAL, 
respectivamente.

As consequências do delito também permitem a elevação da pena-
base,  tendo  em  vista  que  foram  afetados  bens  jurídicos  não  apenas 
atinentes ao tipo penal envolvido (administração da justiça), mas também 
outros inseridos na esfera de previsibilidade do acusado, em especial a 
higidez do sistema eleitoral brasileiro. Com efeito, os recursos, uma vez, 
lavados,  puderam ser  empregados em benefício  próprio  do acusado e 
para abastecer o caixa dois de campanhas eleitorais,  o que materializa 
delito eleitoral.

Do exposto, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no artigo 1º, V e 
VI, da Lei 9.613/98, fixo a pena-base do acusado ROMEU QUEIROZ em 3 
(três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com mais 150 dias-multa.

Incide a causa de aumento da continuidade delitiva. Como se viu, o 
réu  estabeleceu,  desde  meados  de  2003,  uma  máquina  permanente 
voltada para a lavagem de dinheiro, através do diretório regional do PTB, 
por  ele  presidido.  Tanto  é  assim  que  o  acusado  ROMEU  QUEIROZ 
chegou a ligar para SIMONE VASCONCELOS e informar que o Sr. José 
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Hertz, principal intermediário do parlamentar no recebimento de propina 
em Belo Horizonte, estava autorizado a receber dinheiro em seu nome e 
seguir  as  instruções  do  corréu  EMERSON  PALMIERI  sempre  que 
necessário. O acusado valeu-se, também, dos serviços do Sr. Paulo Leite 
Nunes para viabilizar o recebimento da vantagem indevida com emprego 
de  mecanismos  de  lavagem  de  dinheiro  oferecidos  por  MARCOS 
VALÉRIO e seus sócios, em conluio com os dirigentes do Banco Rural.

De  acordo  com  as  provas  analisadas  por  esta  Corte,  o  acusado 
praticou  três crimes de lavagem de dinheiro, em continuidade delitiva, 
razão pela qual aplico o aumento na fração de um quinto (1/5), tal como 
ficou  definido  por  este  plenário,  de  modo  que  a  pena  privativa  de 
liberdade alcança o quantum de 4 anos de reclusão, com mais 180 dias-
multa.

Ausentes  outras  causas  de diminuição ou aumento,  torno a  pena 
definitiva em 4 anos de reclusão, e 180 dias-multa, cada um no valor de 10 
vezes o salário-mínimo vigente na época do fato, atento ao disposto no 
preceito secundário do art. 1º da Lei 9.613/98, no art. 60 do Código Penal, 
quanto aos “Critérios Especiais da Pena de Multa” (“o juiz deve atender,  
principalmente, à situação econômica do réu”). O montante devido a título de 
multa  “será  atualizado,  quando  da  execução,  pelos  índices  de  correção  
monetária” (§2º do art. 49).

Por  todo  o  exposto,  pela  prática  de  crime  de  corrupção  passiva, 
condeno o réu ROMEU QUEIROZ à pena de  4 anos de reclusão e  180 
dias-multa,  cada um no valor de  10 vezes o salário mínimo vigente à 
época do fato.

Tendo em vista a necessidade de ressarcir os valores lavados pelos 
réus  e  prevenir  a  repetição  do  ilícito  aqui  detalhado,  e  considerando, 
ainda, todas as circunstâncias levadas em conta para a fixação da pena, 
decreto,  com apoio no art.  7º da Lei  9.613/1998 e nos arts.  91 e 92 do 
Código Penal:

(1) a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto do 
crime, bem como do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua 
proveito  auferido  pelo  condenado  com  a  prática  do  fato  criminoso, 
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ressalvado, obviamente, o direito das pessoas jurídicas de direito público 
ou privado lesadas;

(2) a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer 
natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de 
gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei 9.613/1998, pelo 
dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.

ROMEU QUEIROZ
CONCLUSÃO

       
CONCURSO MATERIAL
ROMEU QUEIROZ foi condenado pelos seguintes crimes:
(i) corrupção passiva, com pena de 3 ANOS E 6 MESES de reclusão 

e  150 dias-multa, cada um no valor de 10 vezes o salário-mínimo (item 
VI.2, e.1);

(ii) lavagem de dinheiro, com pena de  4 ANOS de reclusão, e  180 
dias-multa, no valor de 10 salários-mínimos cada (item VI.2, e.2).

Em  atenção  do  disposto  no  art.  69  do  Código  Penal  (concurso 
material), somo as penas aplicadas a ROMEU QUEIROZ, perfazendo um 
total de  7 anos e 6 meses de reclusão,  mais 330 dias-multa,  no  valor 
unitário de dez salários mínimos vigentes ao tempo dos fatos.

       
REGIME INICIAL
O  regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

será o semi-aberto, nos termos do art. 33, caput, § 2º, b, e § 3º, c/c o art. 59, 
caput e inciso III, do Código Penal.

       
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Incabível  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 

restritivas de direitos, em virtude do fato de que a pena aplicada excede o 
limite fixado na lei para essa substituição (CP, art. 44, I).

       
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
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Pela mesma razão, também inviável o sursis (CP, art. 77).
       
FIXAÇÃO  DE  VALOR  MÍNIMO  PARA  REPARAÇÃO  DOS 

DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO
Deixo de fixar “valor mínimo para reparação dos danos causados 

pela infração” (CPP, art. 387, IV, na redação dada pela Lei 11.719/2008, c/c 
o art. 63, parágrafo único), tendo em vista a inexistência de pedido formal 
nesse  sentido,  seja  pelas  pessoas  que suportaram o prejuízo,  seja  pelo 
Ministério  Público  Federal  (que  somente  apresentou  tal  pleito  nas 
alegações finais), o que impossibilitou o exercício do contraditório e da 
ampla  defesa  especificamente sobre  a  fixação  desse  montante  mínimo 
indenizatório.  Nesse  sentido,  cito,  apenas  para  ilustrar,  Guilherme  de 
Souza Nucci:

“admitindo-se  que  o  magistrado  possa  fixar  o  valor 
mínimo para  a  reparação  dos  danos  causados  pela  infração 
penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um 
pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. 
Esse  pedido  deve  partir  do  ofendido,  por  seu  advogado 
(assistente de acusação), ou Ministério Público. A parte que o 
fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. 
A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se 
defender  e  produzir  contraprova,  de  modo  a  indicar  valor 
diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou 
moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução 
específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao 
julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência 
ao  princípio  da  ampla  defesa”  (Código  de  processo  penal  
comentado,  11.  ed.,  São Paulo:  Revista  dos  Tribunais,  2012,  p. 
742).

Após o trânsito em julgado, dê-se ciência à Justiça Eleitoral e lance-se 
o nome do réu no rol dos culpados (CPP, art. 393, II).
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defender  e  produzir  contraprova,  de  modo  a  indicar  valor 
diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou 
moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução 
específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao 
julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência 
ao  princípio  da  ampla  defesa”  (Código  de  processo  penal  
comentado,  11.  ed.,  São Paulo:  Revista  dos  Tribunais,  2012,  p. 
742).

Após o trânsito em julgado, dê-se ciência à Justiça Eleitoral e lance-se 
o nome do réu no rol dos culpados (CPP, art. 393, II).
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DOSIMETRIA
JOSÉ BORBA

Corrupção passiva
(Item VI.4, b.1 – art. 317 do Código Penal)
Pena – reclusão, de 2 a 12 anos, e multa.

       
Em  ligeira  síntese  sobre  o  caso  agora  em  análise,  trata-se  do 

recebimento de vantagem indevida por JOSÉ BORBA, negociada com o 
esquema  criminoso  de  cooptação  do  Poder  Legislativo  implementado 
pelo partido que controlava o Governo Federal. 

A culpabilidade do acusado é exacerbada.  O acusado foi líder do 
PMDB no período dos fatos e conduziu a ala do partido que passou a 
apoiar o Governo Federal, tendo em vista a promessa e a efetivação de 
pagamento, pelos corruptores, ao parlamentar JOSÉ BORBA [1].

Além  disso,  a  atuação  de  JOSÉ  BORBA  revela  elevada 
reprovabilidade. Por exemplo, embora sem confessar a prática criminosa, 
o réu revelou que “marcou um encontro com MARCOS VALÉRIO na sede do  
Partido dos Trabalhadores localizada no Edifício Varig” (fls. 3549, vol. 6; fls. 
15.755, vol.  73).  Além disso, o acusado também esteve no escritório da 
SMP&B  em  Brasília,  com  o  acusado  MARCOS  VALÉRIO  (fls. 
20.054/20.083, vol. 93).

O acusado JOSÉ BORBA chegou a afirmar que procurou o corruptor 
MARCOS  VALÉRIO  porque  “já  se  falava  de  ‘MARCOS  VALÉRIO,  
MARCOS VALÉRIO’, influente no Governo Federal e tal, aí eu identifiquei ele,  
acho que no segundo semestre de 2003”, para fins de “buscar os espaços, e eu  
frequentava,  quando  possível,  a  Casa  Civil,  ao  frequentar,  fica  um  pouco  
cansativo, não é tão fácil os atendimentos, enfim... mas nós fomos recorrendo” 
(fls. 15.750/15.752, vol. 73).

Nesse  contexto,  o  parlamentar  recebeu  dinheiro  de  MARCOS 
VALÉRIO, em troca de seu apoio aos projetos de interesse do Governo na 
Câmara dos Deputados.

Todo o contexto revela a elevada a reprovabilidade da conduta do 
réu.
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O acusado não apresenta antecedentes criminais. A conduta social e 
a personalidade do réu também não permitem exacerbar a pena.

Os  motivos  que  conduziram  à  prática  dos  crimes  de  corrupção 
passiva  são  extremamente  graves,  como  ficou  demonstrado  ao  longo 
deste  voto,  pois  o  acusado  pretendeu  não  apenas  enriquecer  com  a 
vantagem indevida, mas, também, “mercantilizar” seu mandato e o de 
seus correligionários, que o acusado liderou, durante boa parte do tempo, 
na  Câmara  dos  Deputados,  valendo-se  de  práticas  antirrepublicanas, 
motivos que violam, abertamente, os mais caros e importantes princípios 
sobre os quais se apoia o edifício republicano Nacional,  que minam as 
próprias bases da sociedade livre,  plúrima e democrática,  o que todos 
nós, brasileiros, desejamos construir.

As circunstâncias dos crimes também são desfavoráveis ao réu. No 
caso, o réu JOSÉ BORBA empregou seu mandato parlamentar para obter 
soma  elevada,  em  espécie,  no  contexto  de  importantes  votações  de 
interesse do Governo na Câmara dos Deputados. Ademais, o réu passou 
a  conduzir  os  votos  de correligionários  que promoveram uma divisão 
interna no partido, para passar a seguir a orientação de JOSÉ BORBA, 
favorável  ao  Governo,  tendo  em  vista  o  recebimento  da  vantagem 
indevida. 

As consequências dos crimes igualmente se mostram extremamente 
desfavoráveis. Com efeito, a corrupção de um parlamentar em troca de 
seu voto produz lesões muito mais graves ao ordenamento jurídico do 
que a mínima prevista para o tipo penal, pois envolve bens jurídicos que 
vão além da mera administração pública – ou seja, o regime democrático, 
o pluripartidarismo, a separação e independência entre os poderes, todos 
inseridos na esfera de previsibilidade do acusado. O crime praticado pelo 
réu JOSÉ BORBA tem por consequência gravíssima a lesão à democracia, 
que  é  caracterizada  exatamente  pelo  diálogo  entre  opiniões  e  visões 
distintas  das  dos  representantes  eleitos  pelo  povo.  Foi  essa  prática 
dialética e a confiança nela depositada pelos eleitores que lhe outorgaram 
o mandato eletivo que o réu impediu, em troca de dinheiro.

Conforme ficou decidido pelo Plenário, aplica-se a pena estabelecida 
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pela Lei 10.763, de 12 de novembro de 2003.
Por tudo que foi dito, e atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no 

artigo 317 (corrupção passiva) do Código Penal, fixo a pena-base em 3 
(três) anos e 6 meses de reclusão e 150 dias-multa, cada um no valor de 10 
vezes o salário-mínimo vigente na época do fato, atento ao disposto no 
art.  60  do  Código  Penal,  quanto  aos  “Critérios  Especiais  da  Pena  de  
Multa” (“o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu”). O 
montante devido a título de multa “será atualizado,  quando da execução,  
pelos índices de correção monetária” (§2º do art. 49).

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas 
de diminuição ou de aumento,  torno a pena definitiva em 3 anos e 6 
meses de reclusão e 150 dias-multa.

JOSÉ BORBA
CONCLUSÃO

A pena total do réu JOSÉ BORBA perfaz  3 ANOS E 6 MESES de 
reclusão  e  150  dias-multa,  cada  um  no  valor  de  10  vezes  o  salário-
mínimo, vigente ao tempo dos fatos (item VI.4, b.1).

       
REGIME INICIAL
O  regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

será o ABERTO, nos termos do art. 33,  caput, § 2º,  c, e § 3º, c/c o art. 59, 
caput e inciso III, do Código Penal.

       
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
É inviável  o  sursis,  tendo em vista  a  pena privativa de  liberdade 

aplicada (CP, art. 77).
       
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Por  não  haver  qualquer  razão  que  impeça  a  imposição  de  pena 

alternativa ao réu JOSÉ BORBA, considero caber a substituição  da pena 
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (art. 44, §2º), 
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além da multa anteriormente aplicada.
O art. 43 do Código Penal prevê as seguintes penas “alternativas” 

OU “restritivas de direitos”, que podem substituir a pena de prisão:
· Prestação pecuniária;
· Perda de bens e valores;
· Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas;
· Interdição temporária de direitos;
· Limitação de fim de semana.
No caso em julgamento,  considerando a  efetividade dessas  penas 

alternativas;  a  fiscalização  de  seu  cumprimento;  as  vantagens  para  a 
comunidade advindas de cada uma dessas penas alternativas previstas 
no Código Penal, julgo possível, com base no art. 44, incisos I a III e § 2º,  
c/c o art. 59, caput e inciso IV, ambos do Código Penal, a substituição da 
pena  privativa  de  liberdade  imposta  ao  réu  JOSÉ  BORBA por  duas 
restritivas de direito, quais sejam:

· prestação pecuniária de trezentos salários mínimos (CP, art. 45, § 
1º), em favor de entidade pública ou privada com destinação social, sem 
fins lucrativos, a ser definida pelo juízo responsável pela execução, para 
fins de reparação do dano resultante do crime;

·  interdição temporária de direitos (art. 43, VI, do Código Penal), 
consistente  na  “proibição do  exercício  de  cargo,  função  ou  atividade  
pública, bem como de mandato eletivo” (art. 47, I, do Código Penal), pela 
“mesma duração da pena privativa de liberdade substituída” (art. 55 do Código 
Penal).

FIXAÇÃO  DE  VALOR  MÍNIMO  PARA  REPARAÇÃO  DOS 
DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO

Deixo de fixar “valor mínimo para reparação dos danos causados 
pela infração” (CPP, art. 387, IV, na redação dada pela Lei 11.719/2008, c/c 
o art. 63, parágrafo único), tendo em vista a inexistência de pedido formal 
nesse  sentido,  seja  pelas  pessoas  que suportaram o prejuízo,  seja  pelo 
Ministério  Público  Federal  (que  somente  apresentou  tal  pleito  nas 
alegações finais), o que impossibilitou o exercício do contraditório e da 
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ampla  defesa  especificamente sobre  a  fixação  desse  montante  mínimo 
indenizatório.  Nesse  sentido,  cito,  apenas  para  ilustrar,  Guilherme  de 
Souza Nucci:

“admitindo-se  que  o  magistrado  possa  fixar  o  valor 
mínimo para  a  reparação  dos  danos  causados  pela  infração 
penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um 
pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. 
Esse  pedido  deve  partir  do  ofendido,  por  seu  advogado 
(assistente de acusação), ou Ministério Público. A parte que o 
fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. 
A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se 
defender  e  produzir  contraprova,  de  modo  a  indicar  valor 
diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou 
moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução 
específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao 
julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência 
ao  princípio  da  ampla  defesa”  (Código  de  processo  penal  
comentado,  11.  ed.,  São Paulo:  Revista  dos  Tribunais,  2012,  p. 
742).

Após o trânsito em julgado, dê-se ciência à Justiça Eleitoral e lance-se 
o nome do réu no rol dos culpados (CPP, art. 393, II).

NOTAS
[1]  Segundo o assessor  do réu JOSÉ BORBA,  “de  fato,  o  grupo  de  

Deputados [do PMDB] que sistematicamente apoiava projetos de interesse do  
governo  era  de  aproximadamente  57  Deputados;  Que  o  apoio  destes  
parlamentares  era  obtido  mediante  articulação  política  do  ex-Deputado  JOSÉ  
BORBA (...)” (fls. 6385/6390, vol. 31).
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BREVES  CONSIDERAÇÕES  SOBRE  ADOSIMETRIA  DAS 
PENAS  E  A  ANÁLISE  INDIVIDUALIZADA  DAS 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE CADA CRIME

Senhores Ministros, tendo em vista a necessidade de tornar o mais 
transparente possível meu entendimento e as razões que me conduziram, 
em muitos casos, à fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo 
previsto para os crimes que foram julgados por esta Corte, procedo a um 
brevíssimo esclarecimento.

Como se sabe, as penas são estabelecidas pelo legislador a partir de 
uma análise abstrata sobre a gravidade da conduta criminalizada. Tanto a 
pena mínima como a  pena máxima,  que podem ser  estipuladas  já  na 
primeira  etapa  da  dosimetria,  devem ser  reservadas  para  as  situações 
extremas.  Entre  esses  limites,  há uma infinita  possibilidade de  prática 
delituosa, que o legislador não prevê, casuisticamente, no momento da 
elaboração da lei penal. 

O penalista Guilherme de Souza Nucci, por exemplo, analisa, com 
bastante propriedade, o equívoco que conduz à imposição da pena-base 
no  mínimo  legal,  tipo  de  decisão  que,  por  não  demandar  qualquer 
cuidado  na  fundamentação,  acaba  se  tornando  useira  e  conduzindo  à 
impunidade. Eis o que afirma NUCCI:

"Política da pena mínima: tem sido hábito de vários juízes  
brasileiros, de qualquer grau de jurisdição, optar, quase sempre, pela  
aplicação da pena mínima aos acusados em julgamento. Desprezam-
se, em verdade, os riquíssimo elementos e       critérios dados pela lei  
penal para escolher, dentre o mínimo e o máximo cominados para cada  
infração  penal,  a  pena  ideal  e  concreta  para  cada  réu.  Não  se  
compreende o que leva o Judiciário, majoritariamente, a eleger  
a  pena  mínima  como  base  para  a  aplicação  das  demais  
circunstâncias legais. Afinal, o art. 59, mencionando oito elementos  
diversos, almeja a aplicação ad pena em parâmetros diferenciados para  
os  réus  submetidos  a  julgamento.  A  padronização  da  pena é  
contrária  à  individualização,  de  modo  que  é  preciso  alterar  essa  
conduta ainda predominante. (...) Justifica-se, portanto, o aumento da  
pena-base, em atenção à culpabilidade do acusado e às circunstâncias  
em  que  delinquiu,  quando  menos  para  não  assimilar  hipóteses  

271 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627920.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

BREVES  CONSIDERAÇÕES  SOBRE  ADOSIMETRIA  DAS 
PENAS  E  A  ANÁLISE  INDIVIDUALIZADA  DAS 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE CADA CRIME

Senhores Ministros, tendo em vista a necessidade de tornar o mais 
transparente possível meu entendimento e as razões que me conduziram, 
em muitos casos, à fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo 
previsto para os crimes que foram julgados por esta Corte, procedo a um 
brevíssimo esclarecimento.

Como se sabe, as penas são estabelecidas pelo legislador a partir de 
uma análise abstrata sobre a gravidade da conduta criminalizada. Tanto a 
pena mínima como a  pena máxima,  que podem ser  estipuladas  já  na 
primeira  etapa  da  dosimetria,  devem ser  reservadas  para  as  situações 
extremas.  Entre  esses  limites,  há uma infinita  possibilidade de  prática 
delituosa, que o legislador não prevê, casuisticamente, no momento da 
elaboração da lei penal. 

O penalista Guilherme de Souza Nucci, por exemplo, analisa, com 
bastante propriedade, o equívoco que conduz à imposição da pena-base 
no  mínimo  legal,  tipo  de  decisão  que,  por  não  demandar  qualquer 
cuidado  na  fundamentação,  acaba  se  tornando  useira  e  conduzindo  à 
impunidade. Eis o que afirma NUCCI:

"Política da pena mínima: tem sido hábito de vários juízes  
brasileiros, de qualquer grau de jurisdição, optar, quase sempre, pela  
aplicação da pena mínima aos acusados em julgamento. Desprezam-
se, em verdade, os riquíssimo elementos e       critérios dados pela lei  
penal para escolher, dentre o mínimo e o máximo cominados para cada  
infração  penal,  a  pena  ideal  e  concreta  para  cada  réu.  Não  se  
compreende o que leva o Judiciário, majoritariamente, a eleger  
a  pena  mínima  como  base  para  a  aplicação  das  demais  
circunstâncias legais. Afinal, o art. 59, mencionando oito elementos  
diversos, almeja a aplicação ad pena em parâmetros diferenciados para  
os  réus  submetidos  a  julgamento.  A  padronização  da  pena é  
contrária  à  individualização,  de  modo  que  é  preciso  alterar  essa  
conduta ainda predominante. (...) Justifica-se, portanto, o aumento da  
pena-base, em atenção à culpabilidade do acusado e às circunstâncias  
em  que  delinquiu,  quando  menos  para  não  assimilar  hipóteses  

271 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627920.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6559 de 8405 STF-fl. 58174



Voto s/ Dosimetria

AP 470 / MG 

distintas  a  situações  rotineiras,  como  se  não  apresentassem  uma  
gravidade  específica,  peculiar  e  inconfundível,  com  modestas  
vulnerações à ordem pública. A lei procura, claramente, separar o  
joio  do  trigo,  recomendando  o  aumento  da  pena  de  modo  
proporcional aos efeitos da conduta, tanto mais quando  sempre  
manda  ter  em  conta,  na  primeira  fase  do  cálculo,  as  
'consequências  do  crime' (CP,  art.  59).  Logicamente,  a  maior  
extensão  dos  danos  deve  repercutir  na  dimensão  das  penas,  
forçando  a  elevação  do  castigo.  A  despeito  disso,  há  anos  
generalizou-se,  no  foro,  o  hábito  de  impor  os  castigos  nos  limites  
mínimos, com abstração das circunstâncias peculiares a cada delito.  
Entretanto, pena-base não é sinônimo de pena mínima. (...) Com 
a indiscriminada imposição das penas mínimas, vêm-se tratando de  
modo igual situações completamente distintas (...).

Fixação  acima  do  mínimo  legal:  (...)  é  defeso  ao  
magistrado  deixar  de  levar  em  consideração  as  oito  
circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação  
da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento  
a  aplicação da pena no mínimo.  Não  sendo,  deve  ela  situar-se  
acima  da  previsão  mínima  feita  pelo  legislador.  Nesse  sentido,  
confiram-se decisões do STF:

(...)
'No  caso,  o  magistrado,  ao  fixar  a  pena-base  do  paciente,  

observou,  fundamentadamente,  todas  as  circunstâncias  judiciais  
constantes  do  art.  59  do  Código  Penal,  o  que  justifica  o  quantum  
acima  do  mínimo  legal'  (HC  95.738-MS,  1ª  T,  rel.  Ricardo  
Lewandowski, 03.03.2009, v. um.);

'O Juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro  
dos limites legais, mas este poder não é arbitrário, porque o caput do  
art.  59  do  Código  Penal  estabelece  um  rol  de  oito  circunstâncias  
judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte  
que, quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser  
aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não  
seja  favorável para  que  a  pena  não  mais  possa  ficar  no  
patamar  mínimo’  (HC  76.196-GO,  2ª  T,  rel.  Maurício  Correa,  
29.09.1998);
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(...).”
Com efeito, a primeira fase da dosimetria permite a fixação da pena 

em qualquer patamar entre o mínimo e o máximo legalmente cominados 
para a prática do delito. Teoricamente, o legislador autoriza a punição do 
crime dentro desses limites, quando ausentes causas de diminuição ou de 
aumento

Entendo  que,  tal  como a  pena máxima só  deve  ser  fixada,  nessa 
primeira fase da dosimetria, nos casos de maior lesividade que se possa 
conceber com a prática criminosa em julgamento, a aplicação da pena no 
mínimo  legal  também  deve  ser  reservada  para  aqueles  casos  em que 
esteja caracterizada uma conduta minimamente suficiente para consumar 
o tipo penal, em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, 
em situação que afaste a aplicação do princípio da insignificância mas 
também  impeça  punição  mais  severa  do  que  a  mínima  prevista  em 
abstrato. Noutras palavras: são os casos limítrofes da prática criminosa, 
quando o agente adentra a seara penal em conduta de reprovabilidade tal 
que  configure,  sem maior  intensidade,  os  elementos  da  tipicidade,  da 
antijuridicidade e da culpabilidade.

Vejamos,  por  exemplo,  o  caso  da  corrupção  ativa,  que  é  um dos 
crimes  de  que  estamos  tratando  na  presente  Ação  Penal,  e  que  foi 
praticado, por exemplo, pelos réus MARCOS VALÉRIO, JOSÉ DIRCEU, 
DELÚBIO SOARES, e outros.

Considerado o tipo penal abstrato da corrupção a aplicação da pena 
mínima só estaria autorizada se o crime concretamente praticado tivesse 
produzido  uma  lesão  mínima ao  ordenamento  jurídico,  suficiente, 
apenas, para ultrapassar o limiar do direito penal.

Poderíamos pensar, como exemplo, no motorista que, estando com a 
habilitação vencida, paga mil reais ao guarda para ele não apreender sua 
carteira ou não lançar a multa.

Pense-se,  ainda,  na  situação  de  um  advogado  que  pague  a  um 
funcionário de uma vara judicial, para que dê preferência à tramitação do 
seu processo.

Em tais casos, o crime de corrupção ativa está materializado e será 
punido.
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Note-se, porém, que esses dois exemplos de casos concretos com que 
o Judiciário se defronta são evidentemente distintos da conduta de que 
agora  se  trata,  na  qual  a  lesão  ao  ordenamento  jurídico  foi,  em  suas 
circunstâncias  judiciais  objetivas  (consequências,  circunstâncias)  e 
subjetivas  (culpabilidade,  motivos)  é  muito  mais  profunda  e  tende  a 
sufocar a própria Democracia.

Daí a necessidade de se dosar a pena-base corretamente, de modo 
ajustado à conduta delituosa concreta que se julga.

Não se podem tratar igualmente situações desiguais.
Como existem várias formas de se praticar um mesmo crime, e por 

não ser possível ao legislador prever todas essas diferentes modalidades 
pelas  quais  a  prática  criminosa  será  concretizada,  as  circunstâncias 
judiciais são, exatamente, os dados do caso concreto e da conduta julgada 
que  permitem  o  ajustamento  da  pena,  respeitado  o  máximo  legal 
estabelecido,  que  não  pode  ser  ultrapassado  nem  com  circunstâncias 
judiciais (art. 59 do CP), nem com circunstâncias agravantes (dos artigos 
61-64 do CP).

Assim, nos crimes de corrupção de que agora se cuida, essas duas 
primeiras  fases  da  dosimetria  necessariamente  devem  ficar  aquém  da 
pena máxima - no caso, 12 anos de reclusão.

Já na terceira e última fase, que engloba as causas de aumento, aí sim 
pode  haver  elevação  da  pena  a  patamar  superior  ao  máximo  legal 
previsto ou, quando há causa de diminuição ("tentativa", por exemplo), 
pode ser reduzida a patamar inferior ao mínimo legal do tipo penal de 
que se trata. 
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23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR): 

DOSIMETRIA DAS PENAS POR RÉU

RÉU: MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA

Passo à dosimetria das penas do acusado MARCOS VALÉRIO.
 
1º Crime: Peculato do Bônus de Volume
 
Quanto ao  crime de peculato, no caso do bônus de volume,  cuja 

pena varia de 2 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão, mais multa, verifico 
que o réu não registra antecedentes criminais que permitam majorar a sua 
pena, diante da presunção de não culpabilidade que prevalece em nossa 
sistemática constitucional. Por outro lado, inexistem elementos nos autos 
que permitam avaliar adequadamente a conduta social e a personalidade 
do acusado.

 
As  circunstâncias  dos  crimes  também  não  revelaram  maior 

excepcionalidade. Os motivos e as consequências dos delitos, bem como a 
intensa culpabilidade do réu, no entanto,  autorizam a fixação da pena 
base acima do mínimo legal, tendo em vista que restou estampado nos 
autos  que  MARCOS VALÉRIO,  de  longa  data,  vem perseverando  na 
prática  de  expedientes  ilícitos  de  elevada  sofisticação,  para,  de  forma 
continuada, promover a lavagem de dinheiro para o cometimento de uma 
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série  de  outros  crimes  em  detrimento  da  Administração  Pública  e  o 
Sistema Financeiro.

 
Por essas razões, fixo a pena-base 1 (um) ano acima do mínimo legal, 

de  modo  a  atingir  o  patamar  de  3  (três)  anos  de  reclusão,  mais  15 
(quinze) dias-multa.

 
Na ausência de atenuantes, mas presente a agravante do art. 62, I, do 

Código  Penal,  decorrente  de  sua  condição  de  um  dos  principais 
organizadores do esquema criminoso descrito na denúncia,  aumento a 
pena em mais seis meses, resultando em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão, mais 17 (dezessete) dias-multa, pena que torno definitiva, pois 
ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena.

 
2º Crime: Peculato do VISANET
 
Registro, inicialmente, que, no peculato que restou comprovado pelo 

Ministério Público, ainda que tenham ocorrido as quatro antecipações a 
favor da empresa DNA Propaganda, entendo que não se está diante da 
hipótese do art. 71 do Estatuto Repressivo, pois esse dispositivo reclama, 
para  a  sua  incidência,  que  o  agente,  mediante  mais  de  uma  ação  ou 
omissão,  pratique  dois  ou  mais  crimes  da  mesma  espécie,  o  que 
claramente não se registrou no caso.

 
É que se está diante de um único crime de peculato, praticado contra 

a CBMP – Visanet, embora a apropriação de valores tenha se dado em 
quatro  antecipações.  Não  se  encontra  presente,  na  espécie,  um  dos 
elementos  essenciais  para  a  caracterização  do  crime continuado e,  em 
consequência,  para  o  aumento  de  pena  que  lhe  corresponde,  ao  qual 
alude  Magalhães  Noronha,  a  saber  a  “pluralidade  de  delitos  da  mesma  
espécie”1.

 

1 NORONHA, Edgard Magalhães. Direito Penal, 1ª volume. São Paulo: Saraiva, 1970, p. 

269.
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Assim, quanto ao crime de peculato, previsto no art. 312 do CP, cuja 
pena varia de 2 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão, mais multa, adotando 
as mesmas razões acima explicitadas, fixo a pena-base 1 (um) ano acima 
do  mínimo  legal,  de  modo  a  atingir  o  patamar  de  3  (três)  anos  de 
reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Na ausência de atenuantes, mas presente a agravante do art. 62, I, do 
Código Penal, aumento a pena em mais seis meses, resultando em 3 (três) 
anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 17 (dezessete) dias-multa, pena 
que torno definitiva, pois ausentes quaisquer causas de aumento ou de 
diminuição da pena.

3º Crime: Corrupção ativa do VISANET
 
Analiso,  agora,  as  penas em relação ao delito  de  corrupção ativa 

envolvendo o corréu HENRIQUE PIZZOLATO.
 
Entendo que, no caso, deve ser aplicada a redação original do art. 

333 do Código Penal, anterior à alteração implementada pela Lei 10.763, 
de 12/11/2003, que majorou a pena de reclusão deste delito para 2 (dois) a 
12 (doze) anos, e multa.

 
Com efeito, o Ministério Público, na denúncia, narrou que 
 

“Henrique  Pizzolato,  em  razão  do  cargo  de  Diretor  de  
Marketing do Banco do Brasil,  também recebeu de Marcos Valério,  
Cristiano Paz, Ramon Hollerbach e Rogério Tolentino, valendo-se de  
um intermediário, na data de 15 de janeiro de 2004, a quantia de R$  
326.660,67  como  contraprestação  pelos  benefícios  ilicitamente  
proporcionados, no exercício de sua função, ao grupo empresarial de  
Marcos Valério” (fl. 5.672, vol. 27).

Segundo, ainda, o Parquet, a vantagem indevida oferecida ao corréu 
HENRIQUE PIZZOLATO beneficiou a empresa DNA da seguinte forma:
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“prorrogação do contrato de publicidade mantido com o Banco  

do Brasil no período de abril a setembro de 2003; a empresa DNA foi  
uma das vencedoras de certame realizado pelo Banco em 2003 para a  
execução dos serviços de publicidade dessa instituição; foi selecionada,  
sem qualquer  processo  licitatório,  para  a  execução  dos  serviços  de  
publicidade do Banco Popular; e recebeu, a título de antecipação e sem  
a devida contraprestação, o montante aproximado de R$ 73 milhões  
por  intermédio  da  Companhia  gestora  do  Fundo  VISANET”  (fl. 
5.673, vol. 27).

 
Vale registrar, nesse sentido, ter sido comprovado nos autos que a 

primeira transferência de recursos do fundo VISANET para a empresa 
DNA  Propaganda,  da  qual  o  réu  era  sócio  e  administrador,  que 
configurou  o  desvio  por  ato  de  responsabilidade  de  HENRIQUE 
PIZZOLATO  deu-se  em  19/5/2003,  cujo  valor  foi  de  R$  23.300.000,00 
(vinte e três milhões e trezentos mil reais).

 
Desse modo, a corrupção ativa,  a meu ver,  consumou-se antes da 

efetiva entrega da contraprestação financeira indevida, bastando verificar, 
como  afirmado  pelo  próprio  órgão  acusador,  que  HENRIQUE 
PIZZOLATO favoreceu a empresa DNA propaganda de abril a setembro 
de 2003.

 
Na  lição  de  Guilherme  de  Souza  Nucci,  “a  consumação  se  dá  por  

ocasião do oferecimento ou da promessa, independente da efetiva entrega”2.
 
Assim, considerando que a data do ato caracterizador da corrupção 

é anterior à alteração legislativa, aplica-se, à espécie, a redação original do 
dispositivo em questão,  cuja  pena era  a  de  1 (um) a  8  (oito)  anos de 
reclusão.

2 NUCCI, Guilherme de Souza.  Código Penal Comentado.  11ª ed..  São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2002, p. 1200.
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Passo, então, à fixação da dosimetria.
 
Empregando os mesmos critérios anteriormente explicitados, fixo a 

pena-base 1 ano acima do mínimo legal, estabelecendo-a, portanto, em 2 
(dois) anos de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa.

 
Passando à segunda fase da individualização da pena, verifico que 

não há circunstâncias atenuantes (art.  65 do CP). Aplico, no entanto,  a 
agravante descrita no inciso I do art. 62 do Código Penal, pois o réu, como 
se  viu,  foi  juntamente  com  outros,  o  promotor,  o  articulador  e  o 
organizador do esquema criminoso descrito na denúncia. 

 
Por essa razão, aumento a sua reprimenda em 4 meses, que passa a 

ser de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 23 (vinte e três) 
dias-multa.

 
Inexistente  qualquer  causa  de  diminuição,  mas  presente  a  causa 

prevista no parágrafo único do art. 333 do Código Penal, majoro a pena, 
mais uma vez, em 1/3 (um terço), de modo a fixar a pena definitiva em 3 
(três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais 30 (trinta) dias-
multa para esse crime.

 
4º Crime: Lavagem de Capitais
 
Para os crimes de lavagem de dinheiro, fixo a pena-base acima do 

mínimo legal, na fase do art. 59 do CP, pelos mesmos fundamentos antes 
descritos, estabelecendo-a em 4 (quatro) anos de reclusão, mais 13 (treze) 
dias-multa.

Na ausência de atenuantes, mas presente a agravante do art. 62, I, do 
Código  Penal,  exaspero  a  pena  em  oito  meses,  estabelecendo-a  em  4 
(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.
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Código  Penal,  exaspero  a  pena  em  oito  meses,  estabelecendo-a  em  4 
(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.
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Inexistente  qualquer  causa  de  diminuição,  mas  presente  a  causa 
genérica de aumento de pena prevista no art. 71 do Código Penal, tendo 
em conta as 48 (quarenta e oito) operações, exaspero a pena em 1/3 (um 
terço), para estabelecê-la em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias 
de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa,  pena que torno definitiva para 
este crime.

Deixo  de  aplicar  a  causa  de  aumento  de  pena  correspondente  à 
habitualidade expressa no § 4º do art. 1º da Lei que trata da lavagem de 
capitais,  para  não  incorrer  em  bis  in  idem em  relação  à  continuidade 
delitiva.

Determino, por fim, a perda dos valores objeto do crime, nos termos 
da lei.

 
5º Crime: Corrupção ativa de parlamentares
 
No tocante ao crime de corrupção ativa, em concurso material, por 9 

(nove) vezes, em virtude de ter o réu corrompido parlamentares da base 
aliada,  penso que a situação narrada na denúncia amolda-se melhor à 
continuidade  delitiva  descrita  no  art.  71  do  Código  Penal,  conforme 
entende o próprio Ministro Relator.

 
O referido dispositivo legal estabelece na pena de 2 (dois) a 12 (doze) 

anos de reclusão, mais multa.

Nesse caso, parto da pena prevista no art. 333 do Código Penal, com 
a redação dada pela Lei 10.763/2003, tendo em vista o teor da Súmula 711 
desta Corte, que prevê o seguinte:

“A  LEI  PENAL  MAIS  GRAVE  APLICA-SE  AO  CRIME  
CONTINUADO  OU  AO  CRIME  PERMANENTE,  SE  A SUA 
VIGÊNCIA É ANTERIOR À CESSAÇÃO DA CONTINUIDADE  
OU DA PERMANÊNCIA”.
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Ou seja, valendo-me do teor dessa Súmula, nessa primeira fase da 
dosimetria, considero a pena mínima de  2 (dois) anos e, pelas razões já 
externadas,  na  primeira  fase,  aumento  em  1  (um)  ano a  pena-base, 
fazendo com que ela totalize  3 (três) anos de reclusão mais  15 (quinze) 
dias-multa.

 
Na ausência de atenuantes, mas presente a agravante do art. 62, I, do 

Código Penal, exaspero a pena em seis meses, estabelecendo-a em 3 (três) 
anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, consideradas as 9 (nove) práticas do tipo descrito no 
art. 333 do Código Penal,  aumento em mais 1/6 (um sexto) as penas do 
réu,  fixando-as,  definitivamente,  em  4 (quatro)  anos e 1 (um) mês de 
reclusão, mais 19 (dezenove) dias-multa.

 
6º Crime: Evasão de Divisas

Por fim, para o crime de evasão de divisas, previsto no art. 22 da Lei 
7.492/86, seguindo os mesmos critérios antes expostos, fixo a pena-base 1 
ano  acima  do  mínimo  legal,  estabelecendo-a  em  3  (três)  anos  de 
reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa. 

 
Passando à segunda fase da individualização da pena, verifico que 

não há circunstâncias atenuantes às quais se refere o art. 65 do CP. Aplico, 
no entanto, a agravante descrita no inciso I do art. 62 do Código Penal 
para incrementar a sanção em seis meses, passando a ser de 3 (três) anos 
e 6 (seis) meses de reclusão, mais 17 (dezessete) dias-multa.

 
Inexistente  qualquer  causa  de  diminuição,  mas  presente  a  causa 

genérica  de  aumento  de  pena  prevista  no  art.  71  do  Código  Penal, 
exaspero-a em 1/3 (um terço), tendo em conta as 53 operações de evasão, 
estabelecendo-a, assim, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 
mais 22 (vinte e dois) dias-multa para este crime.
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CONSOLIDAÇÃO DAS PENAS
 
O total das penas consolidadas é de 25 (vinte e cinco) anos e 1 (um) 

mês de reclusão,  em regime inicial fechado, mais  125 (cento e vinte e 
cinco) dias-multa.

 
Atento às condições econômicas do réu que exsurgem dos autos, e 

considerando o que dispõe o art. 49, combinado com o art. 60, § 1º, do 
Código Penal, fixo o dia-multa em 15 (quinze) salários mínimos vigentes 
à época dos fatos, corrigidos na forma da lei.
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RÉU: RAMON HOLLERBACH

Passo à dosimetria das penas do acusado RAMON HOLLERBACH 
CARDOSO.

O  réu  não  registra  antecedentes  criminais.  Por  outro  lado,  não 
existem  elementos  que  permitam  avaliar  a  sua  conduta  social.  Aliás, 
quanto a esta, as referências nos autos são abonadoras, dando conta de 
que  o  réu  era,  ao  tempo  dos  fatos,  profissional  que  detinha 
reconhecimento e admiração no mercado publicitário.

Recupero alguns depoimentos ilustrativos da conduta do réu, antes 
e após os fatos pelos quais foi condenado, e que, de certa forma, abonam 
seu  comportamento  e  justificam,  por  outro  lado,  somados  às  demais 
circunstâncias, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Cito,  por exemplo,  o depoimento de André Ferreira  de Carvalho, 
editor de livros em Minas Gerais, que declarou conhecer o réu há mais de 
30 anos. Segundo essa testemunha, Ramon Hollerbach

“(...) é uma pessoa com retidão de caráter impressionante e diz  
que tem pelo mesmo uma grande admiração e que este goza do melhor  
conceito possível com o depoente (...)” (fl. 21.425).

Destaco,  também,  as  declarações  de  Carlos  Roberto  Nunes  Cruz, 
médico em Brumadinho/MG, que declarou conhecer Ramon Hollerbach 
há aproximadamente 40 anos, e asseverou o seguinte:

“(...) diz que possui uma filha que é publicitária; diz que Ramon  
participou da formação profissional de sua filha; diz que ao longo dos  
40 anos sempre ouviu falar que Ramon é pessoa correta, trabalhadora,  
nada sabendo que pudesse desabonar sua conduta social, profissional  
ou moral (...)” (fl. 21.434).
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Por  sua  vez,  a  testemunha  Hélio  Marques  de  Faria,  renomado 
publicitário mineiro, afirmou o seguinte sobre o réu:

“(...) diz que conhece Ramon Cardoso há aproximadamente 30  
anos  (...)  diz  que  Ramon  é  referência  de  profissional  no  mercado  
publicitário  (...)  que  Ramon  é  um  publicitário  extremamente  bem  
conceituado no mercado (...)” (fl. 21.428).

De seu turno, João Carlos Martins, consultor de  marketing, afirmou 
que

“(...)  pode  informar que Ramon Cardoso  é  um dos  ‘melhores  
profissionais’ com quem já conviveu e um profissional de ‘primeira  
linha’ e correto (...)” (fl. 21.455).

Outro depoimento digno de nota é o da senhora Patrícia da Silva 
Mourão  Scarabelli,  que  trabalhou como secretária  do réu entre  2003 e 
2005. Essa testemunha afirmou que:

“(...) Ramon era pessoa muito metódica, correta, exigente, que  
não aceitava muitos erros, pessoa muito aberta a relacionamentos; diz  
que  quando  alguém  precisava  de  alguma  coisa  na  empresa,  era  a  
Ramon que se recorria; diz que quando havia qualquer problema nas  
campanhas, por exemplo, Ramon pessoalmente ligava para os clientes;  
diz que Ramon também era muito bravo quando as coisas não eram  
feitas de forma correta (...) diz que Ramon chegava em torno de 9:00  
da  manhã  e  ficava  o  dia  inteiro  na  agência,  saindo  por  volta  das  
19:00h;  diz  que  Ramon  era  muito  presente  em  todas  as  áreas  da  
agência,  visitava  todos  os  setores  da  agência;  diz  que  Ramon ia  à  
agência  todos  os  dias;  diz  que  dos  três  sócios,  Ramon  era  o  mais  
presente; diz que Ramon é um profissional conceituado no mercado  
mineiro de publicidade (...)” (fl. 21.443).

As  demais  circunstâncias  dos  crimes  também  não  revelaram 
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nenhuma excepcionalidade. Os motivos e as consequências dos delitos, 
bem como a culpabilidade do réu, do mesmo modo, não extrapolam os 
limites da normalidade para a espécie sob exame.

Destarte,  essas  considerações  autorizam  a  fixação  da  pena-base 
relativa aos crimes pelos quais o réu foi condenado no patamar mínimo.

Por  fim,  reafirmo  que  venho  seguindo  rigorosamente  a 
jurisprudência desta Corte, que rechaça veementemente a exacerbação da 
pena-base  motivada  por  circunstâncias  elementares  do  tipo  ou  pela 
opinião do Juiz sobre o desvalor em abstrato do comportamento ínsito da 
figura penal. Nesse sentido, cito precedentes bastante ilustrativos desta 
Casa:

“A  mera  referência  aos  padrões  abstratos  da  norma,  sem  
explicitação das bases empíricas de suas afirmações, não é suficiente  
para elevar substancialmente a pena-base” (HC 82.601/PE, Rel. Min. 
Maurício Corrêa).

“Habeas corpus. Penal. Crime de receptação qualificada (CP,  
art. 180, § 1º).  Pena-base.  Valoração negativa de circunstância  
judicial ínsita ao tipo penal. Ocorrência de bis in idem. Ordem 
parcialmente concedida. 

(...)
2. A justificativa para majoração da pena-base, em razão  

da declarada motivação (busca do lucro fácil)  é  inerente  ao  
próprio tipo qualificado de receptação previsto no § 1º do art.  
180 do Código Penal. 

3. No que se refere, contudo, à culpabilidade mais exacerbada e  
às circunstâncias elencadas pelo  Juízo de piso para a majoração da  
reprimenda, tenho-as como válidas e justificadas, não constituindo, na  
espécie, circunstâncias já consideradas no tipo derivado,  de modo a  
não constituírem bis in idem na fixação da pena-base.

(...)
6.  Ordem  parcialmente  condedida”  (HC  109.987/MG,  Rel. 
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Min. Dias Toffoli, DJe de 28/8/2012).

“EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E  
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.  
MAJORAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  CIRCUNSTÂNCIAS  
INERENTES  À  CONDUTA  CRIMINOSA.  ORDEM  
CONCEDIDA.

I –  A circunstância judicial – mal causado pelo tóxico –  
valorada  negativamente  pelo  juízo  sentenciante  é  ínsita  à  
conduta  delituosa,  incorporada  ao  próprio  tipo  penal,  não  
podendo,  pois,  ser  utilizada  como  elemento  hábil  a  
proporcionar  a  majoração  da  reprimenda,  sob  pena  de  
indesejado bis in idem.

II – No caso sob exame, o intuito de obter lucro fácil também  
está contido na conduta de comercializar a droga, de modo que não  
cabe invocá-lo para o fim de majorar a pena-base, ante a possibilidade  
de, novamente, incorrer-se em bis in idem.

III  –  Ordem  concedida  apenas  para  determinar  a  
realização  de  nova dosimetria  da  pena”  (HC 114.146/SC,  de 
minha Relatoria, julgado na 2ª Turma em 16/10/2012). 

“EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  DELITO  DE  ROUBO.  
DOSIMETRIA  DA  PENA.  CONSEQÜÊNCIAS  DO  DELITO.  
DESFALQUE  PATRIMONIAL.  CIRCUNSTÂNCIA  PRÓPRIA  
DO  TIPO.  IMPRESTABILIDADE  PARA  A  EXASPERAÇÃO  
DA PENA-BASE. ORDEM CONCEDIDA.

(...)
3. O art. 59 do Código Penal confere ao Juízo sentenciante o  

poder-dever  de  estabelecer  uma  reprimenda  apta  à  prevenção  e  
simultaneamente à reprovação do delito, sempre atento o magistrado à  
concretude da causa. Foi por isso que a lei penal acolheu o sistema do  
relativo arbítrio judicial (expressão da exposição de motivos do Código  
Penal)  para a fixação da pena-base.  Sistema apto a desembaraçar o  
exercício da racionalidade judicial,  orientada por um saber extraído  
das provas judicialmente produzidas.

4.  No  caso,  o  fundamento  adotado  pelas  instâncias  
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precedentes para a exasperação da pena privativa de liberdade 
(não restituição dos bens à vítima)  gravita em torno do próprio  
tipo  incriminador.  A  significar,  então,  que  é  fundamento  
imprestável para fins de majoração da pena-base aplicada ao  
paciente, em evidente afronta ao conteúdo mínimo da fundamentação  
das decisões judiciais de que trata o inciso IX do art. 93 da CF/88.

5.  O  mero  desfalque  patrimonial  não  pode,  de  forma  
automática ou mecânica, justificar a elevação da pena-base de  
crime inserido no Título dos Crimes contra o Patrimônio,  no  
caso, o roubo majorado.

6. Ordem concedida” (HC 110.471/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 
DJe de 15/2/2012).

“TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES  E  ASSOCIAÇÃO  
CRIMINOSA (LEI 6.368/76, ARTS. 12 E 14).  DOSIMETRIA DA  
PENA.  1.  Circunstâncias  inerentes  à  conduta  criminosa -  
propagação do mal e busca de lucro fácil - são próprias da conduta  
delituosa, não podendo, sob pena de  bis in idem, atuar para  
justificar  aumento  da  reprimenda.  Consideração,  apenas,  da  
reincidência. 2. HC deferido, parcialmente, para reduzir a penalidade”  
(HC 85.507/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 24/2/2006).

“EMENTA:  Individualização  da  pena:  motivação:  
inidoneidade. Não se prestam a motivar a exacerbação da pena-
base nem circunstâncias elementares do tipo, nem a opinião do  
Juiz  sobre  o  desvalor  em  abstrato  da  figura  penal”  (HC 
79.949/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 4/8/2000).

“Individualização.  Pena  base.  Regras  que  norteiam a  sua  
fixação: art. 59 CP. Se inexistirem circunstâncias agravantes (art.  
61 e 62),  ou causas de aumento de pena (art. 68), expressamente  
previstas  no  Código  Penal,  a  pena  base  será  a  definitiva.  
Circunstância  agravante  do  art.  61,  II,  'g',  do  C.P.  
Inaplicabilidade se  ela  constitui  elemento integrante  do tipo 
(art. 312, do CP).  Habeas-Corpus deferido para excluir acréscimo  
imposto na condenação,  sem fundamentação”  (HC 68.258/DF, Rel. 
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Min. Paulo Brossard, DJ de 20/3/1992).

Feitas essas considerações, prossigo na calibração das penas do réu.

1º Crime: peculato (bônus de volume e VISANET)

Quanto aos  crimes de peculato,  no caso do bônus de volume e do 
VISANET, entendo que deve ser aplicada a continuidade delitiva prevista 
no  art.  71  do  Código  Penal,  tendo  em  vista  que  praticados  em 
semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução. Assim, 
ausentes condições judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo 
legal, isto é, em 2 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na  ausência  de  atenuantes  e  agravantes,  mantenho  a  pena  no 
mesmo patamar, na segunda fase da dosimetria. 

Inexistente  qualquer  causa  de  diminuição,  mas  presente  a  causa 
genérica  de  aumento  de  pena  prevista  no  art.  71  do  Código  Penal, 
exaspero a pena em 1/6 (um sexto),  tendo em conta os dois crimes de 
peculato, para fixá-la  em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 
mais 11 (onze) dias-multa, sanção que torno definitiva para esse crime.

2º Crime: Corrupção ativa

Quanto  ao  crime  de  corrupção  ativa  envolvendo  o  corréu 
HENRIQUE  PIZZOLATO, entendo  que  deve  ser  aplicada  a  redação 
original do art. 333 do Código Penal, anterior à alteração implementada 
pela  Lei  10.763,  de  12/11/2003,  que  majorou a  pena  de  reclusão  deste 
delito de maneira a estabelecê-la de 2 (dois) a 12 (doze) anos, mais multa.

Com efeito, o Ministério Público, na denúncia, narrou que 

“Henrique  Pizzolato,  em  razão  do  cargo  de  Diretor  de  
Marketing do Banco do Brasil,  também recebeu de Marcos Valério,  
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Cristiano Paz, Ramon Hollerbach e Rogério Tolentino, valendo-se de  
um intermediário, na data de 15 de janeiro de 2004, a quantia de R$  
326.660,67  como  contraprestação  pelos  benefícios  ilicitamente  
proporcionados, no exercício de sua função, ao grupo empresarial de  
Marcos Valério” (fl. 5.672, vol. 27).

Segundo, ainda, o Parquet, a vantagem indevida oferecida ao corréu 
HENRIQUE PIZZOLATO beneficiou  a  empresa  DNA propaganda  da 
seguinte forma:

“prorrogação do contrato de publicidade mantido com o Banco  
do Brasil no período de abril a setembro de 2003; a empresa DNA foi  
uma das vencedoras de certame realizado pelo Banco em 2003 para a  
execução dos serviços de publicidade dessa instituição; foi selecionada,  
sem qualquer  processo  licitatório,  para  a  execução  dos  serviços  de  
publicidade do Banco Popular; e recebeu, a título de antecipação e sem  
a devida contraprestação, o montante aproximado de R$ 73 milhões  
por  intermédio  da  Companhia  gestora  do  Fundo  VISANET”  (fl. 
5.673, vol. 27).

Vale registrar, nesse sentido, ter ficado comprovado nos autos que a 
primeira  transferência  do  fundo  VISANET  para  a  empresa  DNA 
Propaganda, da qual o réu era sócio e administrador, que configurou o 
crime, perpetrado em coautoria com  HENRIQUE PIZZOLATO,  deu-se 
em  19/5/2003,  envolvendo  o  valor  de  R$  23.300.000,00  (vinte  e  três 
milhões e trezentos mil reais).

Verifico, desse modo, que a corrupção ativa consumou-se antes da 
efetiva  entrega  da  contraprestação  indevida,  bastando  verificar,  como 
afirmado  pelo  próprio  órgão  acusador,  que  HENRIQUE PIZZOLATO 
vinha favorecendo a empresa DNA propaganda de abril a setembro de 
2003.

Digna de nota, ainda, a lição de Guilherme de Souza Nucci, segundo 
o qual
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“a  consumação  se  dá  por  ocasião  do  oferecimento  ou  da  
promessa, independente da efetiva entrega”.

Assim, tendo em conta a data do ato caracterizador da corrupção, 
cumpre  aplicar  ao  crime  sob  exame  a  pena  estabelecida  na  redação 
original do art. 333 do Código Penal, qual seja, a de 1 (um) a 8 (oito) anos 
de reclusão.

Destarte,  valho-me dos  fundamentos  que já  enunciei  para  fixar  a 
pena-base no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão, mais 10 
(dez) dias-multa.

Na  segunda  fase  de  aplicação  da  pena,  constato  que  não  há 
incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual 
permanece inalterada a sanção.

Na terceira fase de aplicação da pena, verifico que incide, na espécie, 
a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 333 do 
Código Penal, na fração de 1/3 (um terço), o que eleva a reprimenda para 
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Não 
existem causas  de  diminuição  de  pena,  o  que torna  a  pena  definitiva 
nesse patamar.

3º Crime: lavagem de dinheiro

Quanto  ao  delito  previsto  no  art.  1º  da  Lei  9.613/1998,  cuja 
reprimenda  é  a  de  reclusão,  de  3  (três)  a  10  (dez)  anos,  e  multa, 
considerando os argumentos lançados pela Ministra Rosa Weber, os quais 
adoto, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses reclusão, mais 10 
(dez) dias-multa.

Na  ausência  de  atenuantes  e  agravantes,  mantenho  a  pena  no 
mesmo patamar, na segunda fase da dosimetria. 
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Inexistente  qualquer  causa  de  diminuição,  mas  presente  a  causa 
genérica  de  aumento  de  pena  prevista  no  art.  71  do  Código  Penal, 
exaspero a pena em 1/3 (um terço), tendo em conta as 46 operações de 
lavagem, para fixá-la em  4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 
mais 13 (treze) dias-multa, sanção que torno definitiva para esse crime.

Deixo  de  aplicar  a  causa  de  aumento  de  pena  prevista  para  a 
habitualidade, expressa no § 4º do art. 1º da Lei que trata da lavagem de 
capitais,  para  não  incorrer  em  bis  in  idem em  relação  à  continuidade 
delitiva. 

4º Crime: Corrupção ativa de parlamentares

Quanto ao crime de  corrupção ativa  em relação aos parlamentares 
da  base  aliada  do  Governo,  adoto  o  critério  técnico  utilizado  pelo 
Ministro Relator para também entender aplicável a continuidade delitiva 
da conduta do réu.

Desse modo, considerando que a pena cominada é a de reclusão, de 
2  (dois)  a  12  (doze)  anos,  e  multa,  e  aplicando  os  mesmos  critérios, 
estabeleço a pena-base no mínimo legal,  ou seja,  em  2 (dois)  anos de 
reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na  ausência  de  atenuantes  e  agravantes,  na  segunda  fase  da 
dosimetria da pena, mantenho-a nesse patamar.

Inexistente  qualquer  causa  de  diminuição,  mas  presente  a  causa 
genérica  de  aumento  de  pena  prevista  no  art.  71  do  Código  Penal, 
exaspero a pena em 1/6 (um sexto),  tendo em conta a corrupção de 9 
(nove) parlamentares, para fixá-la definitivamente em  2 (dois) anos e 4 
(quatro) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa, sanção que torno 
definitiva para esse crime.
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5º Crime: Evasão de Divisas

Por  fim,  em  relação  ao  crime  de  evasão  de  divisas,  cuja  pena 
cominada é a de reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa, fixo a pena-
base, pelos critérios já expostos, em  2 (dois) anos de reclusão, mais 10 
(dez) dias-multa.

Na  ausência  de  atenuantes  e  agravantes,  mantenho  a  pena  no 
mesmo patamar, na segunda fase da dosimetria. 

Inexistente  qualquer  causa  de  diminuição,  mas  presente  a  causa 
genérica  de  aumento  de  pena  prevista  no  art.  71  do  Código  Penal, 
exaspero-a em 1/3 (um terço), tendo em conta as 53 operações de evasão, 
estabelecendo-a,  assim, em  2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 
mais 13 (treze) dias-multa, sanção que torno definitiva para esse crime.

CONSOLIDAÇÃO DAS PENAS

O  total  das  penas  aplicadas  ao  réu  pela  prática  dos  crimes  de 
peculato,  por  duas  vezes,  corrupção  ativa,  também  por  duas  vezes,  e 
lavagem de dinheiro resulta na reprimenda total de  12 (doze) anos e 8 
(oito) meses de reclusão, mais 61 (sessenta e um) dias-multa.

Atento às condições econômicas do réu que exsurgem dos autos, e 
considerando o que dispõe o art. 49, combinado com o art. 60, § 1º, do 
Código Penal, fixo o dia-multa em 10 (dez) salários mínimos vigentes à 
época dos fatos, corrigidos na forma da lei.

Determino, por fim, a perda dos valores objeto do crime de lavagem 
de dinheiro, conforme a previsão do art. 7º, I, da Lei 9.613/1998.
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RÉU: CRISTIANO DE MELLO PAZ

Passo à dosimetria das penas do acusado CRISTIANO DE MELLO 
PAZ.

O réu não registra antecedentes criminais.  Por outro lado, não há 
elementos  que permitam avaliar  a  sua conduta  social.  Aliás,  quanto  à 
conduta social, as referências nos autos são abonadoras, dando conta de 
que  o  réu  era,  ao  tempo  dos  fatos,  profissional  que  detinha 
reconhecimento e admiração no mercado publicitário.

Por  pertinentes,  registro  alguns  desses  depoimentos.  Cito,  por 
exemplo, as declarações de Álvaro Augusto Teixeira da Costa, Presidente 
dos  Diários  Associados,  que  conhecia  o  réu  há,  aproximadamente,  30 
anos à época dos fatos. Segundo o seu testemunho, o réu era

“(...)  homem de criação  da  área  de  publicidade  (...)  que  pode  
afirmar que Cristiano Paz é o melhor profissional de publicidade do  
Estado de Minas Gerais (...) diz que a divulgação dos fatos constantes  
deste processo por meio da mídia não afetou nem a opinião pessoal do  
depoente nem o conceito do mercado sobre a pessoa de Cristiano Paz,  
isto é, para um e para o outro o mesmo continua um profissional único  
na área de criação do mercado publicitário” (fl. 21.470).

Por  sua  vez,  Marcos  Antônio  Estellita  Lins  de  Salvo  Coimbra, 
proprietário do instituto de pesquisa VOX POPULI, disse que 

“Cristiano Paz sempre  foi  um publicitário  muito bem quisto,  
muito bem avaliado, um dos melhores publicitários de Minas Gerais  
(...) que Cristiano Paz também já recebeu prêmios como publicitário  
do ano, por mais de uma vez (...)” (fl. 21.514).

De seu turno,  Euler  Marques  Andrade Filho,  publicitário  mineiro 
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que conhecia o réu desde a infância, afirmou que

“Cristiano Paz era um homem de criação da SMP&B; diz que o  
homem de  criação  de  qualquer  agência  publicitária  é  o  pulmão  da  
empresa;  diz  que  Cristiano  gozava  do  melhor  conceito  criativo  no  
mercado publicitário de Minas Gerais” (fl. 21.422).

Na  mesma  linha  foi  a  declaração  prestada  por  Ricardo  Ribeiro 
Carvalho,  também  publicitário  de  Minas  Gerais,  que  asseverou  o 
seguinte:

“(...) que a formação de Cristiano é direção de arte, no ramo de  
publicidade;  (...)  diz  que  Cristiano  Paz,  no  mercado  publicitário,  
compõe uma grife no mercado publicitário, pois é um profissional de  
renome; diz que mesmo após o escândalo ‘mensalão’, Cristiano Paz  
continua sendo um profissional  respeitado no mercado publicitário;  
diz  que  sabe  que  o  trabalho  profissional  de  Cristiano  Paz  é  
reconhecido, tendo sido premiado como profissional do ano por, pelo  
menos, duas vezes (...)” (fl. 21.484). 

Porém, as circunstâncias, os motivos e as consequências dos crimes, 
bem como a culpabilidade do réu, de um modo geral, autorizam a fixação 
da  pena-base  relativa  aos  delitos  pelos  quais  foi  condenado,  em  um 
patamar  um  pouco  acima  do  mínimo,  tendo  em  vista  a  sua  efetiva 
participação nos empréstimos que essa Corte veio a entender ilegais.

Feitas essas considerações, prossigo na calibração das penas do réu.

1º Crime: peculato (bônus de volume e VISANET)

Quanto aos  crimes de peculato, no caso do bônus de volume e do 
VISANET, entendo que deve ser aplicada a continuidade delitiva prevista 
no  art.  71  do  Código  Penal,  tendo  em  vista  que  praticados  em 
semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução. Assim, 
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ausentes  condições  judiciais  desfavoráveis,  fixo  a  pena-base  acima  do 
mínimo legal, isto é, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 
11 (onze) dias-multa.

Na  ausência  de  atenuantes  e  agravantes,  mantenho  a  pena  no 
mesmo patamar, na segunda fase da dosimetria. 

Inexistente  qualquer  causa  de  diminuição,  mas  presente  a  causa 
genérica  de  aumento  de  pena  prevista  no  art.  71  do  Código  Penal, 
exaspero a pena em 1/6 (um sexto),  tendo em conta os dois crimes de 
peculato, para fixá-la  em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, 
mais 15 (quinze) dias-multa, sanção que torno definitiva para esse crime.

2º Crime: Corrupção ativa

Quanto  ao  crime  de  corrupção  ativa  envolvendo  o  corréu 
HENRIQUE  PIZZOLATO,  entendo  que  deve  ser  aplicada  a  redação 
original do art. 333 do Código Penal, anterior à alteração implementada 
pela  Lei  10.763,  de  12/11/2003,  que  majorou a  pena  de  reclusão  deste 
delito de maneira a estabelecê-la em de 2 (dois) a 12 (doze) anos, mais 
multa.

Com efeito, o Ministério Público, na denúncia, narrou que 

“Henrique  Pizzolato,  em  razão  do  cargo  de  Diretor  de  
Marketing do Banco do Brasil,  também recebeu de Marcos Valério,  
Cristiano Paz, Ramon Hollerbach e Rogério Tolentino, valendo-se de  
um intermediário, na data de 15 de janeiro de 2004, a quantia de R$  
326.660,67  como  contraprestação  pelos  benefícios  ilicitamente  
proporcionados, no exercício de sua função, ao grupo empresarial de  
Marcos Valério” (fl. 5.672, vol. 27).

Segundo, ainda, o Parquet, a vantagem indevida oferecida ao corréu 
HENRIQUE PIZZOLATO beneficiou  a  empresa  DNA propaganda  da 
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seguinte forma:

“prorrogação do contrato de publicidade mantido com o Banco  
do Brasil no período de abril a setembro de 2003; a empresa DNA foi  
uma das vencedoras de certame realizado pelo Banco em 2003 para a  
execução dos serviços de publicidade dessa instituição; foi selecionada,  
sem qualquer  processo  licitatório,  para  a  execução  dos  serviços  de  
publicidade do Banco Popular; e recebeu, a título de antecipação e sem  
a devida contraprestação, o montante aproximado de R$ 73 milhões  
por  intermédio  da  Companhia  gestora  do  Fundo  VISANET”  (fl. 
5.673, vol. 27).

Vale registrar, nesse sentido, ter ficado comprovado nos autos que a 
primeira  transferência  do  fundo  VISANET  para  a  empresa  DNA 
Propaganda, da qual o réu era sócio e administrador, e que configurou o 
crime, perpetrado em coautoria com  HENRIQUE PIZZOLATO,  deu-se 
em  19/5/2003,  envolvendo  o  valor  de  R$  23.300.000,00  (vinte  e  três 
milhões e trezentos mil reais).

Verifico, desse modo, que a corrupção ativa consumou-se antes da 
efetiva  entrega  da  contraprestação  indevida,  bastando  verificar,  como 
afirmado  pelo  próprio  órgão  acusador,  que  HENRIQUE PIZZOLATO 
vinha favorecendo a empresa DNA propaganda de abril a setembro de 
2003.

Digna de nota, ainda, a lição de Guilherme de Souza Nucci, segundo 
o qual

“a  consumação  se  dá  por  ocasião  do  oferecimento  ou  da  
promessa, independentemente da efetiva entrega”. 

Assim, tendo em conta a data do ato caracterizador da corrupção, 
cumpre  aplicar  ao  crime  sob  exame  a  pena  estabelecida  na  redação 
original do art. 333 do Código Penal, qual seja, a de 1 (um) a 8 (oito) anos 
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de reclusão.

Destarte, valho-me dos fundamentos que pronunciei ao analisar as 
circunstâncias do art. 59 para fixar a pena-base acima do mínimo legal, ou 
seja, em  1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-
multa.

Na segunda fase de aplicação da pena,  constato que não incidem 
circunstâncias  agravantes  ou  atenuantes,  motivo  pelo  qual  permanece 
inalterada a sanção.

Na terceira fase de aplicação da pena, verifico que incide, na espécie, 
a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 333 do 
Código Penal, na fração de 1/3 (um terço), o que eleva a reprimenda para 
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Não 
existem causas  de  diminuição  da  pena,  o  que torna  a  pena definitiva 
nesse patamar.

3º Crime: lavagem de dinheiro

Quanto  ao  delito  previsto  no  art.  1º  da  Lei  9.613/1998,  cuja 
reprimenda é a de reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa, fixo a 
pena-base, pelos mesmos fundamentos acima descritos, acima do mínimo 
legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Na  ausência  de  atenuantes  e  agravantes,  mantenho  a  pena  no 
mesmo patamar, na segunda fase da dosimetria. 

Inexistente  qualquer  causa  de  diminuição,  mas  presente  a  causa 
genérica  de  aumento  de  pena  prevista  no  art.  71  do  Código  Penal, 
exaspero a pena em 1/3 (um terço), tendo em conta as inúmeras operações 
de lavagem, para fixá-la em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 
mais  17  (dezessete)  dias-multa,  sanção  que torno definitiva  para  esse 
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crime.

Deixo  de  aplicar  a  causa  de  aumento  de  pena  prevista  para  a 
habitualidade, expressa no § 4º do art. 1º da Lei que trata da lavagem de 
capitais,  para  não  incorrer  em  bis  in  idem em  relação  à  continuidade 
delitiva. 

Também não se pode cogitar da existência de organização criminosa, 
em  face  da  imputação  do  crime  de  quadrilha  e  diante  da  recente 
jurisprudência desta Suprema Corte no tocante ao tema.

4º Crime: Corrupção ativa de parlamentares

Quanto ao crime de  corrupção ativa  em relação aos parlamentares 
da  base  aliada  do  Governo,  adoto  o  critério  técnico  utilizado  pelo 
Ministro Relator para também entender aplicável a continuidade delitiva 
da conduta do réu.

Desse modo, considerando que pena cominada é de reclusão, de 2 
(dois) a 12 (doze) anos, e multa, aplicando os mesmos critérios, estabeleço 
a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Na  ausência  de  atenuantes  e  agravantes,  na  segunda  fase  da 
dosimetria da pena, mantenho-a nesse patamar.

Inexistente  qualquer  causa  de  diminuição,  mas  presente  a  causa 
genérica  de  aumento  de  pena  prevista  no  art.  71  do  Código  Penal, 
exaspero a pena em 1/6 (um sexto),  tendo em conta a corrupção de 9 
(nove) parlamentares, para fixá-la definitivamente em 2 (dois) anos e 11 
(onze) meses de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, sanção que torno 
definitiva para esse crime.
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CONSOLIDAÇÃO DAS PENAS

O  total  das  penas  aplicadas  ao  réu  pela  prática  dos  crimes  de 
peculato,  por  duas  vezes,  corrupção  ativa,  também  por  duas  vezes,  e 
lavagem de dinheiro resulta na reprimenda total de 12 (doze) anos e 10 
(dez) meses de reclusão, mais 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Atento às condições econômicas do réu que exsurgem dos autos, e 
considerando o que dispõe o art. 49, combinado com o art. 60, § 1º, do 
Código Penal, fixo o dia-multa em 10 (dez) salários mínimos vigentes à 
época dos fatos, corrigidos na forma da lei.

Aplico, por fim, a perda dos valores objeto do crime de lavagem de 
dinheiro, conforme a previsão do art. 7º, I, da Lei 9.613/1998.
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RÉ: SIMONE VASCONCELOS

Passo,  agora,  à  dosimetria  das  penas  da  acusada  SIMONE 
VASCONCELOS.

A ré não registra antecedentes criminais. Também não há elementos 
nos autos que permitam avaliar a conduta social e a personalidade da 
acusada. Os motivos, as consequências dos crimes e a culpabilidade da ré, 
do mesmo modo, não revelaram nenhuma excepcionalidade. Contudo, as 
circunstâncias do crime autorizam uma exasperação na pena-base, pois, 
conforme registrado pelo Ministro Relator e também pelo Ministro Celso 
de Mello,  a ré teve um papel  mais que atuante,  mais ativo,  dentro do 
esquema criminoso, daí, então, uma maior reprovabilidade a justificar um 
aumento na primeira fase.

Aqui faço breve colação de depoimentos que são favoráveis a ré.

Destaco,  de  início,  as  declarações  prestadas  por  Elen  Marise 
Machado Rasuck, assistente administrativo na SMP&B à época dos fatos. 
Essa testemunha afirmou o seguinte:

“É uma profissional séria, eu sempre me espelhei nela. Porque  
ela tem uma característica, que eu gosto muito, que é de ser sincera  
com as pessoas. Ela é uma pessoa boa, ela tem um coração bom. Ela  
ouvia,  tanto  é  que  as  pessoas  na  agência  quando  queriam  pedir  
alguma coisa pros sócios, uma ajuda, igual tem sempre funcionário  
precisando, é um telhado, alguma coisa, os mais diversos problemas  
eles traziam, ela escutava e levava pros sócios. Então assim, ela é uma  
profissional séria, competente e eu só cresci trabalhando junto dela,  
profissionalmente” (fl. 21.704).

Por  sua  vez,  a  testemunha  Fantini  Boato,  secretária  na  empresa 
SMP&B no período de 1994 a 2005, asseverou o que se segue:

26 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3656202.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

RÉ: SIMONE VASCONCELOS

Passo,  agora,  à  dosimetria  das  penas  da  acusada  SIMONE 
VASCONCELOS.

A ré não registra antecedentes criminais. Também não há elementos 
nos autos que permitam avaliar a conduta social e a personalidade da 
acusada. Os motivos, as consequências dos crimes e a culpabilidade da ré, 
do mesmo modo, não revelaram nenhuma excepcionalidade. Contudo, as 
circunstâncias do crime autorizam uma exasperação na pena-base, pois, 
conforme registrado pelo Ministro Relator e também pelo Ministro Celso 
de Mello,  a ré teve um papel  mais que atuante,  mais ativo,  dentro do 
esquema criminoso, daí, então, uma maior reprovabilidade a justificar um 
aumento na primeira fase.

Aqui faço breve colação de depoimentos que são favoráveis a ré.

Destaco,  de  início,  as  declarações  prestadas  por  Elen  Marise 
Machado Rasuck, assistente administrativo na SMP&B à época dos fatos. 
Essa testemunha afirmou o seguinte:

“É uma profissional séria, eu sempre me espelhei nela. Porque  
ela tem uma característica, que eu gosto muito, que é de ser sincera  
com as pessoas. Ela é uma pessoa boa, ela tem um coração bom. Ela  
ouvia,  tanto  é  que  as  pessoas  na  agência  quando  queriam  pedir  
alguma coisa pros sócios, uma ajuda, igual tem sempre funcionário  
precisando, é um telhado, alguma coisa, os mais diversos problemas  
eles traziam, ela escutava e levava pros sócios. Então assim, ela é uma  
profissional séria, competente e eu só cresci trabalhando junto dela,  
profissionalmente” (fl. 21.704).

Por  sua  vez,  a  testemunha  Fantini  Boato,  secretária  na  empresa 
SMP&B no período de 1994 a 2005, asseverou o que se segue:
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“(...) diz que Simone Vasconcelos não tinha poder de mando, de  
decisão,  dentro da SMP&B (...)  diz  que nada sabe  que desabone a  
conduta profissional de Simone Vasconcelos (...)” (fl. 21.228).

Por fim, Sônia Maria Vieira Campos se manifestou nesse sentido:

“(...) que a depoente conhece a denunciada Simone Reis Lobo de  
Vasconcelos, há cerca de 30 anos, tendo trabalhado com a mesma na  
Secretaria  de  Estado  da  Administração,  podendo  afirmar  com  
segurança  que  a  mesma  é  uma  pessoa  correta  e  trabalhadora,  
desconhecendo qualquer  fato  que desabone as  suas  condutas  social,  
moral ou profissional” (fl. 21.241).

Reafirmo, ademais,  que tenho observado e seguido estritamente a 
jurisprudência desta Casa quanto aos parâmetros para fixar a pena-base 
de cada réu.

Isso posto, prossigo na calibração da pena a ser imposta à ré.

1º Crime: lavagem de dinheiro

Quanto  ao  delito  previsto  no  art.  1º  da  Lei  9.613/1998,  cuja 
reprimenda é a de reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa, fixo a 
pena-base, pelos fundamentos acima descritos, acima do mínimo legal, 
ou seja em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-
multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante prevista no art. 
65, III, c, do Código Penal, diminuo a pena em 6 (seis) meses, passando a 
3 (três) anos de reclusão, mais 9 (nove) dias multa. 

Na  terceira  fase,  inexistente  qualquer  causa  de  diminuição,  mas 
presente  a  causa  genérica  de  aumento de pena prevista  no art.  71  do 
Código Penal, exaspero a pena em 1/3 (um terço), tendo em conta as 48 
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multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante prevista no art. 
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operações de lavagem, para fixá-la em 4 (quatro) anos de reclusão, mais 
12 (doze) dias-multa, sanção que torno definitiva para esse crime.

Deixo  de  aplicar  a  causa  de  aumento  de  pena  prevista  para  a 
habitualidade, expressa no § 4º do art. 1º da Lei que trata da lavagem de 
capitais,  para  não  incorrer  em  bis  in  idem em  relação  à  continuidade 
delitiva. 

Também não se pode cogitar da existência de organização criminosa, 
em  face  da  imputação  do  crime  de  quadrilha  e  diante  da  recente 
jurisprudência desta Suprema Corte no tocante ao tema.

2º Crime: Corrupção ativa de parlamentares

Quanto ao crime de  corrupção ativa  em relação aos parlamentares 
da  base  aliada  do  Governo,  adoto  o  critério  técnico  utilizado  pelo 
Ministro Relator para também entender aplicável a continuidade delitiva 
da conduta da ré.

Desse modo, considerando que a pena cominada é de reclusão, de 2 
(dois) a 12 (doze) anos, e multa, aplicando os mesmos critérios, estabeleço 
a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) 
meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante prevista no art. 
65, III, c, do Código Penal, diminuo a pena em 4 (quatro) meses, passando 
a 2 (dois) anos de reclusão, mais 9 (nove) dias multa. 

Inexistente  qualquer  causa  de  diminuição,  mas  presente  a  causa 
genérica  de  aumento  de  pena  prevista  no  art.  71  do  Código  Penal, 
exaspero a pena em 1/6 (um sexto),  tendo em conta a corrupção de 9 
(nove) parlamentares, para fixá-la definitivamente em  2 (dois) anos e 4 
(quatro) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, sanção que torno 
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65, III, c, do Código Penal, diminuo a pena em 4 (quatro) meses, passando 
a 2 (dois) anos de reclusão, mais 9 (nove) dias multa. 

Inexistente  qualquer  causa  de  diminuição,  mas  presente  a  causa 
genérica  de  aumento  de  pena  prevista  no  art.  71  do  Código  Penal, 
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definitiva para esse crime.

3º Crime: Evasão de Divisas

Por  fim,  em  relação  ao  crime  de  evasão  de  divisas,  cuja  pena 
cominada é a de reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos, mais multa, fixo a 
pena-base, pelos critérios já expostos, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses 
de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante prevista no art. 
65, III, c, do Código Penal, diminuo a pena em 4 (quatro) meses, passando 
a 2 (dois) anos de reclusão, mais 9 (nove) dias multa. 

Inexistente  qualquer  causa  de  diminuição,  mas  presente  a  causa 
genérica  de  aumento  de  pena  prevista  no  art.  71  do  Código  Penal, 
exaspero-a em 1/3 (um terço), tendo em conta as 53 operações de evasão, 
estabelecendo-a,  assim, em  2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 
mais 12 (doze) dias-multa, sanção que torno definitiva para esse crime.

CONSOLIDAÇÃO DAS PENAS

O total das penas aplicadas à ré pela prática dos crimes de lavagem 
de dinheiro, corrupção ativa e evasão de divisas resulta na reprimenda 
total de 9 (nove) anos de reclusão, mais 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Atento às condições econômicas da ré que exsurgem dos autos,  e 
considerando o que dispõe o art. 49, combinado com o art. 60, § 1º, do 
Código Penal, fixo o dia-multa em 10 (dez) salários mínimos vigentes à 
época dos fatos, corrigidos na forma da lei.

Aplico, por fim, a perda dos valores objeto do crime de lavagem de 
dinheiro, conforme a previsão do art. 7º, I, da Lei 9.613/1998, bem como os 
efeitos do art. 9º do mesmo diploma legal.
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RÉ: KÁTIA RABELLO

Passo à dosimetria das penas da acusada KÁTIA RABELLO.

Inicio registrando que a ré não possui antecedentes criminais. Por 
outro  lado,  inexistem  elementos  que  permitam  avaliar  a  sua  conduta 
social e personalidade.

As circunstâncias e os motivos dos crimes também não revelaram 
nenhuma excepcionalidade. As consequências do crime e a culpabilidade 
da ré, contudo, autorizam a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Como  visto  ao  longo  do  julgamento  desta  ação  penal,  KÁTIA 
RABELLO, juntamente com outros dirigentes do Banco Rural, efetuou 19 
(dezenove)  operações  de  mútuo  com  as  empresas  das  quais  o  réu 
MARCOS  VALÉRIO  era  sócio,  que  totalizaram  o  valor  de  R$  292,6 
milhões  de  reais,  em  31/5/2005,  correspondente  a  10%  da  carteira  de 
crédito da instituição,  sem a correta classificação do nível de risco dos 
empréstimos concedidos, em desacordo com as normas regulamentares.

Esses  empréstimos,  muitos  dos  quais  simulados,  serviram  para 
abastecer um sofisticado mecanismo de branqueamento de capitais, a fim 
de permitir, a partir do início do ano de 2003, o recebimento dissimulado 
de  recursos  custodiados  pela  instituição financeira  a  terceiras  pessoas, 
sem identificá-las perante as autoridades monetárias. 

A culpa mais intensa de  KÁTIA RABELLO ficou evidenciada pela 
relação promíscua que a cúpula da instituição financeira por ela presidida 
mantinha  com  os  corréus  MARCOS  VALÉRIO,  RAMON 
HOLLERBACH e CRISTIANO DE MELLO PAZ, especialmente com o 
primeiro,  todos  sócios  da  DNA Propaganda,  SMP&B  Comunicação  e 
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A culpa mais intensa de  KÁTIA RABELLO ficou evidenciada pela 
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GRAFFITI Participações.

Cumpre destacar  que  KÁTIA RABELO tinha o corréu  MARCOS 
VALÉRIO como  uma  espécie  de  agente  de  negócios  e  de  relações 
públicas  do  Banco  Rural,  que  se  encarregava,  especialmente,  de 
intermediar  contatos  entre  a  instituição  financeira  e  alguns  setores  do 
Governo.

O  dolo  acima  do  normal,  revelado  pela  conduta  da  ré,  ficou 
evidenciado, a meu ver, porque a sua gestão, caracterizada por manobras 
contábeis claramente irregulares, passou ao largo do natural – e salutar - 
desejo de preservar a posição da instituição financeira no mercado ou de 
fomentar as suas atividades comerciais,  ingressando, decisivamente, na 
seara dos ilícitos penais.

As  práticas  delituosas  dos  dirigentes  do  Banco  Rural  foram 
potencializadas,  sobretudo,  pela  relação  promíscua  que  a  cúpula  da 
instituição  mantinha  com  os  corréus  MARCOS  VALÉRIO,  RAMON 
HOLLERBACH e CRISTIANO DE MELLO PAZ, especialmente com o 
primeiro deles, todos sócios da DNA Propaganda, SMP&B Comunicação 
e GRAFFITI Participações.

Cumpre destacar que MARCOS VALÉRIO agia como uma espécie 
de  agente  de  negócios  e  de  relações  públicas  do  Banco  Rural, 
encarregando-se,  especialmente,  de  intermediar  contatos  entre  a 
instituição financeira e alguns setores do Governo, conforme é possível 
constatar do depoimento prestado pela própria ré, KÁTIA RABELLO, na 
fase extrajudicial, em que foi acompanhada por seu advogado, do qual 
destaco o trecho abaixo (fls. 4.367-4.369, vol.):

“(...)  QUE  MARCOS  VALÉRIO  afirmava  que  poderia  
conseguir um encontro com a Casa Civil, na pessoa do Ministro  
JOSÉ DIRCEU; (...) QUE acreditava que o Ministro JOSÉ DIRCEU  
poderia  entender  e  auxiliar  os  pleitos  do  BANCO RURAL;  QUE  
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poderia  entender  e  auxiliar  os  pleitos  do  BANCO RURAL;  QUE  
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possuía  tal  entendimento  pois  achava  que  JOSÉ DIRCEU poderia  
influenciar  o  BANCO  CENTRAL,  já  que  existiam  divergências  
técnicas dentro daquele órgão; QUE acreditava que JOSÉ DIRCEU  
tinha  um  poder  de  influência  no  Governo  Federal;  QUE  tinha  
consciência de que a Casa Civil é um cargo de influência no Governo  
Federal” (grifei).

Esse  papel  assumido  por  MARCOS  VALÉRIO  resultou,  por 
exemplo,  em  um  encontro  entre  representantes  do  Banco  Rural  e  do 
Banco  Central,  com  a  sua  presença,  segundo  atesta  o  Ofício  DIRET-
2005/1285  encaminhado  ao  Senador  Delcídio  Amaral,  Presidente  da 
“CPMI dos Correios”, expedido pelo BACEN, subscrito por Paulo Sérgio 
Cavalheiro e Antônio Gustavo Matos do Vale, respectivamente Diretores 
da DIFIS – Diretoria de Fiscalização e DILID - Diretoria de Liquidações e 
Desestatização  (fls.  8.598-8.601,  vol.  41).  Nesse  sentido  há,  também,  a 
Nota Técnica emitida pelos consultores do Banco Central, assinada por 
Cláudio  Jaloretto  e  Marco  Antônio  Belém da  Silva,  da  qual  destaco  o 
quanto segue:

“O Diretor da Dilid, acompanhado de seus consultores, recebeu  
o Sr. Marcos Valério nos dias 11.11.2003, 13.01.2004 e 17.02.2004,  
em Brasília, e tratou da liquidação extrajudicial do Banco Mercantil  
de Pernambuco e do interesse do Banco Rural em encontrar solução  
que permitisse o levantamento da liquidação, mediante pagamento aos  
credores existentes e liberação das garantias”. 

“Sem ter solicitado audiência prévia com o Diretor da Dilid, o  
Sr. Marcos Valério compareceu no Banco Central, em Brasília e, tendo  
em vista impossibilidade de ser atendido pelo diretor, foi recebido pelos  
signatários,  em  conjunto  ou  separadamente,  em  25.11.2003,  
17.12.2003,  04.05.2004,  22.02.2005 e  10.05.2005.  Em todas  elas  o  
assunto foi o interesse do Banco Rural no levantamento da liquidação  
extrajudicial do Banco Mercantil de Pernambuco”.

Outra  comprovação  exemplificativa  desse  proceder  de  MARCOS 
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VALÉRIO, ou seja, de que buscava influenciar distintos órgãos federais 
em favor dos interesses do Banco Rural encontra-se no depoimento que 
prestou, às fls. 727-735, vol. 3, do qual destaco o seguinte trecho: 

“Que, quanto ao registro de ingresso do depoente no Edifício  
Sede da ECT, onde consta a anotação ‘Banco Rural’, esclarece que de  
fato compareceu na ECT acompanhado dos Srs. Caio e Lucas, Diretor  
e Gerente do Banco Rural, que pretendiam que a conta de recebimento  
dos serviços prestados aos Correios fosse transferida diretamente ao  
Banco Rural” (fls. 727-735, vol. 3).

Além da materialidade, a participação direta no delito em comento, 
por parte da ré  KÁTIA RABELLO, segundo penso, também ficou bem 
evidenciada em face de seu envolvimento com as operações denunciadas 
pelo Ministério Público. 

Tais operações, convém lembrar, datam de maio de 2003 (a primeira 
e a segunda), e setembro do mesmo ano 2003 (a última), cujos valores 
originais eram, respectivamente, R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de 
reais),  R$  3.000.000,00  (três  milhões  de  reais)  e  R$  10.000.000,00  (dez 
milhões  de  reais).  Naquelas  ocasiões,  KÁTIA RABELLO já  ocupava a 
Presidência  do  Banco  Rural,  conforme,  aliás,  consta  de  suas  alegações 
finais, nas quais afirmou que exercia tal cargo “desde 2001”. 

Não convence, com efeito, o argumento de que a dirigente máxima 
do banco desconhecesse os procedimentos adotados pela instituição que 
comandava. Essa alegação ficou bastante fragilizada pela comprovação de 
que ela mantinha estreito relacionamento com MARCOS VALÉRIO, que, 
sintomaticamente,  respondia  por  dois  dos  três  devedores  beneficiados 
pelos empréstimos questionados pelo Parquet. 

De  qualquer  modo,  a  meu  ver,  não  apenas  as  concessões  dos 
empréstimos  aqui  tratados  e  as  suas  sucessivas  renovações,  em  total 
desacordo com as mais comezinhas normas de prudência bancária, como 
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também  o  reiterado  mascaramento  da  classificação  de  seus  riscos, 
caracterizam, à saciedade, a gestão fraudulenta de instituição financeira. 

Afigura-se  evidente,  para  mim,  que,  da  forma  como  foram 
realizados, tais empréstimos mais se assemelharam a um “negócio de pai 
para filho” do que propriamente a mútuos bancários normais. 

Sim, em especial porque, poucos meses antes da concessão de tais 
mútuos, havia uma dívida em aberto para com o banco no importe de R$ 
13.000.000,00  (treze  milhões  de  reais),  de  responsabilidade  da  DNA 
Propaganda,  da  qual  a  Graffiti,  beneficiária  de  um  dos  mútuos  em 
questão,  era  detentora  de  metade  das  quotas  sociais.  A mencionada 
dívida (da DNA), segundo o Banco Central, foi “baixada a prejuízo desde  
out/2000, a qual foi liquidada, pelo valor de R$ 2 milhões, em fev/03”. 

Vale  destacar,  também,  que  os  valores  emprestados  eram 
absolutamente incompatíveis com a capacidade financeira das mutuárias 
e  que  as  recomendações  internas  do  próprio  Banco  Rural  –  mais 
precisamente  dos  setores  responsáveis  pela  análise  da  viabilidade  de 
concessão do crédito - eram contrárias à sua efetivação. 

Impressionam,  igualmente,  como  já  pontuei,  as  inúmeras  e 
sucessivas  renegociações  de  prazos  para  pagamento  dos  mútuos. 
Segundo o Laudo de Exame Contábil 1.666/2007, do Instituto Nacional de 
Criminalística (fls. 81-173, vol. 143 dos anexos),  para a empresa SMP&B 
Comunicação Ltda. foram 6 (seis) renovações, entre 5/9/2003 e 24/03/2005 
(fl. 113),  para a empresa GRAFFITI Participações Ltda. foram 5 (cinco) 
renovações,  entre 29/12/2003 e 24/3/2005 (fl.  132),  e  para o Partido dos 
Trabalhadores  –  PT  foram  10  (dez)  renovações,  entre  26/08/2003  e 
13/6/2005 (fl. 138). Todas sempre pactuadas de modo a evitar-se que os 
aludidos devedores ficassem inadimplentes. Tais operações, a meu juízo, 
mostraram-se claramente incompatíveis com aquilo que cotidianamente 
se observa no mercado de crédito.
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Destarte,  não  só  os  empréstimos  em  tela,  mas  também  as  suas 
renovações, pela maneira como foram feitas, também caracterizam atos 
de gestão fraudulenta de instituição financeira. 

Primeiro,  porque  cada  vez  que  um  empréstimo  tem  o  seu 
vencimento prorrogado, a ampliação do risco da operação exige a sua 
reclassificação, pois é óbvio que ele há de majorar, na medida em que a 
única razão a justificar o pleito do devedor de postergar o pagamento da 
dívida é a respectiva falta de liquidez. Isso, por si só, é suficiente para 
determinar a reclassificação do risco inicial da operação. 

Depois,  porque  tais  renovações,  da  forma  como  se  deram, 
ocorreram,  a  meu  sentir,  com  a  deliberada  intenção  de  burlar  a 
determinação contida no inciso I do art.  4º da Resolução 2.682/1999 do 
Banco Central do Brasil.

Outro aspecto a ser salientado é a geração de resultados fictícios, 
mediante a maquiagem dos resultados, levando a erro os destinatários 
das demonstrações contábeis e à descapitalização do banco. Isso consta, 
com todas  as  letras,  do  relatório  do  Banco  Central  do  Brasil,  ao  qual 
anteriormente me reportei, acostado à fl. 43.656, vol. 206. 

Essas  razões,  portanto,  justificam  a  elevação  da  pena-base  dos 
crimes, que passo a examinar.

1º crime: lavagem de dinheiro

Em  relação  ao  delito  de  lavagem  de  capitais,  previsto  na  Lei 
9.613/1998,  cuja  reprimenda cominada é a de reclusão de 3 (três)  a  10 
(dez) anos, fixo a pena-base 1 (um) ano acima do mínimo legal, ou seja, 
em 4 (quatro) anos de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.
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Na  segunda  fase  da  fixação  da  pena,  observo  que  inexistem 
circunstâncias  agravantes  que  possam  prejudicar  ou  atenuantes  que 
permitam favorecer a ré, motivo pelo qual a sua sanção deve permanecer 
naquele mesmo patamar.

Na terceira e última fase da dosimetria, inexistente qualquer causa 
de  diminuição,  mas  presente  a  causa  genérica  de  aumento  de  pena 
prevista no art. 71 do Código Penal, exaspero a pena em 1/3 (um terço), 
tendo em conta o número de 48 (quarenta e oito) lavagens que lhe podem 
ser imputadas, estabelecendo-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de 
reclusão,  mais  17  (dezessete)  dias-multa,  sanção  que  torno  definitiva 
para este crime.

Deixo de aplicar a causa de aumento de pena quanto à habitualidade 
expressa no § 4º do art. 1º da Lei que trata da lavagem de capitais, porque 
poderia incorrer em bis in idem em relação à continuidade delitiva. 

2º Crime: gestão fraudulenta

Para  o  crime  de  gestão  fraudulenta,  tipificado  no  art.  4º  da  Lei 
7.492/1986,  cuja  pena varia  de 3 (três)  a  12 (doze)  anos de reclusão,  e 
multa, fixo a pena-base pelos mesmos fundamentos acima descritos, em 4 
(quatro) anos de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Na  segunda  fase  da  fixação  da  pena,  observo  que  inexistem 
circunstâncias  agravantes  que  possam  prejudicar  ou  atenuantes  que 
permitam favorecer a ré, motivo pelo qual a sua sanção deve permanecer 
naquele mesmo patamar.

Inexistentes quaisquer causas de aumento e de diminuição de pena, 
torno definitiva a reprimenda de  4 (quatro) anos de reclusão, mais 13 
(treze) dias-multa para este crime.
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3º Crime: Evasão de Divisas

Por  fim,  sobre  o  crime  de  evasão  de  divisas  (art.  22  da  Lei 
7.492/1986), cuja pena varia de 2 (dois) a 6 (seis) anos de reclusão, mais 
multa,  na  primeira  fase  adoto  a  mesma fundamentação  anteriormente 
proferida e fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 
mais 12 (doze) dias-multa. 

Na  segunda  fase  da  fixação  da  pena,  observo  que  inexistem 
circunstâncias  agravantes  que  possam  prejudicar  ou  atenuantes  que 
permitam favorecer a ré, motivo pelo qual a sua sanção deve permanecer 
naquele mesmo patamar.

Na terceira e última fase da dosimetria, inexistente qualquer causa 
de  diminuição,  mas  presente  a  causa  genérica  de  aumento  de  pena 
prevista no art. 71 do Código Penal, exaspero a pena em 1/4 (um quarto), 
tendo em conta o número de 24 (vinte e quatro) operações que lhe podem 
ser imputadas, fixando-a em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias 
de reclusão,  mais 15 (quinze)  dias-multa,  sanção que torno definitiva 
para este crime.

CONSOLIDAÇÃO DAS PENAS

O total das penas consolidadas é de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 
15 (quinze) dias de reclusão, mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Atento às excelentes condições econômicas da ré, e considerando o 
que dispõe o art. 49, combinado com o art. 69, § 1º, do Código Penal, fixo 
o dia-multa em 15 (quinze) salários mínimos vigentes à época dos fatos, 
corrigidos na forma da lei.

Determino, por fim, a perda dos valores objeto do crime de lavagem 
de dinheiro, conforme a previsão do art. 7º, I, da Lei 9.613/1998.
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RÉU: JOSÉ ROBERTO SALGADO

Passo  à  dosimetria  das  penas  do  acusado  JOSÉ  ROBERTO 
SALGADO.

 
Inicio registrando que o réu não possui antecedentes criminais. Por 

outro  lado,  inexistem  elementos  que  permitam  avaliar  a  sua  conduta 
social e personalidade.

 
As circunstâncias e os motivos dos crimes também não revelaram 

nenhuma excepcionalidade. As consequências do crime e a culpabilidade 
do  réu,  contudo,  autorizam a  fixação da  pena base  acima do mínimo 
legal.

 
Como ressaltei ao aplicar a pena da corré KÁTIA RABELLO, JOSÉ 

ROBERTO SALGADO  também atuou ativamente na realização das 19 
(dezenove)  operações  de  mútuo  com  as  empresas  do  réu  MARCOS 
VALÉRIO, que totalizaram R$ 292,6 milhões de reais.

 
A  culpabilidade  mais  intensa  de  JOSÉ  ROBERTO  SALGADO 

demonstra-se igualmente pela relação promíscua mantida com os corréus 
MARCOS  VALÉRIO,  RAMON  HOLLERBACH  e  CRISTIANO  DE 
MELLO  PAZ,  especialmente  com  o  primeiro,  todos  sócios  da  DNA 
Propaganda, SMP&B Comunicação e GRAFFITI Participações.

 
Ademais,  recordo  que  JOSÉ  ROBERTO  SALGADO era  Diretor 

justamente  do  Comitê  de  Prevenção  à  Lavagem  de  Dinheiro,  e  que, 
entretanto, esse Comitê nunca havia informado os indícios de lavagem ao 
BACEN, o que agrava ainda mais a situação, conforme se infere de breve 
trecho  do  depoimento  em  juízo  prestado  por  Carlos  Roberto  Sanches 
Godinho (gerente de compliance do Banco Rural):
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“(...)
O Sr. Carlos Godinho: O relatório ‘Movimentação acima dos  

padrões’  é  um  relatório  que  não  tem  interferência  humana.  Ele  é  
baseado em um algoritmo desenvolvido pela área de compliance, em  
conjunto  com  as  outras  áreas  do  Banco  Rural,  onde  ele  analisa  
algumas movimentações dos clientes.

Existe uma Circular do Banco Central, 2826, que define quase  
quarenta  indícios  de  lavagem  de  dinheiro.  Esse  programa  foi  
desenvolvido onde mensalmente a gente analisa toda a movimentação  
dos clientes; faz um batimento da movimentação contra o cadastro do  
cliente  para  verificar  se  aquela  movimentação  é  compatível  com o  
faturamento ou a renda mensal do cliente. Quando ultrapassa alguns  
parâmetros,  esse  relatório  é  impresso por  região,  por  agência  e  por  
cliente. É emitido, enviado para as agências, juntamente com o gerente  
da conta e com o diretor regional, e ele faz uma justificativa daquelas  
movimentações.  Não  havendo  nenhum  indício,  conforme  o  diretor  
regional ou o gerente da conta, esse relatório volta para a inspetoria  
para poder ficar arquivado no Banco Central  pelo  período de cinco  
anos.

Paralelo a isso, existe um outro relatório que é o ‘Conheça seu  
cliente’. Esse a gente faz um pente-fino dessa movimentação toda, e  
pinça  dali  os  casos  mais  gritantes.  Por  exemplo,  cinco  vezes  o  
faturamento, dez vezes o faturamento, quinze vezes o faturamento e  
atividades  específicas  como  joalheria,  como  factoring,  Igreja  
evangélica, associações, que são determinantes para o Banco Central,  
que é um grupo de atividades de alto risco. Esse relatório é enviado  
para o diretor, e este, mais uma vez, dá a assinatura dele e justifica o  
porquê daquele cliente estar ali. Se o faturamento dele estiver errado,  
que  faça  uma  alteração  cadastral;  se  a  movimentação  superou  a  
previsão do faturamento dele,  que ele  justifique por que aumentou.  
Então,  esses  dois  relatórios  não  têm  interferência  de  ninguém;  
ninguém  elabora,  é  o  computador,  com  base  no  algoritmo,  que  
imprime esse relatório. 

(...)
O  Sr.  Representante  do  Ministério  Público:  Em relação  ao  
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relatório ‘Conheça seu cliente’. As operações das empresas do  
Sr. Marcos Valério, especialmente a SMP&B e a Graffiti, elas  
apareceram?

O Sr. Carlos Godinho: A SMP&B aparecia, de 2003 para cá,  
todos os meses;  a Graffiti  aparecia  algumas vezes  e  a DNA  
uma ou duas vezes.

O  Sr.  Representante  do  Ministério  Público:  O  senhor  
mencionou  que  esse  relatório,  ‘Conheça  seu  cliente’,  era  
enviado para um diretor. Que diretoria e quem era o diretor?

O Sr. Carlos Godinho: O diretor responsável pela região, na  
época,  era  o  Nélio  Brant.  Era  um  diretor  estatutário,  que  
englobava as agências de Belo Horizonte.  O parecer dele era  
encaminhado  à  diretoria  do  Banco  para  poder  discutir  se  
aquele cliente era informado ao Banco Central, ou não. Desde  
que  essa  resolução  entrou  em vigor  –  só  para  ressaltar  -,  o  
Banco Central chamou a atenção do Banco Rural, que nunca  
tinha informado ninguém com indícios de lavagem de dinheiro.  
Então, depois de uma inspeção globalizada, eles recomendaram  
que o Banco tinha de informar. Mesmo assim essas operações  
que apresentavam indícios não foram informadas.

O Sr. Representante do Ministério Público:  Do diretor Nélio  
Brant, ele enviava para alguma diretoria específica?:

O Sr.  Carlos  Godinho:  Para  a  diretoria  responsável  pela  
prevenção  à  lavagem  de  dinheiro  perante  o  Banco  Central. 
Porque a Circular 2852 define que o Banco tem de definir um  
diretor  estatutário  para  ser  penalizado  e  responsável  por  
qualquer  problema  em  relação  à  lavagem  de  dinheiro.  Esse  
diretor, na época, era o José Roberto Salgado, que, em 2004, saiu  
e entrou Ayanna Tenório.

(...)
No caso específico, essas operações foram expurgadas dos  

relatórios  semestrais,  que  ficavam  à  disposição  do  Banco  
Central por cinco anos” (fls. 19.979-19.987 – vol. 93).

 
No  relatório  de  análise  dessas  operações,  os  técnicos  do  Banco 

Central ainda fizeram a seguinte anotação:
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relatórios  semestrais,  que  ficavam  à  disposição  do  Banco  
Central por cinco anos” (fls. 19.979-19.987 – vol. 93).

 
No  relatório  de  análise  dessas  operações,  os  técnicos  do  Banco 

Central ainda fizeram a seguinte anotação:
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“Em reunião realizada com a instituição em 17/06/05, o vice-

presidente  operacional  (Sr.  José  Roberto  Salgado)  reconheceu  a  
fragilidade do crédito após os recentes acontecimentos envolvendo as  
empresas do grupo e sócio”.

 
A comprovar  a  participação  do  réu  nos  fatos,  menciono  o  que 

asseverou Carlos Roberto Sanches Godinho no depoimento que prestou à 
Procuradoria da República em 2/12/2005 (fl. 4.793):

 
“Que  a  classificação  do  rating incumbia  ao  Serviço  de  

Assessoria de Crédito,  subordinada ao Diretor estatutário Welerson  
Antônio da Rocha o qual, por sua vez, se reportava ao Vice-Presidente  
Operacional José Roberto Salgado”.

 
Essa classificação enganosa dos riscos das operações demonstra  o 

dolo do réu, na qualidade de dirigente do Banco Rural, de dissimular a 
real situação financeira ostentada pela instituição, que deliberadamente 
deixou de provisionar o valor correspondente aos empréstimos em seu 
balanço (em razão do efetivo risco de tais operações), mascarando, dessa 
forma, a realidade diante do Banco Central e da coletividade.

 
Além da materialidade, a participação direta no delito por parte do 

réu  JOSÉ ROBERTO SALGADO,  a meu juízo, também se torna clara, 
pois  ele  confessou  ter  participado  da  operação  original  de  mútuo 
bancário, referente à empresa Graffiti, concedido em setembro de 2003, 
quando, havia mais de três anos, ocupava a função de Diretor Estatutário. 
Nesse sentido extrai-se de seu depoimento:

“QUE  das  operações  de  crédito  realizados  pela  empresas  
vinculadas  ao  Sr.  MARCOS  VALÉRIO,  ou  seja  SMP&B  e  
GRAFFITI, participou apenas da concessão do primeiro empréstimo  
para a GRAFFITI” (fls. 4.470-4.478 do vol. 20).
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Além disso, verifico que o réu autorizou as seguintes renovações de 
empréstimos, conforme consta do Laudo de Exame Contábil 1.666/2007, 
do Instituto Nacional de Criminalística, acostado às fls. 81-173 do vol. 143 
dos apensos: 

 
i)  das  4ª  e  5ª  renovações  de  empréstimos  (respectivamente  em 

29/6/2004 e 15/10/2004) para a SMP&B Comunicação Ltda.;
ii)  das  4ª  e  5ª  renovações  de  empréstimos  (respectivamente  em 

15/10/2004 e 24/3/2005) para a GRAFFITI Participações Ltda.; e
iii) das 4ª, 6ª, 8ª, 9ª e 10ª renovações para o Partido dos Trabalhadores 

–  PT,  respectivamente  em 21/5/2004,  29/11/2004,  21/1/2005,  04/3/2005  e 
13/6/2005.

 
Não se pode admitir que o segundo dirigente máximo, na escala de 

comando  do  banco,  que  ocupava  também,  até  2004,  a  função  de 
Presidente  do  Comitê  de  Prevenção  à  Lavagem  de  Dinheiro, 
desconhecesse  os  procedimentos  adotados  pela  instituição  que 
comandava,  inclusive  porque  assinou  empréstimos  e  suas  renovações 
para as empresas SMP&B e Graffiti, bem como para o PT.

 
Como já salientei, caracteriza-se, da mesma forma, a meu ver, ato de 

gestão  fraudulenta  de  instituição  financeira  a  concessão  em  si  dos 
empréstimos  às  empresas  Graffiti  e  SMP&B  –  independentemente  da 
enganosa classificação dos seus riscos –, uma vez que os valores de tais 
operações  eram totalmente  incompatíveis  com a  capacidade financeira 
das empresas, o que não recomendava, em absoluto, a concretização de 
tais operações.

 
Essa assertiva é corroborada pelo que consta do Procedimento de 

Análise nº 0501301503 (mídia digital acostada ao volume 206).
 
Ademais, os técnicos do Banco Central responsáveis por tal relatório 

destacaram a existência de recente prejuízo sofrido pelo Banco Rural em 
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operação de crédito realizada com a empresa DNA, também do grupo de 
MARCOS VALÉRIO. Senão, vejamos:

 
“Ressaltamos ainda que os  empréstimos à  SMP&B e Graffiti  

foram concedidos  apesar de haver histórico recente de perda em  
operações  de  crédito  de  empresa  do  grupo.  A  empresa  DNA  
Propaganda possuía uma dívida de R$1 3 milhões baixada a  
prejuízo desde out/2000, a qual foi liquidada, pelo valor de R$  
2 milhões, em fev/03” (PT 0501301503, vol. 1, item 6.5 – grifei).

 
Os autos ainda dão conta da realização de sucessivas renegociações 

de prazos para pagamento, que, da forma como foram efetuadas – com 
incorporação  dos  juros  à  dívida  principal,  prorrogando-se  o  prazo  de 
vencimento  -,  também  caracterizam  atos  de  gestão  fraudulenta  de 
instituição  financeira,  pois  eram  contrárias  à  vedação  de  rolagem  de 
dívidas com incorporação de encargos, prevista na Resolução 1.559/1988 
do Conselho Monetário Nacional, vigente até 28/1/2005.

 
A  consequência  desses  procedimentos  enganosos  adotados  pelo 

Banco  Rural  foi  apontada  pelos  técnicos  do  Banco  Central  do  Brasil 
(mídia digital acostada ao volume 206), no termos abaixo:

 
“Em decorrência do não reconhecimento de perdas na carteira de  

crédito,  além da geração artificial  de resultados pela apropriação de  
rendas  meramente  escriturais,  o  Banco  Rural  incrementou  
artificialmente seu Patrimônio Líquido, induzindo em erro os usuários  
das  demonstrações  contábeis,  implicando,  ainda,  distribuição  de  
dividendos,  participações  e  juros  sobre  o  capital  próprio,  o  que  
contribuiu para a diminuição da liquidez e descapitalização".

 
Incumbe destacar, por relevante, que, em razão da concessão desses 

empréstimos  e  de  suas  sucessivas  renovações,  sem  a  observância  das 
normas regulamentares vigentes, o réu JOSÉ ROBERTO SALGADO e a 
corré KÁTIA RABELLO, além de outros, foram sancionados no Processo 
Administrativo  Punitivo  0601322934,  com  as  penas  de  inabilitação 
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temporária  para  gerir  instituição  financeira  (Aviso  78/BCB-Presi,  fls. 
32.911-32.925 – vol. 153), tendo em vista a prática das seguintes condutas:

 
“a) deferir e conduzir operações de crédito em desacordo com os  

princípios  de  seletividade,  garantia  e  liquidez,  o  que  caracteriza  
infração grave na condução dos interesses da instituição financeira; b)  
deixar de constituir provisões para créditos de difícil liquidação, o que  
resultou  na  elaboração,  publicação  e  remessa  ao  Banco  Central  do  
Brasil de demonstrações financeiras que não refletiam a real situação  
econômico-financeira  da  Instituição,  caracterizando  infração  de  
natureza  grave;  e  c)  aprovar  demonstrações  financeiras  que  não  
refletiam a real situação econômico-financeira da instituição”.

 
Prosseguindo, anoto, em acréscimo, que o patrimônio dos avalistas 

indicados pelos contraentes dos empréstimos era insuficiente para fazer 
frente  às  dívidas  contraídas.  Além disso,  o  Banco  Rural  aceitou como 
garantia do empréstimo feito à SMP&B “Cessão Fiduciária em Garantia 
de Direito” relativa a contrato de prestação de serviços entre a DNA e o 
Banco  do  Brasil,  legalmente  inválida  (pois  se  exigia  anuência  dos 
contratantes para sua utilização como garantia, formalidade que não foi 
observada),  circunstância  que  constou  de  parecer  jurídico  da  própria 
instituição.  Esse  fato  está  narrado  no  referido  Laudo  1.666/2007,  do 
Instituto de Criminalística (fls. 115-116 do apenso 143).

 
Ainda sobre o tema relativo à ineficácia da garantia ofertada para 

obtenção dos empréstimos, colaciono ilustrativo trecho do depoimento do 
próprio  réu  JOSÉ  ROBERTO  SALGADO,  em  inquérito  policial, 
devidamente assistido por seu advogado: 

 
“QUE, entretanto, a operação de crédito com a GRAFFITI foi  

implementada de forma diferente da proposta pelo Diretor de Crédito,  
ou seja, não foi exigido a anuência do BANCO DO BRASIL para a  
cessão do crédito garantidor da operação” (fls. 4.470-4.478 do vol. 
20).
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Essa mesma garantia, sabidamente inválida, também foi oferecida (e 
aceita) para garantir o empréstimo concedido pelo Banco Rural à Graffiti 
Participações Ltda., no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), o 
que  denota  o  total  descaso  dos  dirigentes  do  banco  ao  realizar  essas 
operações de crédito. Tal manobra não passou despercebida pelos peritos 
do  Instituto  Nacional  de  Criminalística,  que  a  apontaram  no  Laudo 
1.666/2007 (fls. 135-136 do apenso 143).

 
Ainda  que  a  garantia  em questão  pudesse  ser  aceita,  o  valor  do 

objeto do contrato realizado entre a DNA e o Banco do Brasil não seria 
suficiente para lastrear as operações, conforme atestou o Laudo 1.666/07 – 
INC, às fls. 145-147 do vol. 143 dos apensos. 

 
O  Laudo  1.666/07  do  INC  demonstrou,  ainda,  que,  além  de  ser 

inválida  a  garantia  oferecida  pelas  empresas  de  publicidade  aos 
empréstimos obtidos junto ao Banco Rural, o patrimônio dos avalistas por 
elas  indicados  (MARCOS  VALÉRIO,  RAMON  HOLLERBACH e 
CRISTIANO PAZ),  mesmo que somado,  não suportaria nem 1/10 dos 
valores  originalmente  contratados,  que  totalizaram  R$  29.000.000,00 
(vinte e nove milhões de reais).

 
Esse modo negligente de proceder do banco foi também empregado 

no empréstimo concedido ao Partido dos Trabalhadores, que teve como 
garantia  o  aval  dos  corréus  DELÚBIO  SOARES e  JOSÉ  GENOÍNO, 
pago recentemente.

Da análise de todas essas circunstâncias é possível inferir que esses 
empréstimos  concedidos  ao  grupo  liderado  por  MARCOS VALÉRIO, 
que mais se assemelhavam a doações (ante as constantes renovações e a 
ausência  de  pagamento),  decorreram  de  um  “acerto”  acordado  entre 
MARCOS VALÉRIO e os dirigentes do Banco Rural,  que imaginavam 
que ele seria uma peça-chave para exercer tráfico de influência junto ao 
Governo Federal. 
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Essa mesma garantia, sabidamente inválida, também foi oferecida (e 
aceita) para garantir o empréstimo concedido pelo Banco Rural à Graffiti 
Participações Ltda., no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), o 
que  denota  o  total  descaso  dos  dirigentes  do  banco  ao  realizar  essas 
operações de crédito. Tal manobra não passou despercebida pelos peritos 
do  Instituto  Nacional  de  Criminalística,  que  a  apontaram  no  Laudo 
1.666/2007 (fls. 135-136 do apenso 143).

 
Ainda  que  a  garantia  em questão  pudesse  ser  aceita,  o  valor  do 

objeto do contrato realizado entre a DNA e o Banco do Brasil não seria 
suficiente para lastrear as operações, conforme atestou o Laudo 1.666/07 – 
INC, às fls. 145-147 do vol. 143 dos apensos. 

 
O  Laudo  1.666/07  do  INC  demonstrou,  ainda,  que,  além  de  ser 

inválida  a  garantia  oferecida  pelas  empresas  de  publicidade  aos 
empréstimos obtidos junto ao Banco Rural, o patrimônio dos avalistas por 
elas  indicados  (MARCOS  VALÉRIO,  RAMON  HOLLERBACH e 
CRISTIANO PAZ),  mesmo que somado,  não suportaria nem 1/10 dos 
valores  originalmente  contratados,  que  totalizaram  R$  29.000.000,00 
(vinte e nove milhões de reais).

 
Esse modo negligente de proceder do banco foi também empregado 

no empréstimo concedido ao Partido dos Trabalhadores, que teve como 
garantia  o  aval  dos  corréus  DELÚBIO  SOARES e  JOSÉ  GENOÍNO, 
pago recentemente.

Da análise de todas essas circunstâncias é possível inferir que esses 
empréstimos  concedidos  ao  grupo  liderado  por  MARCOS VALÉRIO, 
que mais se assemelhavam a doações (ante as constantes renovações e a 
ausência  de  pagamento),  decorreram  de  um  “acerto”  acordado  entre 
MARCOS VALÉRIO e os dirigentes do Banco Rural,  que imaginavam 
que ele seria uma peça-chave para exercer tráfico de influência junto ao 
Governo Federal. 
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As sucessivas renovações, como visto, foram efetuadas em violação 

às normas que regem a matéria e, o que é pior, sem que se observasse a 
habitual prudência nesse tipo de negócio, especialmente porque não se 
aferiu a capacidade econômica dos mutuários para honrar débitos e não 
se  exigiu  qualquer  reforço  das  garantias  quando  se  mostraram 
inadimplentes.

 
De  todo  o  exposto,  a  meu  ver,  mostra-se  evidente  a  fraude  na 

concessão  e  renovação  dos  empréstimos  ora  tratados.  A  leitura  do 
documento  de  fls.  98-102  do  vol.  143  dos  apensos,  no  ponto  em  que 
analisa as condições econômicas e financeiras dos mutuários, corrobora 
essa afirmação, pois demonstra o descuido do banco, que não adotou as 
mínimas  cautelas  ao  realizar  as  transações  com o  grupo  liderado  por 
MARCOS VALÉRIO. 

 
Os analistas do próprio Banco Rural, em Parecer Técnico datado de 

9/6/2005, subscrito por Carlos Roberto Cabral Guimarães, assentaram a 
inidoneidade dos dados contábeis relativos às empresas contraentes dos 
empréstimos (Laudo INC 1.666/07 - fls. 99 e 135 do vol. 143 dos apensos).

 
Diante  de  todo  o  exposto,  entendo  que  o  réu  JOSÉ  ROBERTO 

SALGADO, agindo com dolo acima do normal, praticou os crimes que 
lhe  foram  imputados  pelo  MP,  porquanto,  na  qualidade  de  um  dos 
dirigentes máximos do Banco Rural, permitiu que fossem: 

 
i) concedidos empréstimos a empresas que comprovadamente não 

possuíam capacidade econômica nem financeira para honrá-los ou que já 
tinham dívidas em aberto com a instituição; 

 
ii)  autorizados  empréstimos,  mesmo  havendo  parecer  interno 

contrário às operações;
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As sucessivas renovações, como visto, foram efetuadas em violação 

às normas que regem a matéria e, o que é pior, sem que se observasse a 
habitual prudência nesse tipo de negócio, especialmente porque não se 
aferiu a capacidade econômica dos mutuários para honrar débitos e não 
se  exigiu  qualquer  reforço  das  garantias  quando  se  mostraram 
inadimplentes.

 
De  todo  o  exposto,  a  meu  ver,  mostra-se  evidente  a  fraude  na 

concessão  e  renovação  dos  empréstimos  ora  tratados.  A  leitura  do 
documento  de  fls.  98-102  do  vol.  143  dos  apensos,  no  ponto  em  que 
analisa as condições econômicas e financeiras dos mutuários, corrobora 
essa afirmação, pois demonstra o descuido do banco, que não adotou as 
mínimas  cautelas  ao  realizar  as  transações  com o  grupo  liderado  por 
MARCOS VALÉRIO. 

 
Os analistas do próprio Banco Rural, em Parecer Técnico datado de 

9/6/2005, subscrito por Carlos Roberto Cabral Guimarães, assentaram a 
inidoneidade dos dados contábeis relativos às empresas contraentes dos 
empréstimos (Laudo INC 1.666/07 - fls. 99 e 135 do vol. 143 dos apensos).

 
Diante  de  todo  o  exposto,  entendo  que  o  réu  JOSÉ  ROBERTO 

SALGADO, agindo com dolo acima do normal, praticou os crimes que 
lhe  foram  imputados  pelo  MP,  porquanto,  na  qualidade  de  um  dos 
dirigentes máximos do Banco Rural, permitiu que fossem: 

 
i) concedidos empréstimos a empresas que comprovadamente não 

possuíam capacidade econômica nem financeira para honrá-los ou que já 
tinham dívidas em aberto com a instituição; 

 
ii)  autorizados  empréstimos,  mesmo  havendo  parecer  interno 

contrário às operações;
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iii) aceitas garantias insuficientes ou inválidas para tais empréstimos;
 
iv) as operações de crédito enganosamente classificadas perante o 

Banco Central;
 
v) as operações de crédito vencidas, e não adimplidas, erroneamente 

classificadas;
 
vi)  olvidados  os  provisionamentos  adequados  dos  valores 

correspondentes a essas operações, de forma consentânea com o seu risco;
 
v) os empréstimos reiteradamente renovados com incorporação de 

juros  ao  principal,  em  patente  descumprimento  à  Resolução  1.559  do 
Conselho Monetário Nacional; e, por fim,

 
vi)  as  renovações  deferidas  sem  a  exigência  de  quaisquer 

amortizações.
 
Essas  razões,  portanto,  justificam  a  elevação  da  pena-base  dos 

crimes, que passo a examinar.

1º crime: lavagem de dinheiro

Em  relação  ao  delito  de  lavagem  de  capitais,  previsto  na  Lei 
9.613/1998,  cuja  reprimenda cominada é a de reclusão de 3 (três)  a  10 
(dez) anos, fixo a pena-base 6 (seis) meses acima do mínimo legal, ou seja, 
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Na  segunda  fase  da  fixação  da  pena,  observo  que  inexistem 
circunstâncias  agravantes  que  possam  prejudicar  ou  atenuantes  que 
permitam  favorecer  o  réu,  motivo  pelo  qual  a  sua  sanção  deve 
permanecer naquele mesmo patamar.
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iii) aceitas garantias insuficientes ou inválidas para tais empréstimos;
 
iv) as operações de crédito enganosamente classificadas perante o 

Banco Central;
 
v) as operações de crédito vencidas, e não adimplidas, erroneamente 

classificadas;
 
vi)  olvidados  os  provisionamentos  adequados  dos  valores 

correspondentes a essas operações, de forma consentânea com o seu risco;
 
v) os empréstimos reiteradamente renovados com incorporação de 

juros  ao  principal,  em  patente  descumprimento  à  Resolução  1.559  do 
Conselho Monetário Nacional; e, por fim,

 
vi)  as  renovações  deferidas  sem  a  exigência  de  quaisquer 

amortizações.
 
Essas  razões,  portanto,  justificam  a  elevação  da  pena-base  dos 

crimes, que passo a examinar.

1º crime: lavagem de dinheiro

Em  relação  ao  delito  de  lavagem  de  capitais,  previsto  na  Lei 
9.613/1998,  cuja  reprimenda cominada é a de reclusão de 3 (três)  a  10 
(dez) anos, fixo a pena-base 6 (seis) meses acima do mínimo legal, ou seja, 
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Na  segunda  fase  da  fixação  da  pena,  observo  que  inexistem 
circunstâncias  agravantes  que  possam  prejudicar  ou  atenuantes  que 
permitam  favorecer  o  réu,  motivo  pelo  qual  a  sua  sanção  deve 
permanecer naquele mesmo patamar.
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Na terceira e última fase da dosimetria, inexistente qualquer causa 
de  diminuição,  mas  presente  a  causa  genérica  de  aumento  de  pena 
prevista no art. 71 do Código Penal, exaspero a pena em 1/3 (um terço), 
tendo em conta o número de lavagens que lhe podem ser imputadas, 
estabelecendo-a em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 14 
(quatorze) dias-multa, sanção que torno definitiva para este crime.

 
Deixo de aplicar a causa de aumento de pena quanto à habitualidade 

expressa no § 4º do art. 1º da Lei que trata da lavagem de capitais porque 
tal aplicação poderia acarretar em bis in idem em relação à continuidade 
delitiva. 

 
2º Crime: gestão fraudulenta
 
Para  o  crime  de  gestão  fraudulenta,  tipificado  no  art.  4º  da  Lei 

7.492/1986,  cuja  pena varia  de 3 (três)  a  12 (doze)  anos de reclusão,  e 
multa, fixo a pena-base, pelos mesmos fundamentos acima descritos, em 
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Na  segunda  fase  da  fixação  da  pena,  observo  que  inexistem 
circunstâncias  agravantes  que  possam  prejudicar  ou  atenuantes  que 
permitam  favorecer  o  réu,  motivo  pelo  qual  a  sua  sanção  deve 
permanecer naquele mesmo patamar.

 
Inexistente  qualquer causa de aumento e  de diminuição de pena, 

torno  definitiva  a  reprimenda  de  3  (três)  anos  e  6  (seis)  meses  de 
reclusão, mais 11 (onze) dias-multa para este crime.

 
3º Crime: Evasão de Divisas
 
Por  fim,  sobre  o  crime  de  evasão  de  divisas  (art.  22  da  Lei 

7.492/1986), cuja pena varia de 2 (dois) a 6 (seis) anos de reclusão, mais 
multa,  na  primeira  fase  adoto  a  mesma fundamentação  anteriormente 
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Na terceira e última fase da dosimetria, inexistente qualquer causa 
de  diminuição,  mas  presente  a  causa  genérica  de  aumento  de  pena 
prevista no art. 71 do Código Penal, exaspero a pena em 1/3 (um terço), 
tendo em conta o número de lavagens que lhe podem ser imputadas, 
estabelecendo-a em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 14 
(quatorze) dias-multa, sanção que torno definitiva para este crime.

 
Deixo de aplicar a causa de aumento de pena quanto à habitualidade 

expressa no § 4º do art. 1º da Lei que trata da lavagem de capitais porque 
tal aplicação poderia acarretar em bis in idem em relação à continuidade 
delitiva. 

 
2º Crime: gestão fraudulenta
 
Para  o  crime  de  gestão  fraudulenta,  tipificado  no  art.  4º  da  Lei 

7.492/1986,  cuja  pena varia  de 3 (três)  a  12 (doze)  anos de reclusão,  e 
multa, fixo a pena-base, pelos mesmos fundamentos acima descritos, em 
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Na  segunda  fase  da  fixação  da  pena,  observo  que  inexistem 
circunstâncias  agravantes  que  possam  prejudicar  ou  atenuantes  que 
permitam  favorecer  o  réu,  motivo  pelo  qual  a  sua  sanção  deve 
permanecer naquele mesmo patamar.

 
Inexistente  qualquer causa de aumento e  de diminuição de pena, 

torno  definitiva  a  reprimenda  de  3  (três)  anos  e  6  (seis)  meses  de 
reclusão, mais 11 (onze) dias-multa para este crime.

 
3º Crime: Evasão de Divisas
 
Por  fim,  sobre  o  crime  de  evasão  de  divisas  (art.  22  da  Lei 

7.492/1986), cuja pena varia de 2 (dois) a 6 (seis) anos de reclusão, mais 
multa,  na  primeira  fase  adoto  a  mesma fundamentação  anteriormente 
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proferida e fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, 
mais 11 (onze) dias-multa. 

 
Na  segunda  fase  da  fixação  da  pena,  observo  que  inexistem 

circunstâncias  agravantes  que  possam  prejudicar  ou  atenuantes  que 
permitam  favorecer  ao  réu,  motivo  pelo  qual  a  sua  sanção  deve 
permanecer naquele mesmo patamar.

 
Na terceira e última fase da dosimetria, inexistente qualquer causa 

de  diminuição,  mas  presente  a  causa  genérica  de  aumento  de  pena 
prevista no art. 71 do Código Penal, exaspero a pena em 1/4 (um quarto), 
tendo em conta o número de 24 (vinte e quatro) operações que lhe podem 
ser imputadas, e a fixo em  2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e 
dois)  dias  de  reclusão,  mais  13  (treze)  dias-multa, sanção  que  torno 
definitiva para este crime.

 
CONSOLIDAÇÃO DAS PENAS
 
O total das penas consolidadas é de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 

22 (vinte e dois) dias de reclusão, mais 38 (trinta e oito) dias-multa.
 
Atento às excelentes condições econômicas do réu, e considerando o 

que dispõe o art. 49, combinado com o art. 69, § 1º, do Código Penal, fixo 
o dia-multa em 15 (quinze) salários mínimos vigentes à época dos fatos, 
corrigidos na forma da lei.

Determino, por fim, a perda dos valores objeto do crime de lavagem 
de dinheiro, conforme a previsão do art. 7º, I, da Lei 9.613/1998.
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proferida e fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, 
mais 11 (onze) dias-multa. 

 
Na  segunda  fase  da  fixação  da  pena,  observo  que  inexistem 

circunstâncias  agravantes  que  possam  prejudicar  ou  atenuantes  que 
permitam  favorecer  ao  réu,  motivo  pelo  qual  a  sua  sanção  deve 
permanecer naquele mesmo patamar.

 
Na terceira e última fase da dosimetria, inexistente qualquer causa 

de  diminuição,  mas  presente  a  causa  genérica  de  aumento  de  pena 
prevista no art. 71 do Código Penal, exaspero a pena em 1/4 (um quarto), 
tendo em conta o número de 24 (vinte e quatro) operações que lhe podem 
ser imputadas, e a fixo em  2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e 
dois)  dias  de  reclusão,  mais  13  (treze)  dias-multa, sanção  que  torno 
definitiva para este crime.

 
CONSOLIDAÇÃO DAS PENAS
 
O total das penas consolidadas é de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 

22 (vinte e dois) dias de reclusão, mais 38 (trinta e oito) dias-multa.
 
Atento às excelentes condições econômicas do réu, e considerando o 

que dispõe o art. 49, combinado com o art. 69, § 1º, do Código Penal, fixo 
o dia-multa em 15 (quinze) salários mínimos vigentes à época dos fatos, 
corrigidos na forma da lei.

Determino, por fim, a perda dos valores objeto do crime de lavagem 
de dinheiro, conforme a previsão do art. 7º, I, da Lei 9.613/1998.
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RÉU: ENIVALDO QUADRADO

Passo, agora, à individualização e dosagem da pena relativamente ao 
delito de lavagem de dinheiro, ao qual o art. 1º da Lei 9.613/1998 impõe a 
pena de reclusão de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.

O réu não registra antecedentes criminais para efeito de fixação da 
pena-base acima do mínimo legal.  Também não existem elementos nos 
autos  que  permitam  avaliar  a  conduta  social  e  a  personalidade  do 
acusado. 

As  circunstâncias,  os  motivos,  as  consequências  dos  crimes  e  a 
culpabilidade  do  réu  não  revelaram  nenhuma  excepcionalidade  a 
justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena-base, portanto,  fica estabelecida no mínimo, ou seja,  em  3 
(três) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes, e inexistentes, também, quaisquer 
causas de diminuição de pena. No entanto, presente a causa genérica de 
aumento da pena prevista no caput do art. 71 do Código Penal, tendo em 
conta as 11 (onze) operações de lavagem, exaspero a sanção em 1/6, para 
levá-la ao patamar definitivo de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 
mais 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto.

Fixo  o  dia-multa  em  10  (dez)  salários  mínimos,  em  atenção  às 
condições econômicas do réu.

Determino, por fim, a perda dos valores objeto do crime, conforme a 
previsão do art.  7º,  I,  da Lei 9.613/1998,  e também acolho a incidência 
imediata dos demais efeitos da pena aplicada ao referido crime.
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RÉU: ENIVALDO QUADRADO

Passo, agora, à individualização e dosagem da pena relativamente ao 
delito de lavagem de dinheiro, ao qual o art. 1º da Lei 9.613/1998 impõe a 
pena de reclusão de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.

O réu não registra antecedentes criminais para efeito de fixação da 
pena-base acima do mínimo legal.  Também não existem elementos nos 
autos  que  permitam  avaliar  a  conduta  social  e  a  personalidade  do 
acusado. 

As  circunstâncias,  os  motivos,  as  consequências  dos  crimes  e  a 
culpabilidade  do  réu  não  revelaram  nenhuma  excepcionalidade  a 
justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena-base, portanto,  fica estabelecida no mínimo, ou seja,  em  3 
(três) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes, e inexistentes, também, quaisquer 
causas de diminuição de pena. No entanto, presente a causa genérica de 
aumento da pena prevista no caput do art. 71 do Código Penal, tendo em 
conta as 11 (onze) operações de lavagem, exaspero a sanção em 1/6, para 
levá-la ao patamar definitivo de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 
mais 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto.

Fixo  o  dia-multa  em  10  (dez)  salários  mínimos,  em  atenção  às 
condições econômicas do réu.

Determino, por fim, a perda dos valores objeto do crime, conforme a 
previsão do art.  7º,  I,  da Lei 9.613/1998,  e também acolho a incidência 
imediata dos demais efeitos da pena aplicada ao referido crime.
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RÉU: JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENÚ

Passo,  agora,  à  individualização  e  dosagem  da  pena  relativa  ao 
delito de corrupção passiva.

Há prova nos autos de que o réu recebeu valores em 17/9/2003 (fls. 
222-225  do  apenso  5),  antes,  portanto,  da  vigência  da  Lei  10.763,  de 
12/11/2003, cuja redação elevou as penas do art. 317 do Código Penal de 1 
(um) a 8 (oito) anos de reclusão para 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

O caso, portanto, é de aplicação da redação originária do art. 317 do 
Código Penal,  cuja pena cominada era  a de 1 (um) a 8 (oito)  anos de 
reclusão, e multa.

Isso  porque,  sendo  a  corrupção  passiva  um  crime  formal,  nas 
palavras de Cezar Roberto Bitencourt, esse crime

“consuma-se instantaneamente, isto é, com a simples aceitação  
da vantagem indevida, recebimento desta ou com a aceitação da mera  
promessa daquela”3. 

Dessa  forma,  o  delito  em  questão  consumou-se  com  o  primeiro 
recebimento,  ocorrido  em  17/9/2003,  tratando-se  os  demais  valores 
percebidos de mero exaurimento da conduta, pois a corrupção passiva é 
“um tipo misto alternativo, no qual a prática de mais de uma conduta deverá  
importar em infração penal única”4.

Por  essas  razões,  consumado  o  crime  antes  da  vigência  da  Lei 
10.763/2003, devem ser aplicadas as penas previstas na redação primitiva 
do artigo 317 do Código Penal.

3 BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 6ª ed.. São Paulo: Saraiva, 2010, 

p. 1187.

4 GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 2ª ed.. Niterói: Impetus, 209, p. 758.
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Prossigo para registrar que o réu não possui antecedentes criminais. 
Também  não  existem  elementos  nos  autos  que  permitam  avaliar  a 
conduta social e a personalidade do acusado. 

As  circunstâncias,  os  motivos,  as  consequências  do  crime  e  a 
culpabilidade do réu, entretanto, revelaram que ele não se esquivou de 
participar do esquema de recebimento de valores estabelecido por seus 
superiores hierárquicos, na agremiação política da qual fazia parte, para a 
prática de crime contra a Administração Pública. 

Ademais, tenho que o réu utilizou-se do mesmo modus operandi por 
diversas  vezes,  o  que  leva  a  crer  que  faria  disso  um  meio  para 
enriquecimento ilícito de terceiros, à custa da res publica. 

Por tais  razões,  estabeleço a pena-base 6 meses acima do mínimo 
legal,  ou  seja,  em  1  (um)  ano  e  6  (seis)  meses  de  reclusão,  mais  15 
(quinze) dias-multa.

Passando à segunda fase da individualização da pena, aponto que 
não incidem agravantes nem atenuantes, de modo que mantenho a pena 
provisória em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, mais 15 (quinze) 
dias-multa.

Por fim, nesta terceira fase, inexistente qualquer causa de aumento, 
mas presente a causa genérica de diminuição de pena prevista no art. 29, 
§ 1º, do Código Penal, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), para fixá-la em 1 
(um) ano e 3 (três) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa pena 
que torno definitiva para este crime.

Fixo  o  dia-multa  em  5  (cinco)  salários  mínimos,  em  atenção  às 
condições econômicas do réu, que diferem das dos demais.
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RÉU: JACINTO DE SOUZA LAMAS

Passo  à  dosimetria  das  penas  a  serem  impostas  ao  acusado 
JACINTO DE SOUZA LAMAS.

1º Crime (Corrupção passiva)

Inicio pelo crime de corrupção passiva (art. 317 do CP).

Há prova de que o réu, pessoalmente, recebeu valores na agência do 
Banco  Rural  em  Brasília,  em  16/9/2003  (fls.  130-131  do  apenso  6)  e, 
portanto,  antes da entrada em vigor da Lei  10.763,  de 12/11/2003,  cuja 
redação elevou as penas do art. 317 do Código Penal de 1 (um) a 8 (oito) 
anos de reclusão para 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Como é sabido, para a consumação do crime de corrupção passiva 
basta a simples solicitação de vantagem indevida, o recebimento desta, ou 
a aceitação da promessa de vantagem.

Assim,  na  espécie,  consumado  o  crime  antes  da  vigência  da  Lei 
10.763/2003, devem ser aplicadas as penas previstas na redação primitiva 
do artigo 317 do Código Penal.

O  réu  não  registra  antecedentes  criminais.  Também  não  há 
elementos  nos  autos  que  permitam  avaliar  a  conduta  social  e  a 
personalidade do acusado. 

As  circunstâncias,  os  motivos,  as  consequências  do  crime  e  a 
culpabilidade do réu, entretanto, revelaram que ele não se esquivou de 
participar de esquema de recebimento de valores estabelecido por seus 
superiores hierárquicos, na agremiação política de que fazia parte, para a 
prática de crimes contra a Administração Pública. Ademais, tenho que o 
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réu se utilizou do mesmo modus operandi por diversas vezes, o que leva a 
crer que faria disso um meio para enriquecimento ilícito à custa da  res  
publica. 

Por tais razões, estabeleço a pena-base  6 meses acima do mínimo 
legal,  ou  seja,  em  1  (um)  ano  e  6  (seis)  meses  de  reclusão,  mais  15 
(quinze) dias-multa.

Passando à segunda fase da individualização da pena, observo que 
não incidem agravantes nem atenuantes, de modo que mantenho a pena 
provisória em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, mais 15 (dez) 
dias-multa.

Por fim, nesta terceira fase, inexistente qualquer causa de aumento, 
mas presente a causa genérica de diminuição de pena prevista no art. 29, 
§ 1º, do Código Penal, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), para fixá-la em 1 
(um) ano e 3 (três) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, penas 
que torno definitivas para este crime.

2º Crime (lavagem de dinheiro)

Passo  agora  à  dosagem da pena quanto  ao  crime de  lavagem de 
dinheiro previsto no art. 1º da Lei 9.613/98, cuja pena é a de reclusão de 3 
(três) a 10 (dez) anos, e multa.

Ficou provado nos autos que o réu praticou atos em coautoria com o 
corréu VALDEMAR COSTA NETO para branquear capitais.

Pois  bem.  Nesta  primeira  fase  da  fixação  da  pena,  valho-me dos 
mesmos  fundamentos  que  enunciei  quanto  ao  crime  de  corrupção 
passiva.  Desse modo,  em relação ao crime tipificado no art.  1º  da Lei 
9.613/1998,  fixo a pena-base 6 meses acima do mínimo legal de 3 (três) 
anos  de  reclusão,  ou  seja,  estabelecendo-a  em  3  (três)  anos  e  6  (seis) 
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§ 1º, do Código Penal, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), para fixá-la em 1 
(um) ano e 3 (três) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, penas 
que torno definitivas para este crime.

2º Crime (lavagem de dinheiro)

Passo  agora  à  dosagem da pena quanto  ao  crime de  lavagem de 
dinheiro previsto no art. 1º da Lei 9.613/98, cuja pena é a de reclusão de 3 
(três) a 10 (dez) anos, e multa.

Ficou provado nos autos que o réu praticou atos em coautoria com o 
corréu VALDEMAR COSTA NETO para branquear capitais.

Pois  bem.  Nesta  primeira  fase  da  fixação  da  pena,  valho-me dos 
mesmos  fundamentos  que  enunciei  quanto  ao  crime  de  corrupção 
passiva.  Desse modo,  em relação ao crime tipificado no art.  1º  da Lei 
9.613/1998,  fixo a pena-base 6 meses acima do mínimo legal de 3 (três) 
anos  de  reclusão,  ou  seja,  estabelecendo-a  em  3  (três)  anos  e  6  (seis) 
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meses de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Na  segunda  fase  da  fixação  da  pena,  observo  que  inexistem 
circunstâncias  agravantes  que  possam  prejudicar  ou  atenuantes  que 
permitam  favorecer  o  réu,  motivo  pelo  qual  a  sua  sanção  deve 
permanecer naquele mesmo patamar.

Na terceira e última fase da dosimetria considero presente a causa 
genérica de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal 
e  reduzo a pena em 1/6 (um sexto), para fixá-la, provisoriamente, em 2 
(dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa. 

Por fim, considero presente a causa genérica de aumento de pena 
prevista no art. 71 do Código Penal e exaspero a pena em 1/3 (um terço), 
tendo em conta o número de 40 (quarenta) operações de lavagens que lhe 
foram imputadas,  passando a reprimenda para  3 (três) anos e 8 (oito) 
meses  de  reclusão,  mais  15  (quinze)  dias-multa,  sanções  que  torno 
definitivas para este crime.

Deixo de aplicar a causa de aumento de pena do § 4º do art. 1º da Lei 
que  trata  da  lavagem  de  capitais,  quanto  à  habitualidade,  para  não 
incorrer em bis in idem em relação à continuidade delitiva. De organização 
criminosa também não se pode cogitar, em face da imputação do crime de 
quadrilha  e  diante  da  recente  jurisprudência  desta  Suprema Corte  no 
tocante ao tema.

Atento às condições econômicas da réu, e considerando o que dispõe 
o art. 49 do Código Penal, fixo o dia-multa em 5 (cinco) salários mínimos 
vigentes à época dos fatos, corrigidos na forma da lei.

2. DA CONSOLIDAÇÃO DAS PENAS

Quanto  à  pena  aplicada  ao  crime  de  corrupção  passiva,  fixada 

55 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3656202.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

meses de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Na  segunda  fase  da  fixação  da  pena,  observo  que  inexistem 
circunstâncias  agravantes  que  possam  prejudicar  ou  atenuantes  que 
permitam  favorecer  o  réu,  motivo  pelo  qual  a  sua  sanção  deve 
permanecer naquele mesmo patamar.

Na terceira e última fase da dosimetria considero presente a causa 
genérica de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal 
e  reduzo a pena em 1/6 (um sexto), para fixá-la, provisoriamente, em 2 
(dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa. 

Por fim, considero presente a causa genérica de aumento de pena 
prevista no art. 71 do Código Penal e exaspero a pena em 1/3 (um terço), 
tendo em conta o número de 40 (quarenta) operações de lavagens que lhe 
foram imputadas,  passando a reprimenda para  3 (três) anos e 8 (oito) 
meses  de  reclusão,  mais  15  (quinze)  dias-multa,  sanções  que  torno 
definitivas para este crime.

Deixo de aplicar a causa de aumento de pena do § 4º do art. 1º da Lei 
que  trata  da  lavagem  de  capitais,  quanto  à  habitualidade,  para  não 
incorrer em bis in idem em relação à continuidade delitiva. De organização 
criminosa também não se pode cogitar, em face da imputação do crime de 
quadrilha  e  diante  da  recente  jurisprudência  desta  Suprema Corte  no 
tocante ao tema.

Atento às condições econômicas da réu, e considerando o que dispõe 
o art. 49 do Código Penal, fixo o dia-multa em 5 (cinco) salários mínimos 
vigentes à época dos fatos, corrigidos na forma da lei.

2. DA CONSOLIDAÇÃO DAS PENAS

Quanto  à  pena  aplicada  ao  crime  de  corrupção  passiva,  fixada 
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definitivamente em  1 (um) ano e  3  (três)  meses  de  reclusão,  mais  13 
(treze) dias-multa, e tendo em conta o disposto no art. 109, V, do Código 
Penal, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, ocorrida 
em 28 de agosto de 2011, uma vez que o último marco interruptivo se deu 
com o recebimento da denúncia em 28 de agosto de 2007, antes mesmo, 
portanto, da oferta das alegações finais da acusação.

Por outro lado, no que toca à pena remanescente referente ao crime 
de lavagem de dinheiro, fixada definitivamente em 3 (três) anos e 8 (oito) 
meses  de  reclusão,  mais  15  (quinze)  dias-multa,  tenho  que  se  faz 
possível,  em  tese,  na  espécie,  a  substituição  da  pena  privativa  de 
liberdade, em face do quantum a que se chegou.

Isso posto, nos termos do art. 44 do Código Penal e seus parágrafos, 
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a 
saber: 

a) prestação pecuniária de 75 (setenta e cinco) salários mínimos, a ser 
revertida a entidade pública ou privada com destinação social (definida 
no momento da execução), nos termos do art. 45, § 1º, do CP; e

b) prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena 
substituída  (3  anos  e  8  meses  de  reclusão),  de  acordo  com  o  art.  55, 
combinado com o art.  43,  IV,  do  CP,  devendo a  prestação de  serviços 
consistir em tarefas gratuitas (art. 46, § 1º, do CP), escolhidas de acordo 
com as aptidões do condenado, as quais deverão ser cumpridas à razão 
de  1  hora  de  tarefa  por  dia  de  condenação,  fixada  de  modo  a  não 
prejudicar a jornada de trabalho da sentenciado (art. 46, § 3º, do CP). 

A escolha da entidade a ser beneficiada com a prestação de serviço 
ficará  a  cargo  do juízo  responsável  pela  execução,  a  quem a entidade 
beneficiada  deverá  enviar,  mensalmente,  relatório  acerca  do 
cumprimento da medida. 
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Como a pena substituída é superior a 1 (um) ano, o réu poderá fazer 
uso da faculdade prevista no art. 46, § 4º, do Código Penal.
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RÉU: HENRIQUE PIZZOLATO

Passo  à  dosimetria  das  penas  impostas  ao  réu  HENRIQUE 
PIZZOLATO pela  prática  dos  delitos  de  peculato  (art.  312  do  CP), 
corrupção passiva (art. 317 do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 
9.613/98), todos referentes ao item III da denúncia.

1º Crime: peculato (Bônus de Volume e VISANET) 

O réu não registra antecedentes criminais.  Por outro lado, não há 
elementos que permitam avaliar a conduta social e a personalidade do 
acusado.  Porém,  as  circunstâncias,  os  motivos,  as  consequências  dos 
crimes e a culpabilidade do réu, autorizam a fixação da pena acima do 
mínimo  legal,  pois  o  réu  utilizou-se  do  mesmo  modus  operandi por 
diversas vezes a fim de praticar crimes contra a Administração Pública 
(corrupção ativa e peculato) e à própria sociedade (lavagem de dinheiro), 
o que leva a crer que faria disso um meio para enriquecimento ilícito à 
custa da  res publica, valendo-se da posição privilegiada que ocupava na 
estrutura do Banco do Brasil.

Prossigo, então, para anotar que a pena prevista para o crime do art. 
312 do Código Penal está compreendida entre 2 (dois) e 12 (doze) anos de 
reclusão, e multa.

Quanto aos  crimes de peculato, no caso do bônus de volume e do 
VISANET, entendo que deve ser aplicada a continuidade delitiva prevista 
no  art.  71  do  Código  Penal,  tendo  em  vista  que  praticados  em 
semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução. Assim, 
fixo a pena-base 8 (oito) meses acima do mínimo legal, que passa a ser de 
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, acrescida de 12 (doze) dias-
multa.
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Na  ausência  de  atenuantes  e  agravantes,  mantenho  a  pena  no 
mesmo patamar, na segunda fase da dosimetria. 

Inexistente  qualquer  causa  de  diminuição,  mas  presente  a  causa 
genérica  de  aumento  de  pena  prevista  no  art.  71  do  Código  Penal, 
exaspero a pena em 1/6 (um sexto),  tendo em conta os dois crimes de 
peculato, para fixá-la em  3 (três) anos, 1 (um) mês de 10 (dez) dias de 
reclusão, mais 12 (doze) dias-multa.

Na  terceira  fase  de  aplicação  da  pena,  deixo  de  aplicar  a  causa 
especial de aumento prevista no § 2º do art. 327 do Código Penal, para 
não incorrer em bis in idem, tendo em vista as considerações que lancei na 
primeira fase da dosimetria.

Por esse motivo torno a pena definitiva para esse crime em 3 (três) 
anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa.

2º Crime - Corrupção Passiva (art. 317 do CP): 

Quanto  ao  crime  de  corrupção  passiva, entendo  que  deve  ser 
aplicada  a  redação  original  do  art.  317  do  Código  Penal,  anterior  à 
alteração implementada pela  Lei  10.763,  de  12/11/2003,  que majorou a 
pena de reclusão deste delito para de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Com efeito, o Ministério Público na denúncia narrou que 

“Henrique  Pizzolato,  em  razão  do  cargo  de  Diretor  de  
Marketing do Banco do Brasil,  também recebeu de Marcos Valério,  
Cristiano Paz, Ramon Hollerbach e Rogério Tolentino, valendo-se de  
um intermediário, na data de 15 de janeiro de 2004, a quantia de R$  
326.660,67  como  contraprestação  pelos  benefícios  ilicitamente  
proporcionados, no exercício de sua função, ao grupo empresarial de  
Marcos Valério” (fl. 5.672, vol. 27).
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Segundo,  ainda,  o  Parquet,  a  vantagem indevida  oferecida ao  réu 
HENRIQUE PIZZOLATO beneficiou a empresa DNA Propaganda nas 
seguintes situações:

“prorrogação do contrato de publicidade mantido com o Banco  
do Brasil no período de abril a setembro de 2003; a empresa DNA foi  
uma das vencedoras de certame realizado pelo Banco em 2003 para a  
execução dos serviços de publicidade dessa instituição; foi selecionada,  
sem qualquer  processo  licitatório,  para  a  execução  dos  serviços  de  
publicidade do Banco Popular; e recebeu, a título de antecipação e sem  
a devida contraprestação, o montante aproximado de R$ 73 milhões  
por  intermédio  da  Companhia  gestora  do  Fundo  VISANET”  (fl. 
5.673, vol. 27).

Vale registrar, nesse sentido, ter sido comprovado nos autos que a 
primeira  transferência  do  fundo  VISANET  para  a  empresa  DNA 
Propaganda, de propriedade dos corréus MARCOS VALÉRIO, RAMON 
HOLLERBACH e CRISTIANO PAZ, e que configurou o desvio por ato 
de responsabilidade de HENRIQUE PIZZOLATO, deu-se em 19/5/2003, 
cujo valor foi  de R$ 23.300.000,00 (vinte e três milhões e trezentos mil 
reais).

Desse  modo,  a  corrupção  passiva  consumou-se  antes  da  efetiva 
entrega da contraprestação indevida, bastando verificar, como afirmado 
pelo próprio órgão acusador, que HENRIQUE PIZZOLATO favoreceu a 
empresa DNA Propaganda de abril a setembro de 2003.

Assim como afirmei na dosimetria do corréu  MARCOS VALÉRIO 
em relação ao crime de corrupção ativa, a corrupção passiva também é 
crime formal, de consumação instantânea. Nas lições de Fernando Capez, 

“não  é  necessário  que  o  particular  efetivamente  entregue  a  
vantagem indevida para que o crime se repute consumado. Também se  
prescinde  que  o  funcionário,  ao  aceitar  a  promessa,  posteriormente  
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receba a vantagem”5.

Dessa  forma,  considerando  a  data  do  ato  caracterizador  da 
corrupção,  aplica-se a redação original,  cuja pena era a de  1 (um) a 8 
(oito) anos de reclusão. Passo à fixação da pena.

Aqui também valho-me dos fundamentos  lançados ao analisar  os 
dois primeiros delitos para fixar a pena-base acima do mínimo legal, ou 
seja,  em  1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) 
dias-multa.

Na  segunda  fase  de  aplicação  da  pena,  constato  que  não  há 
incidência  de  circunstâncias  agravantes  prejudiciais  ao  condenado  ou 
atenuantes que possam favorecê-lo, razão pela qual permanece inalterada 
a sanção.

Na terceira fase de aplicação da pena, verifico que incide, na espécie, 
a causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 317 do Código Penal, 
na fração de 1/3 (um terço), o que eleva a reprimenda para 2 (dois) anos e 
6  (seis)  meses  de  reclusão,  mais  21  (vinte  e  um) dias-multa.  Não há 
causas de diminuição da pena.

Esclareço que deixo de aplicar a causa de aumento prevista no § 2º 
do art.  327,  tendo em conta o disposto no art.  68,  parágrafo único,  do 
mesmo Codex.

Ante o exposto, fixo definitivamente a pena para o crime do art. 317 
do Código Penal em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 21 
(vinte e um) dias-multa.

3º Crime - Lavagem de Dinheiro 

5 CAPEZ, Fernando.  Curso de Direito Penal: Parte Especial,  vol. 3.  São Paulo: Saraiva, 

2004, p. 435.
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receba a vantagem”5.

Dessa  forma,  considerando  a  data  do  ato  caracterizador  da 
corrupção,  aplica-se a redação original,  cuja pena era a de  1 (um) a 8 
(oito) anos de reclusão. Passo à fixação da pena.

Aqui também valho-me dos fundamentos  lançados ao analisar  os 
dois primeiros delitos para fixar a pena-base acima do mínimo legal, ou 
seja,  em  1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) 
dias-multa.

Na  segunda  fase  de  aplicação  da  pena,  constato  que  não  há 
incidência  de  circunstâncias  agravantes  prejudiciais  ao  condenado  ou 
atenuantes que possam favorecê-lo, razão pela qual permanece inalterada 
a sanção.

Na terceira fase de aplicação da pena, verifico que incide, na espécie, 
a causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 317 do Código Penal, 
na fração de 1/3 (um terço), o que eleva a reprimenda para 2 (dois) anos e 
6  (seis)  meses  de  reclusão,  mais  21  (vinte  e  um) dias-multa.  Não há 
causas de diminuição da pena.

Esclareço que deixo de aplicar a causa de aumento prevista no § 2º 
do art.  327,  tendo em conta o disposto no art.  68,  parágrafo único,  do 
mesmo Codex.

Ante o exposto, fixo definitivamente a pena para o crime do art. 317 
do Código Penal em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 21 
(vinte e um) dias-multa.

3º Crime - Lavagem de Dinheiro 

5 CAPEZ, Fernando.  Curso de Direito Penal: Parte Especial,  vol. 3.  São Paulo: Saraiva, 

2004, p. 435.
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A  pena  prevista  para  a  infração  capitulada  no  art.  1º  da  Lei 
9.613/1998 está compreendida entre 3 (três) e 10 (dez) anos de reclusão, 
mais multa.

Pois bem. Tal como fez o Ministro Relator, considero que, para esse 
crime,  as  circunstâncias  são  neutras,  não  havendo  motivo  para 
exasperação na primeira fase. Daí porque  fixo a pena-base em 3 (três) 
anos de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa.

Na  segunda  fase  de  aplicação  da  pena,  observo  que  não  há 
incidência  de  circunstâncias  agravantes  prejudiciais  ao  condenado  ou 
atenuantes que possam favorecê-lo, razão pela qual permanece inalterada 
a sanção.

Deixo  de  aplicar  a  causa  de  aumento  de  pena  prevista  para  a 
habitualidade, expressa no § 4º do art. 1º da Lei que trata da lavagem de 
capitais,  para  não  incorrer  em  bis  in  idem em  relação  à  continuidade 
delitiva. 

Também não se pode cogitar da existência de organização criminosa, 
em  face  da  imputação  do  crime  de  quadrilha  e  diante  da  recente 
jurisprudência desta Suprema Corte no tocante ao tema.

Nesse contexto,  mantenho a sanção em  3 (três)  anos de reclusão, 
mais 12 (doze) dias-multa.

Diante do exposto, estabeleço a pena definitiva para o crime do art. 
1º da Lei 9.613/1998 em  3 (três) anos de reclusão, mais 12 (doze) dias-
multa.

CONSOLIDAÇÃO DAS PENAS

O total das penas corporais aplicadas ao réu pela prática dos crimes 
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de  peculato,  corrupção  passiva  e  lavagem  de  dinheiro  resulta  em 
reprimenda de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 
mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Quanto  à  pena  de  multa,  estabeleço  cada  dia-multa  em 5  (cinco) 
salários mínimos vigentes na data dos fatos, atualizados na forma da lei, 
tendo em conta as condições econômicas do réu.

Determino, por fim, a perda dos valores objeto do crime de lavagem 
de dinheiro, conforme a previsão do art. 7º, I, da Lei 9.613/1998.
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RÉU: JOSÉ RODRIGUES BORBA

Passo, agora, à individualização e dosagem da pena relativamente ao 
delito de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), cuja pena é a de 
reclusão de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Há  prova  nos  autos  de  que  o  réu  recebeu  em  pelo  menos  uma 
oportunidade, vantagem indevida no valor de R$ 200.000,00 (duzentos 
mil reais) (fl. 354 das alegações finais da PGR).

O réu não registra antecedentes criminais para efeito de fixação da 
pena-base acima do mínimo legal. Também não há elementos nos autos 
que possibilitem avaliar a conduta social e a personalidade do acusado. 

Contudo, analisadas as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do 
Código Penal, tenho que a conduta do réu merece maior reprovabilidade, 
tendo em vista o cargo que ocupava à época dos fatos, qual seja, o de 
Deputado  Federal,  cujo  exercício  pressupõe  o  preenchimento  dos 
requisitos  de  moralidade,  dignidade  e  honorabilidade,  apanágios  de 
todos os detentores de um mandato popular. 

A prática de delito contra a Administração Pública por aquele que 
exerce tão elevado múnus público justifica um maior rigor na aplicação 
da lei penal. 

Desse modo, fixo a pena-base 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do 
mínimo legal, estabelecendo-a em 2 (dois) anos e 6 (seis) de reclusão, 
mais 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Passando à segunda fase da individualização da pena, constato que 
não incidem agravantes, nem atenuantes, de modo que mantenho a pena 
provisória em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 25 (vinte e 
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cinco) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, inexistente qualquer causa de 
aumento ou de diminuição de pena, mantenho a pena em 2 (dois) anos e 
6 (seis) meses de reclusão, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa, que torno 
definitiva para este crime.

Fixo  o  dia-multa  em  10  (dez)  salários  mínimos,  em  atenção  às 
condições econômicas do réu.
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RÉU:  CARLOS  ALBERTO  RODRIGUES  PINTO  (BISPO 
RODRIGUES)

Passo  à  dosagem da pena de  CARLOS ALBERTO RODRIGUES 
PINTO  quanto ao crime de corrupção passiva previsto no art.  317 do 
Código Penal, cuja pena é a de reclusão de 2 (dois) a 12 (doze) anos, mais 
multa.

Ficou provado que o réu recebeu a quantia de R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais) por meio de Célio Marcos Siqueira, em 17/12/2003, a 
título  de  propina,  pesando  sobre  ele,  portanto,  as  penas  do  citado 
dispositivo legal.

O réu não registra antecedentes criminais para efeito de fixação da 
pena-base acima do mínimo legal.  Também não existem elementos nos 
autos  que  possibilitem  avaliar  a  conduta  social  e  a  personalidade  do 
acusado. 

Contudo, analisando as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do 
Código Penal, tenho que a conduta do réu merece maior reprovabilidade, 
tendo em vista  que exercia,  à  época dos  fatos,  o  importante  cargo de 
Deputado Federal.

O mandato popular outorgado a algumas poucas pessoas pressupõe 
que elas desempenhem o elevado múnus público que lhes foi atribuído 
com especial retidão de caráter, honestidade e decoro institucional. 

A prática de delito contra a Administração Pública por aquele que 
deveria  honrar  sua  escolha  como  representante  do  povo  justifica  um 
maior rigor na aplicação da lei penal. 

Desse modo,  fixo a pena-base 1 (um) ano acima do mínimo legal, 
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estabelecendo-a em 3 (três)  anos de  reclusão,  mais  15  (quinze)  dias-
multa.

Na  segunda  fase  de  aplicação  da  sanção,  observo  não  haver 
circunstâncias  agravantes  que  possam  prejudicar  o  condenado,  nem 
atenuantes  que  o  beneficiem,  motivo  pelo  qual  a  pena  provisória 
permanece em 3 (três) anos de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira e última fase da dosimetria, inexistente qualquer causa 
de aumento ou de diminuição da pena, fixo a reprimenda definitiva de 
CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO RODRIGUES) em 3 
(três) anos de reclusão, mais 15(quinze) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da sanção corporal, em atenção ao 
que dispõe o art. 33, § 2º, c, do Estatuto Repressivo, será o aberto.

Atento às condições econômicas do réu que exsurgem do processo, e 
considerando o que dispõe o art. 49, combinado com o art. 69, § 1º, do 
Código Penal, fixo o dia-multa em 10 (dez) salários mínimos vigentes à 
época dos fatos, corrigidos na forma da lei.
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RÉU: ROMEU QUEIROZ

Inicialmente, registro que, quanto ao crime de corrupção passiva, a 
Lei 10.763, de 12/11/2003, publicada em 13/11/2003, conferiu nova redação 
ao  art.  317  do  Código  Penal,  alterando  a  fixação  da  pena  para  a  de 
reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. Na redação anterior, a pena 
cominada variava de 1 (um) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa.

Conforme  apontou  a  denúncia  e  se  comprovou  na  instrução 
criminal,  o  recebimento  da  vantagem  indevida  pelo  réu  ROMEU 
QUEIROZ ocorreu ao longo de 2003 e 2004.

O primeiro recebimento ocorreu em 10/7/2003, ou seja, na redação 
originária do art. 317 do Código Penal. 

O caso, portanto, é de aplicação da redação primitiva do art. 317 do 
Código  Penal,  cuja  pena  cominada  era  de  1  (um)  a  8  (oito)  anos  de 
reclusão, e multa.

Isso  porque,  sendo  a  corrupção  passiva  de  crime  formal,  nas 
palavras de Cezar Roberto Bitencourt,

“consuma-se instantaneamente, isto é, com a simples aceitação  
da vantagem indevida, recebimento desta ou com a aceitação da mera  
promessa daquela”.

Dessa  forma,  o  delito  em  questão  consumou-se  com  o  primeiro 
recebimento,  ocorrido  em  10/7/2003,  tratando-se  os  demais  valores 
recebidos de mero exaurimento da conduta, pois a corrupção passiva é 
“um tipo misto alternativo, no qual a prática de mais de uma conduta deverá  
importar em infração penal única”.

Por  essas  razões,  consumado  o  crime  antes  da  vigência  da  Lei 
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RÉU: ROMEU QUEIROZ
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10.763/2003, devem ser aplicadas as penas previstas na redação originária 
do artigo 317 do Código Penal.

Passo,  então,  à  dosimetria  das  penas  do  acusado  ROMEU 
QUEIROZ.

O réu não registra antecedentes criminais.  Por outro lado, não há 
elementos  que  possibilitem  avaliar  a  sua  conduta  social  e  a 
personalidade.

As  circunstâncias  dos  crimes  também  não  revelaram  nenhuma 
excepcionalidade.  Os  motivos  e  as  consequências  destes,  bem como a 
culpabilidade do réu, no entanto, autorizam a fixação da pena-base acima 
do mínimo legal, considerando que ROMEU QUEIROZ era detentor de 
mandato parlamentar, em quem os eleitores depositaram incondicional 
confiança para que ele representasse condignamente os seus interesses, 
mas que agiu exatamente de modo contrário aos anseios da coletividade 
ao receber vantagem financeira indevida.

Assim, em relação ao crime tipificado no art. 317 do Código penal, 
estabeleço a pena-base 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal, 
ou seja,  em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 25 (vinte e 
cinco) dias-multa.

Na  segunda  fase  de  fixação  da  pena,  observo  que  inexistem 
circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a sua sanção 
deve permanecer naquele mesmo patamar.

Na terceira e última fase da dosimetria, inexistente qualquer causa 
de diminuição ou aumento de pena, torno definitiva a pena em  2 (dois) 
anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Atento às condições econômicas da réu, e considerando o que dispõe 

69 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3656202.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

10.763/2003, devem ser aplicadas as penas previstas na redação originária 
do artigo 317 do Código Penal.

Passo,  então,  à  dosimetria  das  penas  do  acusado  ROMEU 
QUEIROZ.

O réu não registra antecedentes criminais.  Por outro lado, não há 
elementos  que  possibilitem  avaliar  a  sua  conduta  social  e  a 
personalidade.

As  circunstâncias  dos  crimes  também  não  revelaram  nenhuma 
excepcionalidade.  Os  motivos  e  as  consequências  destes,  bem como a 
culpabilidade do réu, no entanto, autorizam a fixação da pena-base acima 
do mínimo legal, considerando que ROMEU QUEIROZ era detentor de 
mandato parlamentar, em quem os eleitores depositaram incondicional 
confiança para que ele representasse condignamente os seus interesses, 
mas que agiu exatamente de modo contrário aos anseios da coletividade 
ao receber vantagem financeira indevida.

Assim, em relação ao crime tipificado no art. 317 do Código penal, 
estabeleço a pena-base 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal, 
ou seja,  em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 25 (vinte e 
cinco) dias-multa.

Na  segunda  fase  de  fixação  da  pena,  observo  que  inexistem 
circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a sua sanção 
deve permanecer naquele mesmo patamar.

Na terceira e última fase da dosimetria, inexistente qualquer causa 
de diminuição ou aumento de pena, torno definitiva a pena em  2 (dois) 
anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Atento às condições econômicas da réu, e considerando o que dispõe 

69 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3656202.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6631 de 8405 STF-fl. 58246



Voto s/ Dosimetria

AP 470 / MG 

o art. 49 do Código Penal, fixo o dia-multa em 10 (dez) salários mínimos 
vigentes à época dos fatos, corrigidos na forma da lei.

70 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3656202.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

o art. 49 do Código Penal, fixo o dia-multa em 10 (dez) salários mínimos 
vigentes à época dos fatos, corrigidos na forma da lei.

70 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3656202.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6632 de 8405 STF-fl. 58247



Voto s/ Dosimetria

AP 470 / MG 

RÉU: VALDEMAR COSTA NETO

Passo  à  dosimetria  das  penas  do  acusado  VALDEMAR  COSTA 
NETO.

O réu não registra antecedentes criminais. Por outro lado, inexistem 
elementos que possibilitem avaliar a sua conduta social e personalidade.

As  circunstâncias  dos  crimes  também  não  revelaram  nenhuma 
excepcionalidade. Os motivos e as consequências dos delitos, bem como a 
culpabilidade do réu, no entanto, autorizam a fixação da pena-base acima 
do mínimo legal, considerando que  VALDEMAR COSTA NETO era, e 
ainda  é,  detentor  de  mandato  parlamentar,  em  quem  os  eleitores 
depositaram  incondicional  confiança  para  que  ele  representasse 
condignamente os  seus interesses,  mas que agiu exatamente  de  modo 
contrário aos anseios da coletividade ao associar-se aos donos de empresa 
utilizada  para  a  lavagem  de  capitais,  com  vistas  ao  recebimento  de 
vantagens financeiras indevidas.

Cumpre  registrar  que,  em  memorial  apresentado  em  23/11/2012, 
quando já iniciada a fase de dosimetria, a defesa de  VALDEMAR DA 
COSTA NETO insiste em argumentos que ressaltam a inocência do réu e 
chama atenção para a 

“inafastável incidência da atenuante prevista no artigo 65, III,  
letra  ’d’  do  Código  Penal.  Como  acentuado  desde  a  denúncia,  e  
reiterado  em alguns  dos  votos,  Valdemar  da  Costa  Neto  confessou  
haver  recebido  as  transferências  em  dinheiro  que  acabaram  por  
caracterizar os crimes de lavagem de dinheiro e  corrupção passiva” 
(fls. 2-3 do memorial para dosimetria).

Por fim, conclui e pede o seguinte:
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“Resta  assim  demonstrado  que  Valdemar  da  Costa  Neto  
confessou o recebimento dos valores, tal como indicado na denúncia,  
elemento  fático  essencial  à  tipificação  dos  crimes  pelos  quais  foi  
condenado, de sorte que se impõe a aplicação da atenuante da letra ‘d’  
do inciso III do artigo 65 do Código Penal. Brasília, 23 de novembro  
de 2012” (fl. 3, do memorial para dosimetria).

Examinada  a  questão,  entendo  que  o  pedido  apresentado  pela 
defesa, por meio de memoriais especificamente elaborados para a fase de 
dosimetria,  é  absolutamente  improcedente,  uma  vez  que  as  condutas 
praticadas pelo réu, no curso do processo, não se amoldam à confissão 
espontânea apta a atenuar a aplicação da pena, conforme explicitarei a 
seguir.

1º Crime: corrupção passiva

Há prova de que o réu recebeu valores, por intermédio do corréu 
JACINTO LAMAS, em Brasília, em 16/9/2003 (fls. 130-131 do apenso 6) e, 
portanto,  antes da entrada em vigor da Lei  10.763,  de 12/11/2003,  cuja 
redação elevou as penas do art. 317 do Código Penal de 1 (um) a 8 (oito) 
anos de reclusão para 2 (dois) a 12 (doze) anos e multa.

Como é sabido, para a consumação do crime de corrupção passiva 
basta a simples solicitação de vantagem indevida, o recebimento desta, ou 
a aceitação da promessa de vantagem.

Assim,  na  espécie,  consumado  o  crime  antes  da  vigência  da  Lei 
10.763/2003, devem ser aplicadas as penas previstas na redação primitiva 
do artigo 317 do Código Penal.

Dessa  forma,  estabeleço  a  pena-base  1  (um)  ano e  6  (seis)  meses 
acima do mínimo legal,  ou seja,  em 2 (dois) anos e 6 (seis)  meses de 
reclusão, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa.
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Na  segunda  fase  de  fixação  da  pena,  observo  que  inexistem 
circunstâncias agravantes (art. 61 do CP) ou atenuantes (art. 65 do CP), 
motivo pelo qual a sua sanção deve permanecer naquele patamar.

Na terceira e última fase da dosimetria, inexistente qualquer causa 
de diminuição ou aumento de pena, torno definitiva a pena para o crime 
de corrupção passiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 
25 (vinte e cinco) dias-multa.

2º Crime: Lavagem de Capitais

Quanto  ao  delito  previsto  no  art.  1º  da  Lei  9.613/1998,  cuja 
reprimenda é a de reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa, fixo a 
pena-base 1 (um) ano acima do mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos 
de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Na  segunda  fase  da  fixação  da  pena,  observo  que  inexistem 
circunstâncias  agravantes  que  possam  prejudicar  ou  atenuantes  que 
permitam  favorecer  o  réu,  motivo  pelos  quais  a  sua  sanção  deve 
permanecer naquele mesmo patamar.

Na terceira e última fase da dosimetria, inexistente qualquer causa 
de  diminuição,  mas  presente  a  causa  genérica  de  aumento  de  pena 
prevista no art. 71 do Código Penal, exaspero a pena em 1/3 (um terço), 
tendo em conta o número de mais de 41 (quarenta e uma) operações de 
lavagem de dinheiro que lhe foram atribuídas, alcançando o patamar de 5 
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 17 (dezessete) dias-
multa, sanção que torno definitiva para este crime.

Deixo de aplicar a causa de aumento de pena quanto à habitualidade 
expressa no § 4º do art. 1º da Lei que trata da lavagem de capitais, porque 
tal  aplicação poderia  incidir em  bis  in  idem em relação à continuidade 
delitiva.  Também  não  se  pode  cogitar  da  existência  de  organização 
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criminosa  em  face  da  imputação  do  crime  de  quadrilha  e  diante  da 
recente jurisprudência desta Suprema Corte no tocante ao tema.

CONSOLIDAÇÃO DAS PENAS

Incabível, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade 
ou a suspensão condicional das reprimendas, em face do quantum a que 
se  chegou,  somadas  todas  as  penas  em  razão  da  regra  do  concurso 
material, em um total de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 
42 (quarenta e dois) dias-multa.

Atento às condições econômicas do réu, e considerando o que dispõe 
o art. 49, combinado com o art. 69, § 1º, do Código Penal, fixo o dia-multa 
em 10 (dez)  salários  mínimos,  vigente à  época dos fatos,  corrigido na 
forma da lei.

Aplico, por fim, a perda dos valores objeto do crime de lavagem, 
conforme a previsão do art. 7º, I, da Lei 9.613/1998.
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RÉU: PEDRO CORRÊA

Inicialmente, registro que, quanto ao crime de corrupção passiva, a 
Lei 10.763, de 12/11/2003, publicada em 13/11/2003, conferiu nova redação 
ao art. 317 do Código Penal, alterando a fixação da pena para reclusão, de 
2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. Na redação anterior, a pena cominada 
variava de 1 (um) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa.

Conforme  apontou  a  denúncia  e  se  comprovou  na  instrução 
criminal,  o  recebimento  da  vantagem  indevida  pelo  réu  PEDRO 
CORRÊA ocorreu ao longo de 2003 e 2004 (de acordo com os documentos 
colacionados,  os  valores  foram  recebidos  nos  dias  17/9/2003  -  R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais); 24/9/2003 - R$ 300.000,00 (trezentos mil 
reais); 8/10/2003 - R$ 100.000,00 (cem mil reais); 13/01/2004 - R$ 200.000,00 
(duzentos mil) e 20/01/2004 - R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Dessa  forma,  tem-se  que  o  primeiro  recebimento  ocorreu  em 
17/9/2003, ou seja, na redação originária do art. 317 do Código Penal. 

O  caso,  portanto,  é  de  aplicação  da  redação  primitiva  desse 
dispositivo processual, cuja pena cominada era a de 1 (um) a 8 (oito) anos 
de reclusão, e multa.

Isso  porque,  sendo  a  corrupção  passiva  um  crime  formal,  nas 
palavras de Cezar Roberto Bitencourt,

“consuma-se instantaneamente, isto é, com a simples aceitação  
da vantagem indevida, recebimento desta ou com a aceitação da mera  
promessa daquela”.

Dessa  forma,  o  delito  em  questão  consumou-se  com  o  primeiro 
recebimento,  ocorrido  em  17/9/2003,  tratando-se  os  demais  valores 
recebidos de mero exaurimento da conduta, pois a corrupção passiva é 
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“um tipo misto alternativo, no qual a prática de mais de uma conduta deverá  
importar em infração penal única”.

Por  essas  razões,  consumado  o  crime  antes  da  vigência  da  Lei 
10.763/2003, devem ser aplicadas as penas previstas na redação primitiva 
do artigo 317 do Código Penal.

Passo, então, à dosimetria das penas do acusado PEDRO CORRÊA.

O réu não registra antecedentes criminais. Por outro lado, inexistem 
elementos que possibilitem avaliar a sua conduta social e personalidade.

As  circunstâncias  dos  crimes  também  não  revelaram  nenhuma 
excepcionalidade. Os motivos e as consequências dos delitos, bem como a 
culpabilidade do réu, no entanto, autorizam a fixação da pena-base acima 
do mínimo legal,  considerando que  PEDRO CORRÊA era detentor de 
mandato parlamentar, em quem os eleitores depositaram incondicional 
confiança para que ele representasse condignamente os seus interesses, 
mas que agiu de modo contrário aos anseios da coletividade ao receber 
vantagem financeira indevida.

Assim, em relação ao crime tipificado no art. 317 do Código penal, 
estabeleço a pena-base 1 (um) ano acima do mínimo legal, ou seja, em  2 
(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 25 (vinte e cinco) dias-
multa.

Na  segunda  fase  de  fixação  da  pena,  observo  que  inexistem 
circunstâncias  agravantes  que  possam  prejudicar  ou  atenuantes  que 
permitam  favorecer  o  réu,  motivo  pelo  qual  a  sua  sanção  deve 
permanecer naquele mesmo patamar.

Na terceira e última fase da dosimetria, inexistente qualquer causa 
de diminuição ou aumento de pena, torno-a definitiva em 2 (dois) anos e 
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6 (seis) meses de reclusão, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Atento às condições econômicas da réu, e considerando o que dispõe 
o art. 49 do Código Penal, fixo o dia-multa em 10 (dez) salários mínimos 
vigentes à época dos fatos, corrigidos na forma da lei.
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RÉU: ROBERTO JEFFERSON

Passo à dosimetria das penas do acusado ROBERTO JEFFERSON.

O réu não registra antecedentes criminais. Por outro lado, inexistem 
elementos   nos  autos  que  possibilitem avaliar  a  sua  conduta  social  e 
personalidade.

As  circunstâncias  dos  crimes  também  não  revelaram  nenhuma 
excepcionalidade. Os motivos e as consequências dos delitos, bem como a 
culpabilidade do réu, no entanto, autorizam a fixação da pena-base acima 
do mínimo legal, considerando que ROBERTO JEFFERSON era detentor 
de  mandato  parlamentar,  em  quem  os  eleitores  depositaram 
incondicional  confiança  para  que  ele  representasse  condignamente  os 
seus interesses, mas que agiu exatamente de modo contrário aos anseios 
de  seus  mandatários  ao  receber  vantagem  financeira  indevida,  cujo 
destino final não revelou.

Assim, em relação ao crime tipificado no art. 317 do Código penal, a 
consumação  do  delito  foi  posterior  à  promulgação  da  Lei  10.763,  de 
12/11/2003, pois o primeiro recebimento ocorreu em 18/12/2003 (fl. 45.424, 
vol. 214). A pena corporal a ser considerada, portanto, é de 2 (dois) a 12 
(doze) anos de reclusão, mais multa. Fixo, dessa maneira, a pena-base 1 
(ano) acima do mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão, mais 
15 (quinze) dias-multa.

Na  segunda  fase  de  fixação  da  pena,  observo  que  não  há 
circunstâncias  agravantes  que  possam  prejudicar  ou  atenuantes  que 
permitam  favorecer  o  réu,  motivo  pelo  qual  a  sua  sanção  deve 
permanecer naquele mesmo patamar.

Não vejo a ação de Roberto Jefferson como a de uma pessoa que 
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“instiga  ou  determina”  a  cometer  o  crime  alguém  sujeito  a  sua 
autoridade, de molde a autorizar a aplicação da agravante do art. 62, § 3º, 
do Código Penal, pois todos os corréus que participaram da empreitada 
delituosa  que pertenciam a seu partido,  agiram de livre  e  espontânea 
vontade.

Especificamente quanto a uma possível  aplicação da circunstância 
atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, ou seja, a confissão 
espontânea, entendo não ser cabível no caso sob exame. 

Vale lembrar, consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, que

“A confissão é a admissão, no processo penal, da prática de fato  
criminoso,  feita  pela  pessoa  suspeita  ou  acusada  de  ser  autora  de  
delito,  desde  que  o  faça  com  pleno  discernimento,  de  maneira  
expressa, voluntária, e pessoal, diante de autoridade competente, em  
ato solene e público, reduzido a termo”6 (grifei).

E como disse a Ministra Cármen Lúcia na assentada anterior, todos 
os  parlamentares  denunciados  nesse  processo  confessaram “que  teriam 
recebido, mas não como se fosse crime. Eles confessavam que isso era devido em  
razão das questões eleitorais, portanto negavam a existência de qualquer crime”.

Note-se  que  ROBERTO JEFFERSON,  de forma semelhante à dos 
demais  parlamentares,  negou  a  prática  de  crimes,  afirmando  que  os 
valores recebidos eram acordos partidários.

Em  todas  as  suas  declarações,  sejam  extrajudiciais  ou  judiciais, 
sustentou sempre que os recursos auferidos se tratavam de contribuição 
partidária, daí o motivo de, segundo ele, sempre exigir do PT o recibo 
correspondente da dita contribuição, e que os fatos por ele descritos, e 
que  redundaram na denúncia,  jamais  disseram respeito  a  si  ou a  seu 

6 NUCCI,  Guilherme  de  Souza  Provas  no  Processo  Penal. São  Paulo:  Revista  dos 

Tribunais, 2009, p. 82.
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Partido.

Confira-se, nessa linha, o que ele disse em depoimento prestado à 
Polícia Federal:

“(...) responde que realmente representou o PTB em tratativas  
junto à Direção Nacional do PT em abril e maio de 2004, relativas às  
campanhas municipais daquele ano;

(...)
QUE  nesse  acordo  o  PTB  apoiaria  o  PT  em  São  Paulo/SP,  

Ribeirão Preto/SP, Rio Branco/AC, Rio de Janeiro/RJ,  Curitiba/PR,  
Belo  Horizonte/MG,  Goiânia/GO,  Salvador/BA,  dentre  outras  que  
não se recorda no momento; QUE por sua vez o PTB receberia apoio  
financeiro do PT para o financiamento nacional das candidaturas a  
Prefeitos  e  Vereadores  em  todo  o  país;  QUE  o  acordo  tratado  e  
aprovado foi de R$ 20 milhões, divididos em cinco parcelas de R$ 4  
milhões; QUE ficou convencionado que o recurso seria transferido da  
conta contribuição do PT para a conta contribuição do PTB; QUE  
inicialmente, foi liberada a quantia de R$ 4 milhões, em duas parcelas  
em espécie, isto na sede nacional do PTB, na 303 Norte; Brasília/DF;

(...)
QUE não confirma as  informações  publicadas  pela  REVISTA  

VEJA  de  22  de  setembro  de  2004,  na  matéria  intitulada  "10  
MILHÕES DE DIVERGÊNCIAS"; QUE em nenhum momento o  
PT se comprometeu a fornecer aproximadamente R$ 150 mil a  
cada um dos deputados federais do PTB;

(...)
QUE  gostaria  de  acrescentar  que  EMERSON  PALMIERY  

não  operou  a  distribuição  dos  R$  4  milhões  recebidos  de  
MARCOS VALÉRIO; QUE o DECLARANTE foi o encarregado de  
receber e distribuir os recursos repassados pelo PT; QUE se recusa a  
indicar os beneficiários finais dos R$ 4 milhões que distribuiu;

(...)
QUE é mentira que EMERSON PALMIERI tenha recebido  

qualquer recurso das mãos de MARCOS VALÉRIO ou de quem 
quer  que  seja,  conforme  mencionado  na  relação  elaborada  por  
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MARCOS VALÉRIO;
(...)
QUE em julho ou agosto de 2003 teve uma conversa com JOSÉ  

CARLOS MARTINEZ que informou ao DECLARANTE do repasse  
de recursos aos partidos da base aliada ao Governo com o intuito de  
sustentar as votações em plenário em favor dos projetos do Governo,  
tendo o DECLARANTE rechaçado a ideia do recebimento de tal tipo  
de recurso, pois se assim o fizesse o PTB ficaria refém do Governo;

(...)
QUE em conversa mantida entre o DECLARANTE e JOSÉ  

MÚCIO,  ficou  convencionado  que  o  PTB  não  iria  receber  
nenhum  recurso  financeiro  para  apoiar  o  Governo  em  seus  
intentos dentro do Congresso Nacional” (fls. 4.219-4.227, vol. 19 
- grifei).

Percebe-se,  claramente,  que  o  réu  não  confessou  ter  recebido 
vantagem indevida. Ao contrário, afirmou que o dinheiro foi repassado 
para  a  agremiação  política  a  que  pertencia,  em  razão  de  um  acordo 
político com o PT voltado às eleições municipais de 2004.

Além disso, ROBERTO JEFFERSON mostrou-se reticente e não raro 
deliberadamente contraditório em suas declarações posteriores. Confira-
se,  como exemplo,  trecho do depoimento prestado na 7ª  Vara  Federal 
Criminal do Rio de Janeiro:

“JF MARCELLO GRANADO: Então, o Senhor, na Comissão  
de  Ética  da  Câmara  dos  Deputados  e  na  CPMI dos  Correios,  não  
afirmou que o esquema era dirigido e operacionalizado, entre outros,  
pelo Ministro-Chefe da Casa Civil, José Dirceu?

ACUSADO  DR.  ROBERTO  JEFFERSON:  Excelência,  
reitero,  confirmo,  ratifico  todas  as  informações  que dei  no passado.  
Mas entendo que o momento era outro: era político. Agora, nós temos  
a 'tribunalização' dessas questões e a minha presença aqui não é de  
testemunha política, é de acusado. E,  como acusado, falarei sobre  
os fatos contra mim imputados, não mais quanto a terceiros.
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(…)
JF  MARCELLO  GRANADO:  Vossa  Excelência  diria  quem  

recebeu e quem pagou?
ACUSADO DR. ROBERTO JEFFERSON: Não. Volto a dizer  

a Vossa Excelência que o meu papel aqui é me defender.
JF MARCELLO GRANADO: Vossa Excelência recebeu? 
ACUSADO DR. ROBERTO JEFFERSON: Claro que não. 

E foi onde eu comecei a ter problemas de relação, porque eu disse: ‘No  
PTB, eu não vem (sic). Não aceito isso’.

Ao PTB pode se ajudar a financiar, me dá a estrutura para o  
PTB  andar,  mas  mesada,  aqui  não  permito  que  repasse  aos  meus  
liderados. Foi o conflito que tive (...)

Eu não sou o autor da denúncia do ‘mensalão’. Quem fez  
primeiro foi o Miro Teixeira. Eu coloquei para fora em junho de  
2005. Em setembro de 2004 - eu me recordo bem -, o Deputado Miro  
Teixeira, ex-Ministro do Governo, ex-Líder do Governo, disse isso em  
uma entrevista  ao Jornal  do Brasil:  ‘Está um escândalo isso  aqui.’  
Não fui eu o autor. E que a denúncia foi abafada, o Miro recuou, não  
insistiu, e a coisa foi tapada. Mas o Jornal do Brasil, em setembro de  
2004,  já  trazia  uma  entrevista  do  Miro  dizendo.  E  a  expressão  
‘mensalão’ não fui que cunhei; já estava na boca dele.

(...)
DOUTOR  PROCURADO  DA  REPÚBLICA:  Nessa  

negociação,  falou-se em relação a valores do PT ao PTB ainda que  
fossem para aquela própria campanha, algumas dívidas que tivessem  
ficado pendentes?

ACUSADO DR. ROBERTO JEFFERSON:  Não posso falar  
sobre  isso  porque  não  participei  dessas  negociações”  (fls.  15.912-
15.925).

Depreende-se  da  leitura  desses  trechos  que  não  houve  qualquer 
confissão,  mas,  ao  revés,  ROBERTO  JEFFERSON negou 
peremptoriamente que tenha praticado os crimes de corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro.

Nesse ponto, importante registrar que o discurso do réu sempre foi 
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no sentido de que ele não tinha o intuito de delatar absolutamente nada. 
Tanto  é  assim  que,  nessa  mesma  ocasião,  em  outro  ponto  do 
interrogatório,  quando  o  magistrado  tenta  demonstrar  a  ROBERTO 
JEFFERSON  os  benefícios  do  instituto  da  delação  premiada,  ele 
categoricamente os rechaça, como se observa desse ilustrativo trecho:

“JF MARCELLO GRANADO:  O Senhor tem conhecimento  
evidentemente dos eventuais benefícios que uma delação objetiva possa  
lhe alcançar?

ACUSADO DR.  ROBERTO JEFFERSON: Sei. Mas eu não 
quero  também  negociar  isso em  hipótese  alguma.  Em  hipótese  
alguma! Se tenho alguma coisa a responder, vou assumir.  Não vou 
fazer nenhuma troca” (fl. 15.912-15.913 - grifei).

Mas  há  mais.  Em  alegações  finais,  na  mesma  linha,  manteve  o 
discurso ora questionados:

“(...) andou sempre nos limites que a lei garante. 
Como  Presidente  de  partido  político,  o  PTB,  formulou  

acordo para a campanha eleitoral de 2004, eleição de vereadores,  
vice-prefeitos e prefeitos, com o Partido dos Trabalhadores - PT.

(...)
o acordo político para as eleições municipais de 2004 com o PT,  

envolveram, sim, doação financeira, deste para o PTB, da ordem de R$  
20 milhões.

Essa doação aprovada por ambos os partidos tem apoio  
em lei e, naquele pleito, estava regulada pelas Resoluções do egrégio  
Tribunal  Superior  Eleitoral.  Era a  Resolução n.  21.609/04,  art.  3°,  
parágrafo único, inciso I, que considerou recurso, dinheiro em espécie  
e, a Resolução n. 20.987/02, art. 10, inciso IV, que indica doação de  
partido político como fonte de arrecadação.

Assim,  os R$ 4 milhões pagos pelo PT, como parte do dito  
acordo, nada têm de irregular, dirá criminoso.

A  origem  desse  recurso,  que  não  se  poderia  presumir  
ilícita - como, de resto, a própria denúncia afirma que "ainda não foi  
identificada" (fl. 10) - segundo o PT, é fruto de recursos próprios seus  
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e de empréstimos bancários. 
Não se trata, portanto, como dito na denúncia, de propina.
É  recurso  lícito,  fonte  de  arrecadação  prevista  em  lei  e  

destinada à eleição municipal de 2004.
Com o governo federal iniciado com a eleição vitoriosa de 2002,  

de que fazia e faz parte o PTB, suas bancadas, na Câmara e no Senado,  
desde então sempre votaram e conformaram sua base parlamentar de  
apoio.

E  isso  é  conceitual  e  rudimentar  na  prática  parlamentar  e  
política, que aqui se quer criminalizar.

Mas crime não é” (fls. 15.909-15.932 - grifei). 

Assim,  fica  afastada a possibilidade de aplicar  a citada atenuante 
porque o réu não apenas não confessou nenhum crime, como também 
não  deu,  diante  autoridade  competente  informações  que  levassem  ao 
deslinde do crime pelo qual era acusado. Com efeito, não houve de sua 
parte,  de  fato,  confissão  sobre  as  condutas  criminosas  que  lhe  foram 
imputadas  pelo  órgão  acusador.  Destarte,  não  há  que  se  falar  em 
confissão espontânea.

Nesse  sentido,  trago  interessante  julgado  da  Ministra  Jane  Silva, 
Desembargadora convocada do TJ/MG, no Superior Tribunal de Justiça. 
Trata-se do HC 61.030/RJ, cuja ementa, no que interessa, tem o seguinte 
teor:

“HABEAS  CORPUS –  HOMICÍDIO  CULPOSO  –  (...)  -  
ATENUANTE DA CONFISSÃO (...) ORDEM PARCIALMENTE  
CONCEDIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.

(...)
5-  A  confissão  espontânea é  uma  circunstância  atenuante  

genérica  (art.  65,  III,  'd',  do  CP),  que  exige,  entre  outros 
pressupostos, a espontaneidade e a aceitação, pelo réu, da conduta  
criminosa imputada” (grifei).

De fato,  não  é  essa  a  situação  do réu.  Ou seja,  não houve a  sua 
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(...)
5-  A  confissão  espontânea é  uma  circunstância  atenuante  

genérica  (art.  65,  III,  'd',  do  CP),  que  exige,  entre  outros 
pressupostos, a espontaneidade e a aceitação, pelo réu, da conduta  
criminosa imputada” (grifei).

De fato,  não  é  essa  a  situação  do réu.  Ou seja,  não houve a  sua 
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aceitação quanto a conduta criminosa que lhe foi imputada.

Por fim, anoto que, segundo Celso Delmanto,

"Pode ocorrer (a confissão) tanto na fase policial como em juízo,  
mas não valerá como atenuante, se confessou no inquérito, e depois se  
retratou em juízo, a não ser que a confissão influa na condenação"7.

Assim, ainda que se admita que o réu tenha reconhecido a culpa na 
CPI “dos correios” ou na fase do inquérito judicial,  o desmentido e as 
declarações ambíguas que veiculou em juízo, desmereceriam totalmente a 
suposta confissão espontânea.

Por fim,  gostaria  de registrar  que o réu,  em 28/9/2012,  quando já 
havia se formado maioria pela sua condenação, postou o seguinte em seu 
blog, que mantém na internet:

“A maioria da Corte Suprema do meu país já me condenou pelos  
crimes  de  corrupção  passiva  e  lavagem  de  dinheiro.  Embora  não  
concorde  com as  imputações,  recebo  com  serenidade  a  decisão  dos  
ministros. E  reafirmo: não vendi o meu partido ao PT nem me  
apropriei  para  fins  pessoais  de  nem  um  centavo  sequer  do  
dinheiro  que  a  mim  chegou  para  financiar  campanhas  
eleitorais. Muito menos sou delator, alcunha com que tentam à  
força  me  marcar.  Não  sou  vítima  de  ninguém,  a  não  ser  de  mim  
mesmo. Nada a reclamar. 'Dura lex, sed lex (a lei (é) dura, porém (é)  
a lei')8” (grifei).

Dessa forma, o acolhimento da atenuante da confissão em relação ao 
réu  ROBERTO  JEFFESON certamente  causará  a  maior  perplexidade 
àqueles que acompanham os trabalhos desta Suprema Corte, enviando 
aos juízes de todo o país a mensagem de que podem, ao seu exclusivo 

7 DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8ª ed.. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 303.

8 Disponível  em  blogdojefferson.com/mostranoticia.aspx?codNoticia=19830.  Acesso  em  

26/11/2012.
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arbítrio, conceder uma espécie de indulto ou comutação de pena aos réus, 
prerrogativa de caráter eminentemente político há séculos atribuído aos 
monarcas e aos chefes de Estado.

Nessa  segunda  fase,  repito,  portanto,  a  sanção  corporal  deve 
permanecer no mesmo patamar.

Na terceira e última fase da dosimetria, inexistente qualquer causa 
de diminuição ou aumento, torno definitiva a pena em 3 (três) anos de 
reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Atento às condições econômicas da réu, e considerando o que dispõe 
o art. 49 do Código Penal, fixo o dia-multa em 10 (dez) salários mínimos 
vigentes à época dos fatos, corrigidos na forma da lei.
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RÉU: DELÚBIO SOARES

Passo à análise da dosimetria da pena do réu  DELÚBIO SOARES 
pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal).

Nesse caso, parto da pena prevista no art. 333 do Código Penal, com 
a redação dada pela Lei 10.763/2003, tendo em vista o teor da Súmula 711 
desta Corte, que prevê o seguinte:

“A  LEI  PENAL  MAIS  GRAVE  APLICA-SE  AO  CRIME  
CONTINUADO  OU  AO  CRIME  PERMANENTE,  SE  A SUA 
VIGÊNCIA É ANTERIOR À CESSAÇÃO DA CONTINUIDADE  
OU DA PERMANÊNCIA”.

Isso  porque  os  fatos  atribuídos  a  DELÚBIO  SOARES 
desenvolveram-se entre 2003 e 2005, daí a caracterização da continuidade 
delitiva a permitir a aplicação dessa Súmula.

O réu não registra antecedentes criminais para efeito de fixação da 
pena base acima do mínimo legal. Também não há elementos nos autos 
que permitam avaliar a conduta social e a personalidade do acusado. 

Porém, as circunstâncias, os motivos, as consequências dos crimes e 
a  culpabilidade  acima  do  comum  revelaram  que  ele  se  valeu  de  sua 
posição  estratégica  na  agremiação  política  de  que  fazia  parte  para, 
juntamente com os demais denunciados (MARCOS VALÉRIO, RAMON 
HOLLERBACH  e  CRISTIANO  PAZ),  praticar  crimes  contra  a 
Administração Pública (corrupção ativa e peculato) e à própria sociedade 
(lavagem de dinheiro). Ademais, tenho que o réu se utilizou do mesmo 
modus operandi por diversas vezes, o que leva a crer que faria disso um 
meio para enriquecimento ilícito,  pessoal e de terceiros,  à custa da  res  
publica. Além disso, anoto que DELÚBIO SOARES, em ação orquestrada 
com o corréu  MARCOS VALÉRIO, foi um dos principais mentores do 
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esquema voltado à prática dos referidos crimes.  Por tais  razões,  fixo a 
pena-base 1 (um) ano acima do mínimo legal. Estabeleço-a, portanto, em 
3 (três) anos de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes (art.  61 do CP),  nem atenuantes 
(art. 65 do CP), nem tampouco causa de aumento da pena. Mantenho a 
pena, portanto, nesse patamar.

Aplico,  no entanto,  a  agravante descrita  no inciso I  do art.  62 do 
Código Penal, pois o réu, como se viu, promoveu, organizou e cooperou 
para o crime. Aumento, assim, em 6 (seis) meses a pena do réu e fixo em 
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 17 (dezessete) dias-multa.

Anoto, por fim, que o réu foi denunciado pela prática do crime de 
corrupção  ativa,  em  concurso  material,  por  9  (nove)  vezes,  por  ter 
corrompido parlamentares da base aliada.

Entendo, contudo, que a situação narrada na denúncia configura a 
continuidade  delitiva  descrita  no  art.  71  do  Código  Penal,  conforme 
proposto pelo próprio Ministro Relator.

Desse modo, consideradas as 9 (nove) práticas do tipo descrito no 
art. 333 do Código Penal, aumento em mais 1/6 (um sexto) a pena do réu, 
fixando-a,  definitivamente,  em  4 (quatro)  anos  e  1  (um)  meses  de 
reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa.

Incabível, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade 
ou a suspensão condicional da reprimenda, em face do quantum a que se 
chegou.

O regime inicial de cumprimento da sanção corporal, em atenção ao 
que dispõe o art. 33, § 2º, b, do Estatuto Repressivo, será o semiaberto.
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Atento às condições econômicas do réu, e considerando o que dispõe 
o art. 49, combinado com o art. 69, § 1º, do Código Penal, fixo o dia-multa 
em 10 (dez) salários mínimos vigentes à época dos fatos, corrigidos na 
forma da lei.

Expeça-se mandado de prisão contra o réu DELÚBIO SOARES DE 
CASTRO, após o trânsito em julgado.
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Antecipação ao Voto

23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ANTECIPAÇÃO AO VOTO
(S/ITEM II)

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Senhor Presidente, eu vou, finalmente, começar a proceder à dosimetria.

Agora, eu gostaria de informar ao Colegiado, inicialmente - e como 
não poderia ser diferente -, que eu farei a dosimetria réu por réu, crime 
por crime, ou seja, eu proponho, além disso, que votemos por núcleos, 
mais  uma  vez,  para  facilitar  a  compreensão.  Então,  vamos  fazer  a 
dosimetria em relação a cada um desses núcleos; os outros réus, que estão 
fora desses núcleos, a gente deixa para o final.

Eu começo pelo núcleo publicitário e, mais precisamente, pelo seu 
principal membro,  Marcos Valério. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Ministro,  Vossa  Excelência  me  permite  um  pequeníssimo  aparte  e, 
talvez, uma sugestão, eu não sei se não seria mais fácil para os Colegas 
votarem em cada réu de per si, sem prejuízo de votarmos por núcleo. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas 
é isso que eu vou fazer, é isso.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  É  isto?  Porque,  se  votarmos  o  núcleo  inteiro,  nós  teremos  aí  uma 
numerologia muito complexa.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Cada 
réu de per si.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não, 
não, não. Proposta de núcleo é só para o efeito de dividir em votações. 
Então, eu vou examinar cada crime de cada um dos réus de cada núcleo, 
para só, ao final, propor a votação.

Contrariamente ao que ocorreu na primeira fase, eu vou examinar, 
inicialmente, o item II, que foi o último votado, formação de quadrilha em 
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relação a Marcos Valério Fernandes de Souza.
A culpabilidade entendida como o grau de ...
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Só para 

deixar claro, Vossa Excelência vai julgar só uma imputação, formação de 
quadrilha ou todas?

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Não, todas as imputações réu por réu.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Em 
relação ao mesmo réu?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - É.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Muito 

bem.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu 

vou esgotar as imputações relativas àquele réu,  só depois eu passo ao 
outro réu do mesmo núcleo - não é?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Mas o 
conjunto de imputações?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  O 
conjunto de imputações.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Nós votaremos, então, ao final do julgamento de cada réu?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -Não, 
ao  final  de  cada  bloco,  porque  senão  nós  teremos  duzentas  e  tantas 
votações.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- É porque, na fase do artigo 59, nós vamos estabelecer algumas regras...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Sim.
O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 

(REVISOR) - Na primeira fase, que é a fase do artigo 59 do Código Penal, 
eu me pronuncio dessa ou daquela maneira. Então, eu o faria uma vez só 
e,  depois,  me  reportaria  a  esse  meu primeiro  pronunciamento  a  cada 
crime, sem ter que repetir isso novamente.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu 
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vou deixar de me pronunciar sobre alguns tópicos que são idênticos para 
todos, por exemplo, a questão dos antecedentes, que eu vou abordar logo 
no início; a conduta social e a personalidade em relação a quase todos. 
Não há nada o que dizer; não há nada de negativo, então, eu não vou 
repetir.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO (PRESIDENTE) -  É  a 
metodologia.  Todos os crimes de um mesmo réu,  me parece uma boa 
metodologia.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas, 
com relação a todos as circunstâncias, eu só vou me referir no primeiro 
voto, que é o crime de quadrilha, sobre esses três elementos que eu acabo 
de mencionar,  porque não há nada de negativo a dizer sobre nenhum 
deles.
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Esclarecimento

23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não; 
eu  vou  explicar  daqui  a  pouco.  A minha  posição  eu  explico  daqui  a 
pouco.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Eu 
entendo que a regra é: tem que haver uma sentença condenatória. Mas há 
situações em que os réus têm - sei lá - quinze, vinte ações penais, algumas 
delas  já  concluídas,  mas sem trânsito  em julgado,  mas já  em segundo 
grau.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Vossa  Excelência 
ressalva. Está bem.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Ressalva o seu ponto de vista pessoal.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Sim, 
de qualquer forma. Agora,  neste caso,  por essas razões,  eu não vejo a 
presença desses fatores; o Marcos Valério tem, sim, algumas ações ainda 
em tramitação, recentemente foi noticiada a condenação, mas eu entendo 
que, enquanto o Plenário não resolver esta pendência que nós temos aqui 
já há algum tempo, não vejo condições de aplicarmos maus antecedentes 
nestas situações que eu pessoalmente entendo relevantes.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
  
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -É o 

que estou fazendo.
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Debate

23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  A 
previsão de multa é genérica, não é? 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Art. 
49, § 1º, vamos ver o que diz aqui.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Nos 
outros dois, há multa, mas não nesse.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Sim, 
mas eu não examinei.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Nos 
crimes contra a paz pública. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) – Exato.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Ou multa.  

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO - (PRESIDENTE) -  No 
art.  286,  "Incitação  ao  crime";  no  art.  287,  "Apologia  do  crime  ou 
criminoso", há alternativa.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – E não há pena sem lei 
que a defina.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Sim. 
Agora, o 288 não, não há previsão de multa ou reclusão. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Da 
minha parte, eu reformulo, nesse particular, para excluir a pena de multa, 
com relação a esse crime de quadrilha.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – É interessante, muito 
embora  o  preceito  também  não  guarde  pertinência  com  o  crime  de 
quadrilha.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Bem, Senhor Presidente..

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
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Acredito que não.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  A 
minha metodologia e coleta de votos...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Como é que é?

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Vossa Excelência sugere votação a cada...

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não. 
 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ao contrário.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  A 
minha  metodologia  de  coleta  de  votos  é  a  seguinte:  há  alguma 
divergência? 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO –  Estando de  acordo, 
acompanha sem ler o voto. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Há 
alguma divergência?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Ele 
não participa.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  Seria 
primeiro Sua Excelência o Ministro-Revisor.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas 
acho que, se votarmos em cada um desses crimes, demoraremos muito. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Seria 
melhor...

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – É preferível.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Temos 
de votar individualmente?

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) – 
CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  O 
que não impede que alguém intervenha e proponha já.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, complica 
muito mais – e não temos computadores para armazenarmos dados – se 
votarmos  em  conjunto.  Até  aqui,  fatiamos.  Vamos  fatiar  essa  parte, 
porque é muito importante. Vamos votar.
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A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Ministro  Marco 
Aurélio, eu acho que é um direito, Ministro Joaquim, do réu de entender 
perfeitamente quem votou, o que votou, porque,  por exemplo, para se 
estar de acordo, e o réu quer saber.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O que proponho é que 
liquidemos a "quadrilha" quanto a Marcos Valério.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - O que 
eu vou colocar em votação é a pena fixada pelo Relator. Agora, devo fazê-
lo  globalmente,  perguntando  se  há  divergência,  ou  colho  por  modo 
individualizado os votos?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Pela importância do 
julgamento, Senhor Presidente, o voto deve ser nominal.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas, 
ao final do bloco, crime por crime. Eu creio que será melhor se fizermos 
as intervenções dos demais Ministros ao final de cada bloco.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – E complexo.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  - Eu 
vou fazer mais do que isso, Ministro Celso de Mello, eu vou distribuir o 
voto.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Mas,  como nós terminamos a votação ontem já tarde da noite,  e essas 
últimas  votações  trouxeram novidades,  implicaram  alterações  no  voto 
que já estava em elaboração, então, essas alterações não permitiram que 
eu, já agora, distribuísse o voto, mas está sendo providenciado.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, na minha opinião modesta, eu penso o seguinte: o 
eminente Relator apresentou agora os fundamentos de sua dosimetria, 
especialmente,  o  que  pensa  das  circunstâncias  do  artigo  59;  disse  se 
houve agravantes ou atenuantes; causas de aumento ou diminuição de 
pena; percorreu as três fases no que tange ao crime de quadrilha. 

Eu penso que, em dez minutos, se tanto, Vossa Excelência colheria os 
votos com relação a Marcos Valério no tocante ao crime de quadrilha. Em 
seguida, quanto ao próximo réu. Assim, eu tenho certeza que, dentro de 
alguns  minutos,  nós  teremos  pelo  menos  um réu  já  com a  respectiva 
dosimetria completada.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Inclusive, Senhor Presidente, pode ser que nós enfrentemos o impasse, 
desde  logo,  consistente,  eventualmente,  em  não  haver  convergência. 
Então,  essa divergência será resolvida logo neste primeiro momento e, 
daqui para frente, caminharemos sem maiores tropeços.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  É  importante, 
principalmente,  para nós,  que votamos,  Presidente,  de improviso e  de 
cabeça,  levando  em  conta  o  que  veiculado  pelo  relator.  Teremos 
lembrança exata do que versado por Sua Excelência.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  E 
quando eu estiver em condições de distribuir o voto,  Vossa Excelência 
acha que poderemos avançar de uma outra maneira?

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) – 
Poderemos.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Depois  pensamos 
nessa hipótese.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Porque, dessa forma, nós vamos levar dias e dias, porque serão duzentas 
ou mais votações.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Não,  o  Ministro 
mesmo já sinalizou que não gastaremos, se não discutirmos muito quanto 
ao procedimento, mais do que dez minutos.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Só 
neste réu aqui, nós temos umas sete votações.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  No 
início, há uma certa dificuldade. Depois, não. Depois, o processo segue, a 
votação flui com desembaraço. No início, é um pouco emperrado. Depois, 
flui com desembaraço.

Ministra Rosa Weber.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER  -  Eu  não  voto,  Senhor 
Presidente.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não 
vota o Ministro Ricardo Lewandowski.
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  - Vossa 
Excelência absolveu?

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  -  Eu  concluí  pela 
atipicidade da conduta. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Por 
atipicidade da conduta.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER  -  Aliás,  com  relação  a 
Samarane também.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Senhor Presidente, em cada um, eu vou indicar quem não vota.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Não 
votam.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não 
votam os  Ministros  Ricardo Lewandowski,  Rosa Weber,  Dias  Toffoli  e 
Cármen Lúcia.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu me permito apenas lembrar aos Colegas - se é que me permitem uma 
expressão como essa -  que quem adere ao resultado dessa dosimetria, 
implicitamente,  está  aderindo  também  às  ponderações  que  Sua 
Excelência o Relator fez com relação ao 59, com relação aos demais.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  Aos 
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vetores do artigo 59.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(RELATOR) - E aí o juiz terá que ter uma coerência.
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Voto s/ item II

23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

(dosimetria - Marcos Valério - item II-b)

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  -  Presidente,  sob  o 
ângulo das circunstâncias judiciais, lembraria a cláusula final do artigo 59 
do Código Penal, a versar a pena necessária e suficiente à reprovação e 
prevenção do crime, e acompanho o relator.
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23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE
(S/ ITEM III.1-B.1)

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Ministro  Joaquim,  só  fiquei  numa  dúvida:  Vossa  Excelência  não 
considerou o crime de lavagem como uma circunstância para aumentar a 
pena, não é?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Porque 

ele,  Marcos Valério, já foi condenado pelo crime de lavagem. 
O SENHOR MINISTRO  JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Vou 

chegar lá. 
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Não, 

estou  dizendo  que  nós  já  sabemos.  Então,  isso  não  foi  considerado 
quando Vossa Excelência analisou o  vetor da circunstância, porque não 
pode haver acumulação da pena. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não, 
não fiz isso. Não mencionei lavagem no meu voto. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

-   Não é melhor falar que nós estamos julgando a corrupção ativa de 
parlamentares? Não é isso? 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -  Não,  é  corrupção 
ativa de Marcos Valério.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  - Não, 
aqui é corrupção ativa de Marcos Valério em relação ao parlamentar João 
Paulo Cunha.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

-   Não é melhor falar que nós estamos julgando a corrupção ativa de 
parlamentares? Não é isso? 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -  Não,  é  corrupção 
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  - Não, 
aqui é corrupção ativa de Marcos Valério em relação ao parlamentar João 
Paulo Cunha.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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- João Paulo Cunha. Está bem. Em relação a esse, eu não voto. 
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Só isso.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
 O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Por 

isso que eu disse que faria crime a crime. 
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Está 

bem explicado. Pena definitiva: 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, 
mais 180 (cento e oitenta) dias-multa, no  valor   de 10   (dez)   salários 
mínimos - é a referência -, com índice de correção vigente há época do 
fato.
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Voto s/ item III

23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(DOSIMETRIA DA PENA)

( MARCOS VALÉRIO - CORRUPÇÃO ATIVA)

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  tenho 
dúvidas  quanto  à  continuidade  delitiva,  consideradas  as  demais 
imputações sob a nomenclatura "corrupção ativa", porque, caso contrário, 
se isolarmos a apreciação dessa imputação, tendo em conta o que ocorreu 
relativamente  à  Câmara,  já  partimos,  de  imediato,  para  o  concurso 
material.  

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não, 
Ministro, se Vossa Excelência me permite, esse é um fato isolado em todo 
o  contexto.  Só  houve  -  pelo  menos,  é  o  que  está  seguramente 
documentado, e que foi objeto de deliberação pelo Colegiado - esse ato de 
pagamento de propina a esse parlamentar. Ele está dissociado dos demais 
atos da mesma espécie que nós examinamos no item VI.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Porque o artigo 71 do 
Código Penal refere-se a "condições de tempo, lugar, maneira de execução 
e outras semelhantes". Não estamos sequer perquirindo a problemática 
sob o ângulo de crimes da mesma espécie.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Mas 
aqui, Ministro, não houve a continuidade no pagamento em relação a esse 
réu, não é? É um fato totalmente isolado, que ocorreu no início de toda 
essa prática. 

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Vossa  Excelência 
entende que há peculiaridades.
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O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Examinei.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Sim,  sim,  Vossa 
Excelência entende que há peculiaridades?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Sim!

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - E raciocinaria a partir 
do artigo 71 em comento quanto às demais imputações,  considerada a 
corrupção ativa?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -   No 
momento  oportuno,  eu  vou  considerar  o  artigo  do  71,  no  momento 
oportuno.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Vossa 
Excelência acompanha o Relator.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  -  Vamos  marchar, 
Presidente.
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23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(ITEM III)

(DOSIMETRIA DA PENA)
(MARCOS VALÉRIO - CORRUPÇÃO ATIVA)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Sim.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Mas 
sem trânsito em julgado.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sem a culpa selada.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO (PRESIDENTE) -  Sua 
Excelência fez a ressalva do ponto de vista pessoal, mas não valorizou 
esse vetor para o efeito de apenamento.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Eu 
fiz essa observação porque, na primeira votação,  eu havia saltado esse 
tópico,  e  não havia  esclarecido,  com precisão,  qual  é  o  meu ponto de 
vista. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  E 
também,   para  deixar  claro,  Vossa  Excelência  disse  que  o  índice  de 
correção monetária é o vigente à  época dos fatos; a partir daí, é que se 
dará a atualização.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  A 
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lei, parece-me,  dispõe que a correção monetária, a atualização é devida.
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 

Perfeito, mas o índice vigente à época dos fatos.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Não,  o  salário 
mínimo é que o Ministro indicou ser o vigente àquela época.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Ou o 
salário  mínimo vigente à época dos fatos. Perfeito.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Duzentos e quarenta, se não me engano.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
digo isso porque, teoricamente,  há embargos de declaração e devemos 
deixar as coisas bem claras.

Bem, também nesse ponto da dosimetria...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Agora,  de qualquer 
forma,  Presidente,  a  incidência  da  correção  monetária  é  a  partir  da 
decisão.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) – Sim.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – E não a partir do fato.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  É, 
perfeito, como temos decidido.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Apura-se  o  valor 
tendo  em conta  essa  referência,  salário  mínimo na  data  do  fato,  e  se 
procede à correção monetária a partir do trânsito em julgado da decisão.
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Fica 
assentado, então.
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Esclarecimento

23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Então, Senhor Presidente, talvez valesse à pena esclarecer que esse delito 
de corrupção ativa diz respeito à Câmara dos Deputados, porque há uma 
outra  imputação  de  corrupção  ativa  que  se  refere  à  compra  de  apoio 
parlamentar.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Uma 
outra não, há várias outras.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Sim, sim, uma, mas que se desdobra em várias, não é? São dois tópicos 
distintos.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) – Isso.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – De início, afastam-se a 
continuidade delitiva.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Sim, nessas duas.  Poderá haver eventualmente um concurso material 
entre esta corrupção e a outra.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Perfeito. 
Mais uma vez, válida a intervenção de Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
– Agradeço.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3508068.

Supremo Tribunal Federal

23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Então, Senhor Presidente, talvez valesse à pena esclarecer que esse delito 
de corrupção ativa diz respeito à Câmara dos Deputados, porque há uma 
outra  imputação  de  corrupção  ativa  que  se  refere  à  compra  de  apoio 
parlamentar.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Uma 
outra não, há várias outras.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Sim, sim, uma, mas que se desdobra em várias, não é? São dois tópicos 
distintos.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) – Isso.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – De início, afastam-se a 
continuidade delitiva.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Sim, nessas duas.  Poderá haver eventualmente um concurso material 
entre esta corrupção e a outra.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Perfeito. 
Mais uma vez, válida a intervenção de Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
– Agradeço.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3508068.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6674 de 8405 STF-fl. 58289



Debate

23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. JOAQUIM BARBOSA

REVISOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AUTOR(A/S)(ES) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
RÉU(É)(S) : JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA 
ADV.(A/S) : JOSÉ LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA 
RÉU(É)(S) : JOSÉ GENOÍNO NETO 
ADV.(A/S) :SANDRA MARIA GONÇALVES PIRES 
RÉU(É)(S) :DELÚBIO SOARES DE CASTRO 
ADV.(A/S) :CELSO SANCHEZ VILARDI 
RÉU(É)(S) :SÍLVIO JOSÉ PEREIRA 
ADV.(A/S) :GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARÓ 
RÉU(É)(S) :MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA 
ADV.(A/S) :MARCELO LEONARDO 
RÉU(É)(S) :RAMON HOLLERBACH CARDOSO 
ADV.(A/S) :HERMES VILCHEZ GUERRERO 
RÉU(É)(S) :CRISTIANO DE MELLO PAZ 
ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES FILHO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARÃES 
ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARAES NETO 
ADV.(A/S) : IZABELLA ARTUR COSTA 
RÉU(É)(S) :ROGÉRIO LANZA TOLENTINO 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS 
ADV.(A/S) :LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY 
ADV.(A/S) :DANIELA VILLANI BONACCORSI 
RÉU(É)(S) :GEIZA DIAS DOS SANTOS 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :KÁTIA RABELLO 
ADV.(A/S) :THEODOMIRO DIAS NETO 
RÉU(É)(S) : JOSE ROBERTO SALGADO 
ADV.(A/S) :MÁRCIO THOMAZ BASTOS 
RÉU(É)(S) :VINÍCIUS SAMARANE 
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ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

DEBATE
(S/ ITEM III . 1 - B. 2)

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vamos 
aclarar ainda uma vez. 

O dia-multa é fixado em valor unitário, e que toma como parâmetro 
o salário mínimo vigente à época do fato delituoso.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Que era 
de duzentos e sessenta reais, em 2004.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO (PRESIDENTE) -  E  a 
atualização se dá deste então.

O SENHOR MINISTRO MARCO  AURÉLIO  –  Não,  Presidente,  a 
atualização a partir...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  De 
liquidação da sentença.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

Então, esses cálculos todos serão feitos.

O SENHOR  MINISTRO AYRES  BRITTO (PRESIDENTE)  -  É  o 
artigo 49 do Código Penal.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Artigo 49 combinado com artigo 60 , § 1º.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, cinco.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não. 
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duzentos e dez dias-multa no valor de dez salários mínimos cada.
Vossa Excelência tem o dispositivo legal aí, Ministro?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
entendi toda a leitura que Vossa Excelência fez, Ministro Fux.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- E aí, Ministro Celso de Mello, se Vossa Excelência me permite, o artigo 
60,  §  1º,  do Código Penal,  permite que se multiplique por três,  ainda, 
esses cinco.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
– Exatamente.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Então, os cinco não são o mínimo.
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Esclarecimento

23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO
(S/ ITEM III . 1 - B. 2)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Senhor  Presidente,  se  Vossa  Excelência  me  permitir  um  rápido 
pronunciamento,  eu gostaria,  como tenho também dois  peculatos,  dos 
quais  eu  participei  no  que  diz  respeito  à  condenação,  eu  gostaria  de 
apresentar  dosimetria,  também,   um pouco  distinta  da  dosimetria  do 
eminente  Relator;  se  nós  tomarmos  os  votos  dos  eminentes  Colegas, 
desde logo,  com relação a esse  primeiro peculato,  de certa  maneira,  a 
matéria fica preclusa, porque todos aderirão à sistemática do eminente 
Relator, e a minha ficará prejudicada.

Então, eu gostaria, se Vossa Excelência me permitir, apenas de fazer 
a dosimetria de um dos dois peculatos que trarei para exame da Corte, 
segundo a minha lógica que eu queria explicar.

Senhor Presidente, eu digo o seguinte: no caso do peculato, a pena 
varia de 2 a 12 anos de reclusão mais multa. Eu verifico, então, que o réu 
não registra antecedentes que permitam majorar a sua pena, diante da 
presunção  de  não  culpabilidade,  que  prevalece  em  nossa  sistemática 
constitucional. 

Eu também me curvo ao entendimento da Corte, no sentido de que, 
sempre  que  haja  o  registro,  nos  antecedentes  criminais,  de  algum 
acusado, que ainda não tenha transitado em julgado, esses não podem 
pesar para agravar a pena.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - É, eu 
também penso assim.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Embora,  o meu pensamento,  desde os tempos em que trabalhava no 
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23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO
(S/ ITEM III . 1 - B. 2)
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Tribunal de Alçada Criminal, ou seja, há 22 anos atrás, fosse em sentido 
diverso.  Mas  tanto  a  Primeira  Turma,  quanto  a  Segunda  Turma,  se 
inclinam nesse sentido, e eu tenho respeitado esse ponto de vista...

 
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - De não 

valorar os antecedentes enquanto não transitar em julgado. É como eu 
penso.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Então, estou colocando isso como uma premissa.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu não 
valorei, Ministro. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- É como Vossa Excelência também.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  O 
Ministro Joaquim Barbosa não valorou.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Isso, comungamos também nesse ponto. Então, nós estamos de acordo 
com isso. 

Aí eu digo o seguinte:
Por outro lado, inexistem elementos nos autos que permitam avaliar 

adequadamente a conduta social e a personalidade do acusado.
Não  temos  elementos  para  isso.  Seria  realmente  uma  ilação  que 

faríamos  sobre  a  personalidade;  não  há  laudo  criminológico,  não  há 
absolutamente nada, nem laudo social existe.

Digo então:
As  circunstâncias  dos  crimes  também  não  revelam  maior 

excepcionalidade. 

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627125.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

Tribunal de Alçada Criminal, ou seja, há 22 anos atrás, fosse em sentido 
diverso.  Mas  tanto  a  Primeira  Turma,  quanto  a  Segunda  Turma,  se 
inclinam nesse sentido, e eu tenho respeitado esse ponto de vista...

 
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - De não 

valorar os antecedentes enquanto não transitar em julgado. É como eu 
penso.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Então, estou colocando isso como uma premissa.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu não 
valorei, Ministro. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- É como Vossa Excelência também.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  O 
Ministro Joaquim Barbosa não valorou.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Isso, comungamos também nesse ponto. Então, nós estamos de acordo 
com isso. 

Aí eu digo o seguinte:
Por outro lado, inexistem elementos nos autos que permitam avaliar 

adequadamente a conduta social e a personalidade do acusado.
Não  temos  elementos  para  isso.  Seria  realmente  uma  ilação  que 

faríamos  sobre  a  personalidade;  não  há  laudo  criminológico,  não  há 
absolutamente nada, nem laudo social existe.

Digo então:
As  circunstâncias  dos  crimes  também  não  revelam  maior 

excepcionalidade. 

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627125.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6681 de 8405 STF-fl. 58296



Esclarecimento

AP 470 / MG 

Afinal de contas, são peculatos comuns, iguais àqueles que se fazem 
rotineiramente contra a Administração Pública: peculato ocorre sempre 
contra  a  Administração  Pública.  Lamentavelmente,  há  centenas,  senão 
milhares deles, em detrimento da res publica. Mas, a meu ver, entendi que 
estes não revelam maior excepcionalidade:

Os  motivos  e  as  consequências  dos  crimes,  bem  como  a  intensa 
culpabilidade do réu, no entanto, autorizam a fixação da pena-base acima 
do  mínimo  legal,  considerando  que  restou  estampado  nos  autos  que 
Marcos  Valério,  de  longa  data,  vem  perseverando  na  prática  de 
expedientes ilícitos, de elevada sofisticação, para, de forma continuada, 
promover a lavagem de dinheiro para o cometimento de uma série de 
outros  crimes  em  detrimento  da  Administração  Pública  e  do  sistema 
financeiro.

Por essas razões, o Relator, salvo engano, está duplicando a pena. 
Mas,  eu,  por essas razões,  fixo a pena-base em um ano acima do 

mínimo legal de modo a atingir o patamar de 3 anos de reclusão mais 15 
dias-multa.

E,  desde logo,  adianto que,  com relação à pena de multa,   tenho 
adotado  sempre  o  critério  de  aumentá-la  proporcionalmente  à  pena 
corporal. Assim eu a exacerbo um pouco no fim quando eu determino o 
valor da pena-multa dentro dos parâmetros que me são fornecidos pelo 
próprio Código Penal.

Aí, tal como o Relator, embora não aumente a pena base em dois 
anos, mas apenas em um ano, eu entendo que está presente a agravante 
do artigo 62, I do Código Penal, decorrente sua condição de ser um dos 
principais organizadores do esquema criminoso descrito da denúncia, e, 
por isso exacerbo a pena, em mais seis meses, resultando ela em 3 anos e 
6  meses  de reclusão mais 17 dias-multa,  pena que se  torna definitiva, 
ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição. Então, minha 
pena é um pouco mais branda.

E quanto ao valor da multa, atento às condições econômicas do réu, 
que exsurgem dos autos, e considerando o que dispõe o artigo 49 c/c com 
o artigo 60, § 1º, do Código Penal, fixo dia multa, em 15 salários mínimos 
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vigentes à época dos fatos, corrigidos na forma da lei. 
O que eu levei em consideração? Claro que se eu estivesse fazendo o 

exame de um crime isoladamente, eu talvez pudesse ter exacerbado um 
pouco mais a dosimetria nesse aspecto. Mas, como eu verifiquei que são 
vários peculatos e vários delitos que se somarão em continuidade,  em 
concurso material, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e 
da  razoabilidade  e,  tendo  em conta  o  resultado  final,  que  a  mim me 
parecer  um tanto quanto exagerado,  eu preferi  ser  mais moderado na 
dosimetria das penas individualmente. 

Eu  não  faço  nenhum  reproche  à  dosimetria  feita  pelo  eminente 
Relator, mas levei em consideração o conjunto final da obra, quer dizer, 
da dosimetria. Então, fiz vários cálculos para chegar a uma pena razoável, 
aquela que o próprio Código Penal reputa como necessária e suficiente à 
prevenção do crime.

Eu queria apresentar,  ao Plenário da Corte,  uma outra alternativa 
que pudesse ser cogitada.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vossa 
Excelência traz esse dado comparativo, mas eu gostaria de perguntar: a 
análise de Vossa Excelência aí - lida há pouco - diz respeito a qual réu?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- A Marcos Valério.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  A 
Marcos Valério.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Nós estamos só nesse. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - E qual 
item?
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O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  – 
Peculato.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Como eu tenho dois peculatos, eu inocentei Marcos Valério com relação 
aos peculatos que dizem respeito à Câmara dos Deputados, a licitação 
de...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vossa 
Excelência não tem voto, Ministro, nesse caso. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  Não, 
mas...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, eu sei, eu não estou votando. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vossa 
Excelência está trazendo, aí é que está. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Eu simplesmente estou dizendo que como eu também terei  voto em 
outros peculatos...

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) – Exato.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Sim, eu 
entendo. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- ... e, como deve existir, penso eu, uma certa simetria na dosimetria dos 
peculatos e, para não ficar, desde de logo, vencido ou para que a matéria 
não  preclua  desde  de  já,  então,  eu,  com a  autorização  do  Presidente, 
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adiantei a dosimetria, no que diz respeito ao peculato, só isso. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Mas, 
veja bem, Ministro, a minha análise está sendo feita......

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - O que é 
válido, Vossa Excelência está dizendo os parâmetros em que se louvou 
para  aplicar  pena  em caso  de  peculato,  naquelas  situações  que  Vossa 
Excelência vai votar. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Em duas, exatamente. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, com a deliberação do Plenário, por maioria, no 

sentido  de  que  quem  absolveu  não  participa  da  dosimetria,  talvez,  o 
melhor  seria  iniciar  por  aqueles  casos  em  houve  unanimidade  pela 
condenação,  porque,  senão,  aqueles  que  vão  votar  apenas  em  casos 
específicos, já estarão fora de uma discussão e não terão oportunidade de 
trazer os seus parâmetros.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Esse que é o problema.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas aí 
é que está. 

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Muito  embora 
possamos evoluir depois de lançadas as bases, dificilmente isso ocorre.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI  -  Talvez  fosse  o  caso  de 
começar por aqueles casos em que houve unanimidade. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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começar por aqueles casos em que houve unanimidade. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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-  Claro,  se  Vossas  Excelências  acompanharem  in  totum o  Relator, 
certamente, não se sensibilizarão com nenhuma ponderação minha. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  É,  a 
matéria pode ficar preclusa para Vossa Excelência e para o Ministro Dias 
Toffoli. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Talvez  fosse  o  caso  de  começar  pelos  casos  em  que  houve 

unanimidade e vir num decrescendo.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Mas, 
veja bem, estou fazendo uma análise adaptada a um caso concreto, que é 
distinto do restante. Data venia, eu acho que uma análise como essa feita 
pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski,  trazer essa análise aqui 
para este caso, que é concreto, é trazer uma análise genérica para uma 
situação que, no entanto, é concretizada. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, Ministro, é que eu não vejo só a árvore, eu vejo a floresta também.

 
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não, 

mas  eu  não  estou  fixando  aqui  parâmetros,  que  serão  válidos  para 
aquelas outras situações em que haverá continuidade delitiva; aqui, não 
haverá, não é? E, mais, olha, veja bem, a minha análise difere bastante da 
feita  pelo  Ministro  Lewandowski,  porque  eu  entendo  que  há 
circunstâncias bem desfavoráveis; ele não. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu também, mas é que...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não. 
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Como não? 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Veja 
bem, olha o que eu disse aqui em relação às circunstâncias: 

Os motivos do crime me parecem evidentes, não é? Por que  ele se 
envolveu em toda essa trama? Com o objetivo de enriquecer,  de obter 
lucros,  quase sempre de maneira ilegítima. As circunstâncias, como eu 
disse,  são  desfavoráveis,  porque,  há  semanas,  ele  utilizou  a  própria 
estrutura  do  Estado;  ele  tinha  diálogos  com  o  Presidente,  frequentes, 
dentro da Câmara dos Deputados, na residência oficial da Câmara dos 
Deputados.  Esse  pagamento  de  propina  se  deu  em menos  de  vinte  e 
quatro horas após esses encontros na residência oficial. Tudo isso, a meu 
ver, são circunstâncias que devem, sim, ser levadas em consideração. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, mas eu estou levando em conta exatamente isso: os motivos e as 
circunstâncias destes crimes, ... 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas e 
as consequências? Vossa Excelência analisa as consequências? 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  ...  bem  como  a  intensa  culpabilidade,  no  entanto,  que  autorizam  a 
fixação da pena acima do mínimo legal. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vossa 
Excelência fixou, para essa hipótese, qual é a pena aumentada, a pena-
base? Qual foi a pena-base? 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Nós divergimos um pouco, Vossa Excelência aumentou em dois anos e 
eu aumentei em um ano acima da pena-base, porque eu estou levando em 
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consideração que nós teremos outros peculatos, ainda, outros crimes, e o 
meu receio é que nós caminhemos para uma pena extremamente elevada. 
Então, nós precisamos, desde logo, examinar o quadro em seu conjunto. 

O  SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Mas 
nós estamos aplicando a lei como permitido. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Bem, 
como agora já temos duas posições. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Está bem. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Bem, 
como agora já temos duas posições; temos uma via diferenciada proposta 
pelo  Ministro  Lewandowski  para  a  valoração  das  circunstâncias,  eu 
prefiro dizer dos vetores do artigo 59.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Mas 
que não diz respeito à situação concreta.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Eu vou 
suspender  a  Sessão,  porque  teremos  tempo  de  refletir  sobre  as  duas 
propostas.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Isso. Eu não quero polemizar, apenas queria trazer um outro ponto de 
vista, só isso.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Ótimo, 
mas...

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Não, o 
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que é válido também.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- E até porque as considerações relativas ao artigo 59 são eminentemente 
subjetivas. É difícil mesmo haver acordo entre os juízes.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Senhor 
Presidente?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Pois, 
não.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Uma 
última palavrinha. Eu entendo que corromper o Presidente de um Poder, 
nas próprias instalações desse Poder, é algo muito grave. Nós temos, aí, 
um  leeway,  uma  margem  que  vai  de  dois  a  doze  anos,  eu  estou 
aumentando de dois para quatro, não é excessivo nessas circunstâncias. 
Com  tantas  circunstâncias  desfavoráveis,  eu  estou  aumentando  dois, 
parece-me que o que não é razoável é, nessas circunstâncias, aumentar de 
um, fazer um aumento de dois para três.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  A minha  preocupação  é  com  a  razoabilidade,  Ministro,  é  com  uma 
perspectiva de conjunto.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vossa 
Excelência não vai colher os votos antes, Presidente? 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
estou  preferindo  para  dar...,  vamos  refletir  e  retornar  com  mais 
brevidade.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -Está 
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ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

EXPLICAÇÃO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
quero  deixar  assentado,  apenas  relembrando,  que  o  Ministro  Peluso 
antecipou o voto no plano da dosimetria,  inclusive,  em relação ao réu 
Marcos Valério,  objeto  agora de situação de Marcos Valério,  objeto  de 
nossa  decisão  nesta  Sessão,  pela  parte  introdutória  e  por  esta 
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complementar. 
Então, quando da abertura da Sessão de amanhã, eu já farei o ajuste, 

declinarei,  exporei  o conteúdo do voto do Ministro  Cezar Peluso para 
confrontá-lo com o voto do Ministro Joaquim Barbosa e, se for o caso, 
assentar se foi voto vencido, se foi voto coincidente; já está devidamente 
anotado para amanhã fazer a devida confrontação. 

Ministro Joaquim Barbosa, eu vou colocar em julgamento o voto de 
Vossa  Excelência,  já  conhecido  o  parâmetro  diferenciado  do  voto  do 
Ministro Lewandowski, não exatamente neste caso, mas a propósito da 
mesma  imputação,  porque,  neste  caso,  Sua  Excelência,  o  Ministro 
Lewandowski não vota, nem o Ministro Dias Toffoli.

Então,  Vossa  Excelência  conclui,  Ministro  Joaquim  Barbosa, 
atinentemente  ou  alusivamente  ao  crime  de  peculato  cometido  por 
Marcos Valério, referentemente à Câmara dos Deputados na situação ali 
verificada, Vossa Excelência propõe uma pena definitiva de 4 anos e 8 
meses de reclusão, e 210 dias-multa.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  – 
Presidente?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Pois 
não.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  O 
Ministro Celso me lembrava há pouco sobre uma inovação introduzida 
pela Lei de Reforma de 2008 que trouxe a possibilidade de se fixar uma 
indenização cível  pelos danos causados, não é?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Nestes 
casos específicos, eu não tenho mais aqui em mãos o voto que proferi, 
mas...
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Ah, por 
se tratar de crime de peculato.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - É, que é 
peculato...

Os senhores têm o voto aí, o meu voto que eu já proferi em mãos? 
Qual o valor do dano, por favor?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  É do 
desvio.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER – Não.

O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -Não, 
não, esse é Câmara dos Deputados, item 3.1.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Parece 
que eu tenho esses valores.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - É o contrato da SMP&B e 
a Câmara dos Deputados, não é?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) – Isso.
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A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  R$  136.440,66  (cento  e 
trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e seis centavos).

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) – Isso.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Parece 1 
milhão e pouco, não?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Bem, 
pelas minhas anotações...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) 
- ...1.077.000. 857,81, pelas minhas anotações.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Agora, no voto, …

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER  -  Não,  mas  esse  tirou 
(inaudível).

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não, 
não precisa.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Isso 
seria o segundo peculato, porque pelo primeiro...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  ...da 
IFT  seria  de  252  mil.  Mas,  eu  não  sei  se  no  caso,  não  sei  assim  de 
memória,   houve absolvição,  quanto  ao primeiro;  quanto  ao  segundo, 
parece-me que foi no valor de 1.077 milhão...

6 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3649938.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  R$  136.440,66  (cento  e 
trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e seis centavos).

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) – Isso.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Parece 1 
milhão e pouco, não?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Bem, 
pelas minhas anotações...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) 
- ...1.077.000. 857,81, pelas minhas anotações.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Agora, no voto, …

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER  -  Não,  mas  esse  tirou 
(inaudível).

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não, 
não precisa.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Isso 
seria o segundo peculato, porque pelo primeiro...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  ...da 
IFT  seria  de  252  mil.  Mas,  eu  não  sei  se  no  caso,  não  sei  assim  de 
memória,   houve absolvição,  quanto  ao primeiro;  quanto  ao  segundo, 
parece-me que foi no valor de 1.077 milhão...

6 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3649938.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6696 de 8405 STF-fl. 58311



Explicação

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Somente há,  a meu 
ver, um problema que diz respeito à aplicação da lei no tempo, porque a 
norma  é,  a  um  só  tempo,  instrumental  e  material  no  que  prevê  a 
imposição  de  um valor  mínimo quanto  ao  ressarcimento  pelos  danos 
causados. Por isso é que tenho dúvidas no tocante à aplicação ao caso.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Nós 
não podíamos deixar, também, para o final?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vamos 
deixar para o final também.
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talvez para ser discutido …

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Eu 
acho que é ao final.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- É. Inclusive, Senhor Presidente, porque eu tenho algumas dúvidas que 
são as seguintes...

O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Nós 
vamos estar empurrando para o final. (Inaudível) era este.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Presidente, se Vossa Excelência me concede a palavra.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) – 
Excelência.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Eu lembro que,  quando julgamos os dois peculatos,  um da IFT e de 
outro  contrato  concernente  a  serviços  de  publicidade  da  Câmara  dos 
Deputados, não se chegou a uma conclusão, a meu juízo, de quanto teria 
o prejuízo aos cofres públicos, porque havia uma discussão seríssima no 
sentido  de  dizer,  segundo  alguns,  que  nenhum  serviço  teria  sido 
prestado, e de acordo com outros que afirmavam que os serviços foram 
prestados efetivamente. É uma questão muito complexa, a meu ver, e sem 
uma liquidação desta quantia, fica difícil estabelecermos, desde logo, um 
quantum.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência me 
permite? Parte da doutrina sustenta que deve haver pedido a respeito, 
viabilizando-se a defesa no processo. Tenho dúvidas quanto à aplicação 
da Lei que modificou o artigo 387, no caso concreto, porque não estava 
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em vigor na data da prática do crime. Também não tenho certeza de, em 
meio ao julgamento, fixar-se o valor.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Também tenho dúvida.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO –  É  preferível  deixar 
que, prejudicada a União, por exemplo, ingresse em Juízo.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)-  Na 
verdade, eu trato da questão em disposições gerais ao final do voto.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Melhor 
ao final.
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Explicação

23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

EXPLICAÇÃO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, eu queria trazer à colação, rapidamente, também, um 
segundo ponto, que é análogo a este.

A Lei 9.613, que é a Lei de lavagem de dinheiro, no artigo 7º, inciso I, 
de forma taxativa, assenta o seguinte - são consequências da condenação, 
em lavagem de dinheiro:

"Art. 7º São efeitos da condenação, além dos previstos no Código  
Penal:

I - a perda, em favor da União - e dos Estados,  nos casos de  
competência da Justiça Estadual -, de todos os bens, direitos e valores  
relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos  
nesta Lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado  
o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé;".

Quando  termino  a  dosimetria  das  condenações  que  prolatei  nos 
crimes de lavagem, eu assentei, no final do meu voto, o seguinte:

Determino  a  perda  dos  valores  objeto  do  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, conforme previsão do artigo 7º, inciso I, da Lei 9.613.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Como 
efeito da condenação.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Mas 
nós não estamos tratando disso ainda, Senhor Presidente. Não estamos 
tratando de lavagem.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Ainda 
não; ainda não estamos.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, creio que 
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devemos deixar esses temas para a parte posterior. Prosseguindo,  na …

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Aliás, 
como o Ministro Joaquim Barbosa já antecipou.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  E 
refletiremos.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO –  Ministro,  podemos 
cogitar de verba indenizatória em preceito simplesmente instrumental?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - É uma 
inovação, uma mescla material.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas sofrerá em ação 
própria, posteriormente, com o exercício do direito de defesa.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI  - 
(REVISOR) -  Mas,  eu  apenas  indago  se  nós  não  consignarmos,  na 
sentença, que isso é um efeito da condenação, a União não terá o título 
necessário para fazer essa execução.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu já 
disse. Está consignado no meu voto, só que...
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Na parte de lavagem, eu consigno no meu, também.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Cada dificuldade na 
sua hora. Vamos prosseguir.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  O 
Relator voltará ao tema na parte final do voto.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Como 
eu disse,  tratarei,  de maneira  genérica,  dessa questão ao final  do voto 
específico relativo a esse item III.
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Voto s/ item III

23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

(S/ ITEM III.1 - b.2)
(DOSIMETRIA DA PENA)

(PECULATO - MARCOS VALÉRIO)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO -  Presidente,  também 
acompanho o relator e ressalto que, considerada uma pena de dois a doze 
anos, fica-se, mesmo com a agravante do artigo 62, inciso I, do Código 
Penal, em quatro anos e oito meses de reclusão.

Desejo ressalvar, mais, apenas para não surpreender os Colegas, que 
me reservo  aferir  o  problema da  continuidade  delitiva  ao  término  do 
julgamento, no fecho, após definidas todas as penas, isso ante o disposto 
no artigo 71 do Código Penal.
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Antecipação ao Voto

23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ANTECIPAÇÃO AO VOTO
(S/ITEM III.3 - C.1)

(DOSIMETRIA DA PENA)
(CORRUPÇÃO ATIVA - MARCOS VALÉRIO)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, eu já me pronunciei sobre o artigo 59, a primeira fase 
que,  para  mim,  como é um crime -  ou um conjunto de crimes -  com 
relação ao qual este Plenário entendeu que houve formação de quadrilha, 
quer  dizer,  todos  os  atos,  todos  os  ilícitos  dirigiram-se  para  um 
determinado fim. Portanto, eu não fiz, para cada réu, dosimetria separada 
crime por crime, mas, sim, examinei o réu em seu conjunto, na fase do 
artigo 59.

Acabei de ler o que considerava de Marcos Valério no tocante a essa 
primeira fase do artigo 59. Desde o começo do meu voto, eu sempre fiz 
uma análise  verticalizada da conduta de réu por réu.  (leitura do voto 
escrito)
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relação ao qual este Plenário entendeu que houve formação de quadrilha, 
quer  dizer,  todos  os  atos,  todos  os  ilícitos  dirigiram-se  para  um 
determinado fim. Portanto, eu não fiz, para cada réu, dosimetria separada 
crime por crime, mas, sim, examinei o réu em seu conjunto, na fase do 
artigo 59.

Acabei de ler o que considerava de Marcos Valério no tocante a essa 
primeira fase do artigo 59. Desde o começo do meu voto, eu sempre fiz 
uma análise  verticalizada da conduta de réu por réu.  (leitura do voto 
escrito)

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3508073.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6704 de 8405 STF-fl. 58319



Debate

23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE
(S/ITEM III.3 - C.1)

(DOSIMETRIA DA PENA)
(CORRUPÇÃO ATIVA - MARCOS VALÉRIO)

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Qual 
a pena que Vossa Excelência fixou?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu estou dando menos dias. A minha pena final é a seguinte, Senhor 
Ministro-Relator.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu 
digo a pena privativa.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  3  (três)  anos e  10  (dez)  dias  de reclusão mais  30 (trinta)  dias-multa, 
valendo cada dia-multa quinze salários mínimos.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO –  Há uma diferença, 
porque o revisor, além da agravante, observa a causa de aumento.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu também.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O revisor. O relator 
não observa.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ah, sim. Eu observo as duas, quer dizer, a 62, I, e também a prática do 
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ato de ofício.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Embora,  mesmo 
assim, fique, na pena final, aquém da pena proposta.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Aquém da pena do 
Relator.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Por isso é que eu fui um pouco mais parcimonioso na fase do artigo 59, 
para poder, justamente, de um modo que eu acredito tecnicamente um 
pouco mais sofisticado, ir caminhando numa progressão crescente.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Senhor  Presidente,  Ministro  Lewandowski,  eu  me  pergunto  se  não 
estamos tratando de coisas distintas.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
– Não.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Não, 
corrupção ativa. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Do Visanet.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Corrupção ativa, Marcos Valério em relação ao Henrique Pizzolato, não é 
isso?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Isso,  em  que  ele  pagou  trezentos  e  vinte  e  seis  mil,  seiscentos  e 
sessenta,...
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O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Sua  Excelência 
entende que houve a prática de ato de ofício. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
– Houve.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -Acho 
que há um dado a ser corrigido: esse fato ocorreu não em 2003, como 
disse Vossa Excelência, mas, sim, em janeiro de 2004.  

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, o pagamento, sim; mas o que eu estou dizendo...., eu estou lendo 
um trecho da denúncia. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  A 
consumação se deu em janeiro ou fevereiro do 2004.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não tem, a meu ver, 
influência  maior,  porque  fica  dentro  dos  parâmetros  previstos 
atualmente.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Em 
janeiro de 2004.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Janeiro, não é? O problema de retroação não se coloca. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Ministro,  lerei,  novamente,  um trecho da  denúncia.  O  Parquet  diz  o 
seguinte: 

A prorrogação do contrato de publicidade, mantido com o Banco do 
Brasil no período de  abril a setembro de 2003, a empresa DNA foi uma 
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das vencedoras do certame realizado no Banco do Brasil.  E, aí,  a DNA 
recebe os setenta e três milhões. 

E - é verdade, Ministro -, em janeiro de 2004, é paga essa propina de 
trezentos e vinte  seis milhões e tanto. 

Eu  estou  trazendo,  aqui,  justamente  o  auxílio  da  doutrina  mais 
abalizada, dizendo: o que vale, para efeito da aplicação da lei no tempo, é 
a consumação do crime, que se dá exatamente quando se faz o malfeito, 
ou seja, a corrupção. E ela é anterior à mudança da lei que aumentou as 
penas.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - A lei é 
de novembro de 2003.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O tipo,  conforme a 
cabeça  do  artigo  333  do  Código  Penal,  tem  dois  núcleos:  prometer 
vantagem indevida a funcionário ou oferecer. Não é entregar.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não é entregar. Portanto, o momento retroage. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência tem 
razão. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- O recebimento é mera consumação do crime, segundo Nucci.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - De 
qualquer  maneira,  eu  defendo  a  pena  que  fixei,  porque,  em primeiro 
lugar,  está  dentro  das  balizas,  tanto  das  anteriores  quanto  das  novas 
balizas. Por outro lado, essa pena de quatro anos corresponde à metade 
da pena máxima.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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- Ministro, nós temos uma técnica a observar, data venia. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu 
não apliquei uma delas só, mas apliquei a outra. E mais, …

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não, Vossa Excelência 
observou uma  agravante.  O  revisor  se  refere  à  causa  de  aumento  do 
parágrafo único do mencionado artigo 333.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Isso, o que, de fato, ocorreu.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  É 
expresso. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – É algo diverso. Com a 
causa de aumento, pode-se, até mesmo, ultrapassar o teto, em termos de 
pena prevista para o tipo.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Pode 
ultrapassar até o teto. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não é  o  caso.  Não 
estou querendo propor isso. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas 
não estou chegando nem à metade.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Em suma, estou considerando a consumação do crime anteriormente à 
mudança legislativa. Estou aumentando um ano na fase do 59, aplicando 
a  agravante  do  62,  I,  porque  Marcos  Valério  é  um  dos  mentores.  E, 
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finalmente, o parágrafo único do artigo 333, porque o ato de ofício foi 
efetivamente praticado. E, ainda assim, chego a uma pena um pouco mais 
branda do que a pena do eminente Relator. Um pouco, apenas. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Senhor  Presidente,  o  Ministro  Marco  Aurélio  acaba  de  me  chamar  a 
atenção para um outro fator que, parece-me,  o meu voto não contempla. 

O próprio  dispositivo do artigo 333 do Código Penal  diz,  no seu 
parágrafo único, quando trata da corrupção ativa, o seguinte:

"Art. 333 - ...................................................................................
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da 

vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o 
pratica infringindo dever funcional."

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu contemplei essa majorante. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu 
não contemplei. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Então, 
Vossa Excelência vai aumentar a pena.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não, 
eu não vou aumentar, eu me mantenho nesse......

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Isso é critério, é uma opção, Senhor Presidente, porque a pena é uma 
dosimetria. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  O 
eminente Revisor considerou o parágrafo único do artigo 333.
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Essa  palavra  dosimetria  é  uma  palavra  muito  interessante.  Nós  a 
emprestamos da medicina. É como se fosse a dose de um remédio. Esse 
remédio não pode ser maior nem menor. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  E 
não pode ser barateado também, Ministro. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Por quê? Porque, teoricamente, existe a ideia de que o réu vai preso para 
o fim de ressocializar-se. A prisão, em tese - na realidade isso não ocorre -, 
seria um remédio onde a pessoa aprenderia a se reinserir na sociedade. 
Portanto,  a  dosimetria,  tal  como  um  remédio  qualquer,  uma 
quimioterapia, uma radioterapia, tem de ser na dose certa. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  São 
duas vertentes que a pena ostenta, não é?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) - 
Exato. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  A 
reprimenda em si, ou seja, o castigo, e a ressocialização. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Exatamente. E ela tem de ser necessária e suficiente para prevenir que 
outros crimes sejam praticados. É um exemplo para a sociedade, mas ela 
é uma dose certa. E, por isso, tem de seguir um técnica, tal como aquelas 
que  os  farmacêuticos  aviam nas  receitas:  alguns  gramas  disso,  outros 
gramas daquele outro remédio.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
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Antigamente dizia-se: aviar a receita. 
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 

Senhor Presidente,  tendo em vista que não levei em consideração essa 
circunstância específica, essa causa  de aumento específica...

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Vossa  Excelência 
lembrou-me de um personagem do futebol brasileiro que só se refere a si 
na terceira pessoa: o nosso Pelé.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Mas o 
eminente Revisor levou e consideração a causa. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  O 
eminente  Revisor  levou  em  consideração,  mas,  por  outro  lado,  ele 
barateia  demais o  crime de corrupção,  ao aumentar  tão pouco a  pena 
mínima.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Mas, aí, 
já é um juízo de valor. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Data venia.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu 
proponho ao Plenário... Creio que já justifiquei: estou fixando a pena em 
metade do que ela poderia ser na versão anterior.  Hoje ela é muito maior, 
porque  são  doze  anos,  e  essa  metade  seria  de  seis  anos.  Eu  estou 
propondo quatro anos.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Então 
vigente. 
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  a 
discussão promete a  tomada de espaço alargado,  e  temos a sessão no 
Eleitoral e também posse de dois Ministros substitutos, às 18h30m.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Eu vou 
fazer a coleta dos votos.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Eu acho que talvez 
não seja ainda o que o Ministro diz para fazer a coleta de votos. Eu penso 
que talvez devêssemos postergar para amanhã o final da discussão.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Olha, o que me preocupa é que, neste ritmo, nós não terminaremos este 
julgamento este ano.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Acho 
que as teses estão expostas, muito bem expostas. 

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Deixaríamos  para 
amanhã, e o relator poderá rever, inclusive, essa problemática da causa de 
aumento, que não é qualificadora. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Vamos 
fazer a coleta dos votos.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  -  Já  dá  para 
implementar?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  A 
diferença entre o meu voto e o do Ministro Lewandowski é de seis meses? 
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No total?

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Não, no final, é de 1 
(um) ano e 7 (sete) meses.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Eu,  por  exemplo, 
Presidente, tendo a adotar a pena que o relator colocou como final, mas 
não a entender como tal, e aplicar a causa de aumento.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -  Exatamente.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Está 
certo.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  À 
época. Eu não fugi disso.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  De 
um ano. Está bem, eu farei.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) - 
Estrita legalidade.

10 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627925.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

No total?

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Não, no final, é de 1 
(um) ano e 7 (sete) meses.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Eu,  por  exemplo, 
Presidente, tendo a adotar a pena que o relator colocou como final, mas 
não a entender como tal, e aplicar a causa de aumento.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -  Exatamente.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Está 
certo.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  À 
época. Eu não fugi disso.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  De 
um ano. Está bem, eu farei.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) - 
Estrita legalidade.

10 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627925.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6714 de 8405 STF-fl. 58329



Debate

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Senhor  Presidente,  eu  volto  a  externar  a  Vossa  Excelência  a  minha 
preocupação  quanto  a  esse  método  de  julgamento  que nós  estamos a 
adotar. Nós não vamos avançar dessa maneira.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Qual seria o outro, 
Excelência? Não há outro!

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Eu 
posso distribuir o voto com antecedência...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO –  Mas  não  podemos 
tocar de cambulhada.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Não, 
mas  neste  caso,  Ministro-Relator,  é  preciso  observar  os  parâmetros 
fixados,...

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Estamos observando, mas...

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  ...mas 
pela lei vigente à época da consumação do crime.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Eu 
não  deixei  de  fazê-lo.  E  mais:  eu  esqueci,  na  verdade,  essa  causa  de 
aumento, que me autorizaria a aumentar, e não a diminuir a pena que 
fixei.
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23/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO
(S/ITEM III.3 - C.1)

(DOSIMETRIA DA PENA)
(CORRUPÇÃO ATIVA - MARCOS VALÉRIO)

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Presidente, há um detalhe que me parece importante,  mas,  talvez, não 
seja um elemento descritivo, fundamental.

Eu relembro à Corte que essa oferta de propina, que finalmente se 
concretizou em janeiro de 2004, levou o senhor Pizzolato a praticar atos 
que resultaram em desvios de setenta e quatro milhões de reais!

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Sim, mas antes da alteração da lei.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Se o 
valor da propina é relativamente baixo em relação a esse  montante,  o 
montante, em si, é considerável, é extremamente considerável!

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Mas aí 
Vossa Excelência deveria ter aplicado a causa de aumento.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Posso fazê-lo ainda, Senhor Presidente.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Vamos 

suspender  a  votação.  Há  outras  coordenadas  aqui  a  considerar. 
Suspendemos a votação.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Vamos suspender, Senhor Presidente, eu proponho.
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Fica 
sem efeito o voto proferido pela Ministra Rosa Weber.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  -  Quero  que  seja 
desconsiderado,  Senhor  Presidente.  É  que  Vossa  Excelência  me  deu a 
palavra para votar, mas acho importante que se observe o patamar de 1 a 
8.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - É isso 
que eu digo: Vossa Excelência suspende o voto?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Suspendo.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Então 

Vossa Excelência suspende o voto.

2 
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Decisão: O  Tribunal,  por  maioria,  rejeitou  a  questão  de  ordem 
suscitada da tribuna pelo advogado Márcio Thomaz Bastos, ratificada pelos 
advogados  Marcelo  Leonardo  e  Luiz  Fernando  Sá  e  Souza  Pacheco,  de 
desmembramento do processo, para assentar a competência da Corte quanto 
ao  processo  e  julgamento  dos  denunciados  que  não  são  detentores  de 
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mandato parlamentar, vencidos os Senhores Ministros Ricardo Lewandowski 
(Revisor) e Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão 
de ordem pelo advogado Alberto Zacharias Toron, ressalvando que poderá 
fazê-la  por  ocasião  de  sua  sustentação  oral.  Em  seguida,  após  o 
relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 02.08.2012.

Decisão: Após a sustentação oral do Procurador-Geral da República, 
Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, pelo Presidente, 
do pedido formulado da tribuna pelo advogado do acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza para que sua sustentação oral fosse de duas horas, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  José  Luís  Mendes  de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do Dr. Luiz 
Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno Neto; do Dr. 
Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares de Castro; do Dr. 
Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério Fernandes de Souza; e do 
Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado Ramon Hollerbach Cardoso, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Castellar  Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo Sérgio 
Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. Leonardo Isaac 
Yarochewsky, pela ré Simone Reis Lobo de Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio 
Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, 
pela  ré  Kátia  Rabello,  o  julgamento  foi  suspenso.  O  Tribunal,  por 
unanimidade, indeferiu o pedido formulado da tribuna pelo Dr. José Carlos 
Dias após o intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, 
Luís Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para cumprir 
compromisso  assumido  como  Presidente  do  Tribunal  Superior  Eleitoral. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 07.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Márcio Thomaz Bastos, 
pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira Campos Júnior, 
pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, 
pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. Alberto Zacharias Toron, 
pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís Justiniano de Arantes Fernandes 
e José Roberto Leal de Carvalho, pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi 
suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
08.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Marthius Sávio Cavalcante 
Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo  Leal  de  Lima 
Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto; do Dr. 
José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro Henry Neto; do Dr. Maurício 
Maranhão de Oliveira, pelo réu João Cláudio de Carvalho Genú; e do Dr. 
Antônio Sérgio Altieri de Moraes Pitombo, pelo réu Enivaldo Quadrado, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 09.08.2012.
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Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Márcio Thomaz Bastos, 
pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira Campos Júnior, 
pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, 
pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. Alberto Zacharias Toron, 
pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís Justiniano de Arantes Fernandes 
e José Roberto Leal de Carvalho, pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi 
suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
08.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Marthius Sávio Cavalcante 
Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo  Leal  de  Lima 
Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto; do Dr. 
José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro Henry Neto; do Dr. Maurício 
Maranhão de Oliveira, pelo réu João Cláudio de Carvalho Genú; e do Dr. 
Antônio Sérgio Altieri de Moraes Pitombo, pelo réu Enivaldo Quadrado, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 09.08.2012.
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Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Guilherme  Alfredo  de 
Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de Moraes e 
Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos Alberto Quaglia; 
do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu Valdemar Costa Neto; do Dr. 
Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo réu Jacinto de Souza Lamas; e do 
Dr. Délio Fortes Lins e Silva, pelo réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro 
Marco Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira de 
Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do Dr. Luiz 
Francisco Corrêa Barbosa, pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco; 
do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu Emerson Eloy Palmieri; do Dr. 
Ronaldo  Garcia  Dias,  pelo  réu  Romeu  Ferreira  de  Queiroz;  e  do  Dr. 
Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu José Rodrigues Borba, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos Gomes 
Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís Maximiliano 
Leal  Telesca  Mota,  pela  ré  Anita  Leocádia  Pereira  da  Costa;  do  Dr. 
Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da Silva; dos Drs. Sebastião 
Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves Valente, pelo réu João Magno de 
Moura; e do Dr. Roberto Garcia Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto 
Pereira, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 14.08.2012.

Decisão:  O Tribunal estabeleceu que a primeira parte desta sessão 
ficará  reservada  às  três  sustentações  orais  a  cargo  dos  advogados 
previamente inscritos e a segunda parte, ao voto do Ministro Joaquim 
Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio.  Não  votou, 
justificadamente, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor). Em seguida, 
falaram o Dr. Roberto Garcia Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o 
Dr. Luciano Feldens, pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o 
Dr. Antônio Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. 
Em continuação ao julgamento, o Tribunal, nos termos do voto do Relator: 
1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e a conseqüente 
incompetência da Corte, formulada pelos réus José Genoino Neto, Marcos 
Valério Fernandes de Souza e José Roberto Salgado, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; 2) por unanimidade, rejeitou a preliminar de impedimento 
do Relator formulada pelo réu Marcos Valério Fernandes de Souza; 3) por 
unanimidade,  não  conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do 
Relator  formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa  Gontijo, 
representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo  Quadrado,  e,  por 
maioria, rejeitou a proposta do Relator de encaminhamento de ofício à 
Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para  representar  contra  os  advogados, 
vencidos o Relator e o Ministro Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar de inépcia da denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, 
Delúbio Soares de Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno 
de Moura. O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou 
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Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Guilherme  Alfredo  de 
Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de Moraes e 
Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos Alberto Quaglia; 
do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu Valdemar Costa Neto; do Dr. 
Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo réu Jacinto de Souza Lamas; e do 
Dr. Délio Fortes Lins e Silva, pelo réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro 
Marco Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira de 
Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do Dr. Luiz 
Francisco Corrêa Barbosa, pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco; 
do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu Emerson Eloy Palmieri; do Dr. 
Ronaldo  Garcia  Dias,  pelo  réu  Romeu  Ferreira  de  Queiroz;  e  do  Dr. 
Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu José Rodrigues Borba, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos Gomes 
Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís Maximiliano 
Leal  Telesca  Mota,  pela  ré  Anita  Leocádia  Pereira  da  Costa;  do  Dr. 
Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da Silva; dos Drs. Sebastião 
Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves Valente, pelo réu João Magno de 
Moura; e do Dr. Roberto Garcia Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto 
Pereira, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 14.08.2012.

Decisão:  O Tribunal estabeleceu que a primeira parte desta sessão 
ficará  reservada  às  três  sustentações  orais  a  cargo  dos  advogados 
previamente inscritos e a segunda parte, ao voto do Ministro Joaquim 
Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio.  Não  votou, 
justificadamente, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor). Em seguida, 
falaram o Dr. Roberto Garcia Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o 
Dr. Luciano Feldens, pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o 
Dr. Antônio Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. 
Em continuação ao julgamento, o Tribunal, nos termos do voto do Relator: 
1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e a conseqüente 
incompetência da Corte, formulada pelos réus José Genoino Neto, Marcos 
Valério Fernandes de Souza e José Roberto Salgado, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; 2) por unanimidade, rejeitou a preliminar de impedimento 
do Relator formulada pelo réu Marcos Valério Fernandes de Souza; 3) por 
unanimidade,  não  conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do 
Relator  formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa  Gontijo, 
representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo  Quadrado,  e,  por 
maioria, rejeitou a proposta do Relator de encaminhamento de ofício à 
Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para  representar  contra  os  advogados, 
vencidos o Relator e o Ministro Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar de inépcia da denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, 
Delúbio Soares de Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno 
de Moura. O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou 
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o  Relator;  5) por  unanimidade, rejeitou  a preliminar  de nulidade  do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, por 
violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública por parte 
do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer denúncia contra 
Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) por unanimidade, rejeitou 
a preliminar de nulidade do processo formulada pelo réu Roberto Jefferson 
Monteiro Francisco, pela não inclusão do então Presidente da República no 
pólo passivo da ação penal. O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a 
preclusão,  acompanhou  o  Relator;  7)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  nulidade  processual  de  depoimentos  colhidos  por  juízo 
ordenado em que houve atuação de Procurador da República alegadamente 
suspeito,  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícius  Samarane.  O 
Revisor,  ultrapassada  a  questão  do  não  conhecimento,  acompanhou  o 
Relator; 8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade processual 
formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do acesso da imprensa 
ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
nulidade da perícia realizada pelos peritos criminais, por ausência de 
capacidade técnica específica para o caso concreto, formulada pelo réu 
Henrique Pizzolato, anotada a ressalva do Ministro Marco Aurélio. Nesta 
votação, ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou 
a  preliminar  formulada  pelo  réu  Pedro  Henry  Neto  de  nulidade  das 
inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc ou com 
a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos  advogados 
constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o Ministro Gilmar 
Mendes;  11) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa,  formulada  pelo  réu  Delúbio  Soares  de  Castro,  por  alegada 
realização de audiência sem a ciência dos réus;  12) por unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  cerceamento  de  defesa,  formulada  pelo  réu 
Delúbio Soares de Castro, em virtude do uso, pela acusação, de documento 
que não constava dos autos quando da oitiva de testemunha. Nesta votação, 
ausente  o  Ministro  Marco  Aurélio;  13)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar de cerceamento de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e 
Vinícius Samarane, em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas 
residentes no exterior;  14) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícius 
Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de  testemunha  pela 
acusação;  15) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa  pelo  indeferimento  de  diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia 
Rabello e Vinícus Samarane; 16) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final da instrução; 
17) por unanimidade, rejeitou a preliminar de suspensão do processo até o 
julgamento final de demanda conexa (Ação Penal 420) suscitada pelos réus 
Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg;  18) e, por unanimidade, acolheu a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pela  não  intimação  do  advogado 
constituído  pelo  réu  Carlos  Alberto  Quaglia,  suscitada  pelo  Defensor 
Público-Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do  feito, 
remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a fim de que lá 
prossiga  a  persecução  penal  movida  contra  o  acusado,  prejudicada  a 
argüição de cerceamento de defesa pela não inquirição das testemunhas 
arroladas na defesa prévia pelo acusado.  Votou o Presidente em todas as 
questões. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
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o  Relator;  5) por  unanimidade, rejeitou  a preliminar  de nulidade  do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, por 
violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública por parte 
do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer denúncia contra 
Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) por unanimidade, rejeitou 
a preliminar de nulidade do processo formulada pelo réu Roberto Jefferson 
Monteiro Francisco, pela não inclusão do então Presidente da República no 
pólo passivo da ação penal. O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a 
preclusão,  acompanhou  o  Relator;  7)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  nulidade  processual  de  depoimentos  colhidos  por  juízo 
ordenado em que houve atuação de Procurador da República alegadamente 
suspeito,  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícius  Samarane.  O 
Revisor,  ultrapassada  a  questão  do  não  conhecimento,  acompanhou  o 
Relator; 8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade processual 
formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do acesso da imprensa 
ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
nulidade da perícia realizada pelos peritos criminais, por ausência de 
capacidade técnica específica para o caso concreto, formulada pelo réu 
Henrique Pizzolato, anotada a ressalva do Ministro Marco Aurélio. Nesta 
votação, ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou 
a  preliminar  formulada  pelo  réu  Pedro  Henry  Neto  de  nulidade  das 
inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc ou com 
a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos  advogados 
constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o Ministro Gilmar 
Mendes;  11) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa,  formulada  pelo  réu  Delúbio  Soares  de  Castro,  por  alegada 
realização de audiência sem a ciência dos réus;  12) por unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  cerceamento  de  defesa,  formulada  pelo  réu 
Delúbio Soares de Castro, em virtude do uso, pela acusação, de documento 
que não constava dos autos quando da oitiva de testemunha. Nesta votação, 
ausente  o  Ministro  Marco  Aurélio;  13)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar de cerceamento de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e 
Vinícius Samarane, em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas 
residentes no exterior;  14) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícius 
Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de  testemunha  pela 
acusação;  15) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa  pelo  indeferimento  de  diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia 
Rabello e Vinícus Samarane; 16) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final da instrução; 
17) por unanimidade, rejeitou a preliminar de suspensão do processo até o 
julgamento final de demanda conexa (Ação Penal 420) suscitada pelos réus 
Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg;  18) e, por unanimidade, acolheu a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pela  não  intimação  do  advogado 
constituído  pelo  réu  Carlos  Alberto  Quaglia,  suscitada  pelo  Defensor 
Público-Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do  feito, 
remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a fim de que lá 
prossiga  a  persecução  penal  movida  contra  o  acusado,  prejudicada  a 
argüição de cerceamento de defesa pela não inquirição das testemunhas 
arroladas na defesa prévia pelo acusado.  Votou o Presidente em todas as 
questões. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por unanimidade e 
nos termos do voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), rejeitou a 
preliminar de nulidade processual por alegada violação ao disposto no 
artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, formulada por Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg. Votou o Presidente. Em seguida, o Tribunal deliberou que cada 
Ministro deverá adotar a metodologia de voto que entender cabível. No 
mérito, quanto ao item III.1 da denúncia, o Relator julgou procedente a 
ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens a.1, a.2, a.3), pela 
prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato 
(por duas vezes), e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela 
prática  dos  crimes  de  corrupção  ativa  e  peculato.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator)  julgou  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Henrique 
Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro, narrados nos itens III.2 (subitem a) e III.3 (subitens a.1, 
a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello pelas práticas de 
peculato e corrupção ativa, narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 
(subitem c.1 e c.2) da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base 
no artigo 386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu as petições nº 42.083 e nº 42.117, protocoladas por defensores 
dos réus e deliberou proceder à votação por itens, vencido em parte o 
Ministro Marco Aurélio, relativamente ao critério de votação e à extensão 
dos votos que concluíssem pela condenação, os quais deveriam também fixar 
a pena. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro Ricardo 
Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar procedente a 
ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela prática dos crimes 
de peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens 
III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na 
condenação dos réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Cristiano de Mello 
Paz e Ramon Hollerbach Cardoso, em coautoria, pela prática dos crimes de 
peculato e corrupção ativa, narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 
(subitem c.1 e c.2) da denúncia; e na absolvição do réu Luiz Gushiken, 
com  base  no  artigo  386,  inciso  V,  do  Código  de  Processo  Penal,  o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), quanto ao item III.1 da denúncia, julgou improcedente a ação 
para absolver os réus João Paulo Cunha (subitens a.1, a.2, a.3) dos 
delitos de corrupção passiva, com base no art. 386, inciso VII do Código 
de Processo Penal, e de peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base 
no art. 386, inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por unanimidade e 
nos termos do voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), rejeitou a 
preliminar de nulidade processual por alegada violação ao disposto no 
artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, formulada por Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg. Votou o Presidente. Em seguida, o Tribunal deliberou que cada 
Ministro deverá adotar a metodologia de voto que entender cabível. No 
mérito, quanto ao item III.1 da denúncia, o Relator julgou procedente a 
ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens a.1, a.2, a.3), pela 
prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato 
(por duas vezes), e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela 
prática  dos  crimes  de  corrupção  ativa  e  peculato.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator)  julgou  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Henrique 
Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro, narrados nos itens III.2 (subitem a) e III.3 (subitens a.1, 
a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello pelas práticas de 
peculato e corrupção ativa, narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 
(subitem c.1 e c.2) da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base 
no artigo 386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu as petições nº 42.083 e nº 42.117, protocoladas por defensores 
dos réus e deliberou proceder à votação por itens, vencido em parte o 
Ministro Marco Aurélio, relativamente ao critério de votação e à extensão 
dos votos que concluíssem pela condenação, os quais deveriam também fixar 
a pena. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro Ricardo 
Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar procedente a 
ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela prática dos crimes 
de peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens 
III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na 
condenação dos réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Cristiano de Mello 
Paz e Ramon Hollerbach Cardoso, em coautoria, pela prática dos crimes de 
peculato e corrupção ativa, narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 
(subitem c.1 e c.2) da denúncia; e na absolvição do réu Luiz Gushiken, 
com  base  no  artigo  386,  inciso  V,  do  Código  de  Processo  Penal,  o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), quanto ao item III.1 da denúncia, julgou improcedente a ação 
para absolver os réus João Paulo Cunha (subitens a.1, a.2, a.3) dos 
delitos de corrupção passiva, com base no art. 386, inciso VII do Código 
de Processo Penal, e de peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base 
no art. 386, inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
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b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso VII do 
CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do CPP. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 23.08.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item III da denúncia, 
após o voto da Ministra Rosa Weber acompanhando parcialmente o Relator, 
divergindo somente em relação ao réu João Paulo Cunha para absolvê-lo do 
delito de peculato decorrente da contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda., (subitem a.3 do item III.1), deixando a apreciação 
dos delitos de lavagem de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e 
Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item 
III.3), para um momento posterior; após o voto do Ministro Dias Toffoli, 
acompanhando integralmente o Revisor para julgar procedente em parte a 
ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique Pizzolato pelos 
delitos narrados nos itens III.2 e III.3, e absolvendo os réus João Paulo 
Cunha, Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e 
Cristiano de Mello Paz dos delitos narrados no item III.1, com base no 
art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do 
delito descrito no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os 
votos dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo Cunha 
pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz pelos delitos 
narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu Henrique Pizzolato pelos 
delitos  descritos  nos  itens  III.2  e  III.3,  e  absolvendo  o  réu  Luiz 
Gushiken do delito descrito no item III.3, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item III da denúncia, 
o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a ação, divergindo 
do Relator somente para absolver o réu João Paulo Cunha dos delitos de 
lavagem  de  dinheiro  (subitem  a.2  do  item  III.1)  e  de  peculato, 
referentemente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda. 
(subitem a.3 do item III.1), com base no art. 386, VII do CPP, aplicando 
as respectivas penas, nos termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes 
e Celso de Mello julgaram parcialmente procedente a ação, divergindo do 
Relator  somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e 
Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 386, VII do 
CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do item III.1) 
e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) do delito de lavagem de 
dinheiro tão só quanto ao tipo previsto no inciso VII do art. 1º da Lei 
nº 9.613/1998. O Ministro Marco Aurélio julgou procedente em parte a 
ação,  divergindo  do  Relator  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitem a.2 do item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item 
III.3) dos delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, 
Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição do réu Luiz Gushiken (subitem b do item III.3). O Ministro 
Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a absolvição do 
réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, referente à contratação 
da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3116075

Supremo Tribunal Federal

b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso VII do 
CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do CPP. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 23.08.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item III da denúncia, 
após o voto da Ministra Rosa Weber acompanhando parcialmente o Relator, 
divergindo somente em relação ao réu João Paulo Cunha para absolvê-lo do 
delito de peculato decorrente da contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda., (subitem a.3 do item III.1), deixando a apreciação 
dos delitos de lavagem de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e 
Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item 
III.3), para um momento posterior; após o voto do Ministro Dias Toffoli, 
acompanhando integralmente o Revisor para julgar procedente em parte a 
ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique Pizzolato pelos 
delitos narrados nos itens III.2 e III.3, e absolvendo os réus João Paulo 
Cunha, Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e 
Cristiano de Mello Paz dos delitos narrados no item III.1, com base no 
art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do 
delito descrito no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os 
votos dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo Cunha 
pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz pelos delitos 
narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu Henrique Pizzolato pelos 
delitos  descritos  nos  itens  III.2  e  III.3,  e  absolvendo  o  réu  Luiz 
Gushiken do delito descrito no item III.3, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item III da denúncia, 
o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a ação, divergindo 
do Relator somente para absolver o réu João Paulo Cunha dos delitos de 
lavagem  de  dinheiro  (subitem  a.2  do  item  III.1)  e  de  peculato, 
referentemente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda. 
(subitem a.3 do item III.1), com base no art. 386, VII do CPP, aplicando 
as respectivas penas, nos termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes 
e Celso de Mello julgaram parcialmente procedente a ação, divergindo do 
Relator  somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e 
Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 386, VII do 
CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do item III.1) 
e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) do delito de lavagem de 
dinheiro tão só quanto ao tipo previsto no inciso VII do art. 1º da Lei 
nº 9.613/1998. O Ministro Marco Aurélio julgou procedente em parte a 
ação,  divergindo  do  Relator  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitem a.2 do item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item 
III.3) dos delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, 
Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição do réu Luiz Gushiken (subitem b do item III.3). O Ministro 
Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a absolvição do 
réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, referente à contratação 
da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), 
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com base no inciso VII do art. 386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi 
suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), que 
acompanhava  integralmente  o  voto  do  Relator  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Tribunal proclamou provisoriamente que julga procedente em 
parte a ação para, em relação ao item III.1, condenar o réu João Paulo 
Cunha  pelo  delito  de  corrupção  passiva  (a.1),  vencidos  os  Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli; pelo delito de lavagem de 
dinheiro (a.2), vencidos os Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso 
e Marco Aurélio, com a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar 
Mendes, que o condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º 
da  Lei  nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) quanto 
à empresa SMP&B, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli, absolvendo 
o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em relação à empresa IFT – 
Ideias,  Fatos  e  Texto  Ltda.,  vencidos  os  Ministros  Joaquim  Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco Aurélio e Ayres Britto, e para 
condenar os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach 
Cardoso e Cristiano de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e 
peculato (b.1 e b.2), vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em 
relação  ao  item  III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique 
Pizzolato, Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens  a e  b); em 
relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu  Henrique 
Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato (a.1 e a.3), e, 
por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, condená-lo pelo delito de 
lavagem de dinheiro (a.2), com a ressalva dos Ministros Celso de Mello e 
Gilmar Mendes, que o condenavam menos no que se refere ao inciso VII do 
art. 1º da Lei nº 9.613/98, havendo a Ministra Rosa Weber deliberado 
votar posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e c.2); e, por 
unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito de peculato (subitem 
b), com base no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal. O 
julgamento foi suspenso após o início da leitura do voto do Relator 
quanto  ao  item  V da  denúncia.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando 
procedente  a ação  para condenar  os réus  Kátia Rabello,  José Roberto 
Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane como incursos 
no  delito  previsto  no  art.  4º,  caput,  da  Lei  nº  7.492/86  (gestão 
fraudulenta de instituição financeira), narrado no item V da denúncia, e 
o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  que  acompanhava  o 
Relator  quanto  aos  réus  Kátia  Rabello  e  José  Roberto  Salgado,  o 
julgamento foi suspenso antes da conclusão do voto do Revisor quanto aos 
réus Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item V da denúncia, o 
Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  concluiu  seu  voto  julgando 
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com base no inciso VII do art. 386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi 
suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), que 
acompanhava  integralmente  o  voto  do  Relator  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Tribunal proclamou provisoriamente que julga procedente em 
parte a ação para, em relação ao item III.1, condenar o réu João Paulo 
Cunha  pelo  delito  de  corrupção  passiva  (a.1),  vencidos  os  Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli; pelo delito de lavagem de 
dinheiro (a.2), vencidos os Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso 
e Marco Aurélio, com a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar 
Mendes, que o condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º 
da  Lei  nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) quanto 
à empresa SMP&B, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli, absolvendo 
o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em relação à empresa IFT – 
Ideias,  Fatos  e  Texto  Ltda.,  vencidos  os  Ministros  Joaquim  Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco Aurélio e Ayres Britto, e para 
condenar os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach 
Cardoso e Cristiano de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e 
peculato (b.1 e b.2), vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em 
relação  ao  item  III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique 
Pizzolato, Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens  a e  b); em 
relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu  Henrique 
Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato (a.1 e a.3), e, 
por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, condená-lo pelo delito de 
lavagem de dinheiro (a.2), com a ressalva dos Ministros Celso de Mello e 
Gilmar Mendes, que o condenavam menos no que se refere ao inciso VII do 
art. 1º da Lei nº 9.613/98, havendo a Ministra Rosa Weber deliberado 
votar posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e c.2); e, por 
unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito de peculato (subitem 
b), com base no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal. O 
julgamento foi suspenso após o início da leitura do voto do Relator 
quanto  ao  item  V da  denúncia.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando 
procedente  a ação  para condenar  os réus  Kátia Rabello,  José Roberto 
Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane como incursos 
no  delito  previsto  no  art.  4º,  caput,  da  Lei  nº  7.492/86  (gestão 
fraudulenta de instituição financeira), narrado no item V da denúncia, e 
o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  que  acompanhava  o 
Relator  quanto  aos  réus  Kátia  Rabello  e  José  Roberto  Salgado,  o 
julgamento foi suspenso antes da conclusão do voto do Revisor quanto aos 
réus Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item V da denúncia, o 
Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  concluiu  seu  voto  julgando 
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improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório Tôrres de Jesus 
e Vinícius Samarane do delito de gestão fraudulenta, com base no art. 
386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em seguida, após o voto da 
Ministra Rosa Weber e dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e 
Cármen  Lúcia  julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José 
Roberto Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  acompanhando  o  Revisor,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao  item V da 
denúncia, julgou procedente a ação para condenar, por unanimidade, pela 
prática do delito previsto no  caput do art. 4º da Lei nº 7.492/86, os 
réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado e, por maioria, o réu Vinícius 
Samarane, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Marco 
Aurélio, julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório 
Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do 
Código do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, o julgamento foi 
suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando 
procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para condenar os réus 
Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de 
Mello Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
Geiza Dias dos Santos, José Roberto Salgado, Vinícius Samarane e Kátia 
Rabello pelo delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos 
V,  VI  e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, 
do Código de Processo Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao  item IV da denúncia, 
após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para esclarecer o fato de 
que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi denunciado nesta ação pelo 
crime de lavagem de dinheiro com base no empréstimo obtido junto ao banco 
BMG,  objeto  da  Ação  Penal  420,  e  após  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), julgando procedente a ação para condenar os réus 
Kátia Rabello, José Roberto Salgado, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da Lei nº 
9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº  12.683/2012,  e  julgando 
improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
Geiza Dias dos Santos, Vinícius Samarane e Rogério Lanza Tolentino do 
mesmo delito, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 12.09.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item IV da denúncia, o 
Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo delito de lavagem de 
dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, José 
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improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório Tôrres de Jesus 
e Vinícius Samarane do delito de gestão fraudulenta, com base no art. 
386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em seguida, após o voto da 
Ministra Rosa Weber e dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e 
Cármen  Lúcia  julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José 
Roberto Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  acompanhando  o  Revisor,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao  item V da 
denúncia, julgou procedente a ação para condenar, por unanimidade, pela 
prática do delito previsto no  caput do art. 4º da Lei nº 7.492/86, os 
réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado e, por maioria, o réu Vinícius 
Samarane, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Marco 
Aurélio, julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório 
Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do 
Código do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, o julgamento foi 
suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando 
procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para condenar os réus 
Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de 
Mello Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
Geiza Dias dos Santos, José Roberto Salgado, Vinícius Samarane e Kátia 
Rabello pelo delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos 
V,  VI  e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, 
do Código de Processo Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao  item IV da denúncia, 
após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para esclarecer o fato de 
que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi denunciado nesta ação pelo 
crime de lavagem de dinheiro com base no empréstimo obtido junto ao banco 
BMG,  objeto  da  Ação  Penal  420,  e  após  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), julgando procedente a ação para condenar os réus 
Kátia Rabello, José Roberto Salgado, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da Lei nº 
9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº  12.683/2012,  e  julgando 
improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
Geiza Dias dos Santos, Vinícius Samarane e Rogério Lanza Tolentino do 
mesmo delito, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 12.09.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item IV da denúncia, o 
Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo delito de lavagem de 
dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, José 
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Roberto Salgado e Kátia Rabello, por unanimidade; o réu Rogério Lanza 
Tolentino, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli, e o réu Vinícius 
Samarane, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso de Mello 
e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao inciso VII do 
art. 1º da Lei nº 9.613/98. O Tribunal julgou improcedente a ação, por 
maioria, para absolver a ré Geiza Dias Duarte, vencidos os Ministros 
Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, e, por unanimidade, absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com base no art. 386, VII, do CPP. A 
Ministra  Rosa  Weber,  apreciando  os  delitos  de  lavagem  de  dinheiro 
descritos no item III da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao 
réu João Paulo Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, 
III, do CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for peculato e 
delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente para condenar o 
réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que se refere ao inciso VII 
do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI da denúncia, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao  item VI da 
denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI da denúncia, o 
Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar 
os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto  (item  VI.1, 
subitens  b.1,  b.2  e  b.3  da  denúncia), Pedro  Henry  Neto  (item  VI.1, 
subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e João Claúdio de Carvalho Genú 
(item VI.1, subitens c.1, c.2 e c.3 da denúncia) pela prática dos crimes 
de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva 
(art. 317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (cinco vezes através 
de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de funcionários da 
BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS BANVAL), havendo as 
operações de lavagem de dinheiro sido realizadas em continuidade delitiva 
(item VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva, 
considerando ter havido a prática de conduta única; condenar os réus 
Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg (item VI.1, subitens d.1 e d.2 da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código  Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro vezes através 
de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes utilizando-se da 
conta  da NATIMAR);  condenar os  réus Valdemar  Costa Neto (item VI.2, 
subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, 
subitens c.1, c.2 e c.3 da denúncia), em concurso material, por corrupção 
passiva (art. 317 do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos 
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Roberto Salgado e Kátia Rabello, por unanimidade; o réu Rogério Lanza 
Tolentino, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli, e o réu Vinícius 
Samarane, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso de Mello 
e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao inciso VII do 
art. 1º da Lei nº 9.613/98. O Tribunal julgou improcedente a ação, por 
maioria, para absolver a ré Geiza Dias Duarte, vencidos os Ministros 
Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, e, por unanimidade, absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com base no art. 386, VII, do CPP. A 
Ministra  Rosa  Weber,  apreciando  os  delitos  de  lavagem  de  dinheiro 
descritos no item III da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao 
réu João Paulo Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, 
III, do CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for peculato e 
delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente para condenar o 
réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que se refere ao inciso VII 
do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI da denúncia, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao  item VI da 
denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI da denúncia, o 
Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar 
os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto  (item  VI.1, 
subitens  b.1,  b.2  e  b.3  da  denúncia), Pedro  Henry  Neto  (item  VI.1, 
subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e João Claúdio de Carvalho Genú 
(item VI.1, subitens c.1, c.2 e c.3 da denúncia) pela prática dos crimes 
de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva 
(art. 317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (cinco vezes através 
de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de funcionários da 
BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS BANVAL), havendo as 
operações de lavagem de dinheiro sido realizadas em continuidade delitiva 
(item VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva, 
considerando ter havido a prática de conduta única; condenar os réus 
Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg (item VI.1, subitens d.1 e d.2 da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código  Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro vezes através 
de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes utilizando-se da 
conta  da NATIMAR);  condenar os  réus Valdemar  Costa Neto (item VI.2, 
subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, 
subitens c.1, c.2 e c.3 da denúncia), em concurso material, por corrupção 
passiva (art. 317 do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos 
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V e VI, da Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, 
através da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da  denúncia),  e  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 e e.2 
da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes de corrupção 
passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de dinheiro  (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); condenar os réus Roberto Jefferson 
Monteiro Francisco (item VI.3, subitens c.1 e c.2 da denúncia), Romeu 
Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson 
Eloy Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso 
material, pela prática  dos crimes  de corrupção  passiva (art.  317 do 
Código Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998), este último praticado em continuidade delitiva, absolvido o 
réu Emerson Eloy Palmieri de uma imputação de corrupção passiva e de três 
imputações de lavagem de dinheiro; e para condenar o réu José Rodrigues 
Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem 
de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas 
com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José Mohamed Janene, falecido em 2010, já foi declarada extinta sua 
punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal. Em seguida, 
após  o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  julgando 
procedente a ação para condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), mencionado no item VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente 
a ação quanto ao crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da 
Lei nº 9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu Pedro 
Henry Neto, julgando improcedente a ação quanto aos crimes de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) 
e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), 
descritos  no  item  VI.1,  subitens  b.1,  b.2  e  b.3  da  denúncia,  para 
absolvê-lo com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI da denúncia, 
após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) julgando procedente 
a ação para condenar o réu João Cláudio de Carvalho Genú pelos crimes de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) e de corrupção passiva 
(art. 317, caput, do Código Penal), julgando-a improcedente para absolvê-
lo do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do Código 
de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para  condenar  o  réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998); julgando improcedente a ação para absolver o réu Breno 
Fischberg dos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) 
e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal;  julgando 
procedente a ação para condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto pelo crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal); julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
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V e VI, da Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, 
através da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da  denúncia),  e  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 e e.2 
da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes de corrupção 
passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de dinheiro  (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); condenar os réus Roberto Jefferson 
Monteiro Francisco (item VI.3, subitens c.1 e c.2 da denúncia), Romeu 
Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson 
Eloy Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso 
material, pela prática  dos crimes  de corrupção  passiva (art.  317 do 
Código Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998), este último praticado em continuidade delitiva, absolvido o 
réu Emerson Eloy Palmieri de uma imputação de corrupção passiva e de três 
imputações de lavagem de dinheiro; e para condenar o réu José Rodrigues 
Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem 
de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas 
com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José Mohamed Janene, falecido em 2010, já foi declarada extinta sua 
punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal. Em seguida, 
após  o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  julgando 
procedente a ação para condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), mencionado no item VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente 
a ação quanto ao crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da 
Lei nº 9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu Pedro 
Henry Neto, julgando improcedente a ação quanto aos crimes de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) 
e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), 
descritos  no  item  VI.1,  subitens  b.1,  b.2  e  b.3  da  denúncia,  para 
absolvê-lo com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI da denúncia, 
após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) julgando procedente 
a ação para condenar o réu João Cláudio de Carvalho Genú pelos crimes de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) e de corrupção passiva 
(art. 317, caput, do Código Penal), julgando-a improcedente para absolvê-
lo do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do Código 
de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para  condenar  o  réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998); julgando improcedente a ação para absolver o réu Breno 
Fischberg dos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) 
e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal;  julgando 
procedente a ação para condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto pelo crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal); julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3116075

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6728 de 8405 STF-fl. 58343



Decisão de Julgamento

Neto e Jacinto de Souza Lamas pelos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998);  julgando  procedente  a  ação  para  condenar  o  réu  Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, 
do Código Penal), julgando-a improcedente para absolvê-lo do delito de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal; e julgando improcedente a ação para absolver o réu Antônio de 
Pádua de Souza Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo Penal, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item  VI da denúncia, 
após  o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  julgando 
parcialmente procedente a ação para condenar o réu José Rodrigues Borba 
(item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 
317,  caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 
parcialmente procedente a ação para condenar o réu Roberto Jefferson 
Monteiro  Francisco  (item  VI.3,  subitens  c.1  e  c.2)  pelo  crime  de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), absolvendo-o do 
delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código 
de Processo Penal; improcedente a ação para absolver o réu Emerson Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção passiva 
e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de 
Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para condenar o réu 
Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e d.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), absolvendo-o do 
delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código 
de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao  item VI da denúncia 
(VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; VI.2, subitens 
b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.3, subitens c.1, 
c.2, d.1, d.2, e.1, e.2; VI.4, b.1 e b.2), após o voto da Ministra Rosa 
Weber, julgando procedente a ação para condenar por crime de corrupção 
passiva (art. 317 do CP) os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade  Neto,  Pedro  Henry  Neto,  Valdemar  Costa  Neto,  Carlos  Alberto 
Rodrigues Pinto, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz e José Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João 
Cláudio de Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, 
na  condição  de  partícipes;  e  para  condenar  por  crime  de  lavagem  de 
dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI  da  Lei  nº  9.613/98),  tendo  por 
antecedentes crimes de peculato e financeiros de terceiros, os réus Pedro 
da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, Enivaldo 
Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas, 
Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco,  Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu 
Ferreira Queiroz; julgando improcedente a ação para absolver da imputação 
de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes crimes de corrupção, os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
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Neto e Jacinto de Souza Lamas pelos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998);  julgando  procedente  a  ação  para  condenar  o  réu  Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, 
do Código Penal), julgando-a improcedente para absolvê-lo do delito de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal; e julgando improcedente a ação para absolver o réu Antônio de 
Pádua de Souza Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo Penal, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item  VI da denúncia, 
após  o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  julgando 
parcialmente procedente a ação para condenar o réu José Rodrigues Borba 
(item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 
317,  caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 
parcialmente procedente a ação para condenar o réu Roberto Jefferson 
Monteiro  Francisco  (item  VI.3,  subitens  c.1  e  c.2)  pelo  crime  de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), absolvendo-o do 
delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código 
de Processo Penal; improcedente a ação para absolver o réu Emerson Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção passiva 
e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de 
Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para condenar o réu 
Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e d.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), absolvendo-o do 
delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código 
de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao  item VI da denúncia 
(VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; VI.2, subitens 
b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.3, subitens c.1, 
c.2, d.1, d.2, e.1, e.2; VI.4, b.1 e b.2), após o voto da Ministra Rosa 
Weber, julgando procedente a ação para condenar por crime de corrupção 
passiva (art. 317 do CP) os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade  Neto,  Pedro  Henry  Neto,  Valdemar  Costa  Neto,  Carlos  Alberto 
Rodrigues Pinto, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz e José Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João 
Cláudio de Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, 
na  condição  de  partícipes;  e  para  condenar  por  crime  de  lavagem  de 
dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI  da  Lei  nº  9.613/98),  tendo  por 
antecedentes crimes de peculato e financeiros de terceiros, os réus Pedro 
da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, Enivaldo 
Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas, 
Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco,  Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu 
Ferreira Queiroz; julgando improcedente a ação para absolver da imputação 
de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes crimes de corrupção, os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
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João  Cláudio  de  Carvalho  Genú,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de Souza 
Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz, 
Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no art. 386, III, 
do Código de Processo Penal; para absolver da imputação de crimes de 
lavagem  de  dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  peculato  e 
financeiros de terceiros, os réus João Cláudio de Carvalho Genú, Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto, com base art. 386, VII, do CPP; o réu José 
Rodrigues Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de 
Pádua de Souza Lamas, com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver 
da imputação do crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) 
os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João  Cláudio  de  Carvalho  Genú,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de Souza 
Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do Ministro Luiz 
Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator para julgar procedente 
a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base no art. 
386,  VII,  do  CPP;  após  o  voto  da  Ministra  Cármen  Lúcia, julgando 
procedente  em  parte  a  ação,  para  julgá-la  improcedente  somente  na 
absolvição, quanto ao delito de formação de quadrilha, dos réus Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de 
Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, 
Jacinto de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito de lavagem de dinheiro, absolver o réu José Rodrigues Borba, com 
base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio de Pádua de Souza 
Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do CPP; após o voto parcial do Ministro Dias 
Toffoli, julgando procedente a ação para condenar os réus Pedro da Silva 
Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto  e  Pedro  Henry  Neto  pelos  crimes  de 
corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, e o réu Enivaldo Quadrado 
pelo crime de lavagem de dinheiro, julgando improcedente a ação para 
absolver o réu João Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção 
passiva, com base no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro 
Gilmar  Mendes, julgando  procedente  em  parte  a  ação,  para  julgá-la 
improcedente somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos 
de formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com 
base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de formação 
de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 386, VII, do CPP; 
Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de formação de quadrilha e 
lavagem de dinheiro, com base no art. 386, VII, do CPP; e o réu José 
Rodrigues Borba, do delito de lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
III, do CPP, foi o julgamento suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI da denúncia, o 
Tribunal proclama provisoriamente que julgou procedente em parte a ação 
penal para, quanto ao réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto 
(VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo crime de formação de quadrilha (art. 288 do 
CP), condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia e Dias Toffoli; pelo crime de corrupção passiva (art. 317 do CP), 
condená-lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), condená-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Marco Aurélio; quanto ao réu 
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João  Cláudio  de  Carvalho  Genú,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de Souza 
Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz, 
Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no art. 386, III, 
do Código de Processo Penal; para absolver da imputação de crimes de 
lavagem  de  dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  peculato  e 
financeiros de terceiros, os réus João Cláudio de Carvalho Genú, Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto, com base art. 386, VII, do CPP; o réu José 
Rodrigues Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de 
Pádua de Souza Lamas, com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver 
da imputação do crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) 
os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João  Cláudio  de  Carvalho  Genú,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de Souza 
Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do Ministro Luiz 
Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator para julgar procedente 
a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base no art. 
386,  VII,  do  CPP;  após  o  voto  da  Ministra  Cármen  Lúcia, julgando 
procedente  em  parte  a  ação,  para  julgá-la  improcedente  somente  na 
absolvição, quanto ao delito de formação de quadrilha, dos réus Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de 
Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, 
Jacinto de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito de lavagem de dinheiro, absolver o réu José Rodrigues Borba, com 
base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio de Pádua de Souza 
Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do CPP; após o voto parcial do Ministro Dias 
Toffoli, julgando procedente a ação para condenar os réus Pedro da Silva 
Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto  e  Pedro  Henry  Neto  pelos  crimes  de 
corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, e o réu Enivaldo Quadrado 
pelo crime de lavagem de dinheiro, julgando improcedente a ação para 
absolver o réu João Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção 
passiva, com base no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro 
Gilmar  Mendes, julgando  procedente  em  parte  a  ação,  para  julgá-la 
improcedente somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos 
de formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com 
base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de formação 
de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 386, VII, do CPP; 
Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de formação de quadrilha e 
lavagem de dinheiro, com base no art. 386, VII, do CPP; e o réu José 
Rodrigues Borba, do delito de lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
III, do CPP, foi o julgamento suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI da denúncia, o 
Tribunal proclama provisoriamente que julgou procedente em parte a ação 
penal para, quanto ao réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto 
(VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo crime de formação de quadrilha (art. 288 do 
CP), condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia e Dias Toffoli; pelo crime de corrupção passiva (art. 317 do CP), 
condená-lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), condená-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Marco Aurélio; quanto ao réu 
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Pedro  Henry  Neto (VI.1,  b.1,  b.2,  b.3),  do  delito  de  formação  de 
quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente; pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar 
Mendes e Marco Aurélio; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo 
por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Gilmar  Mendes  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu João Cláudio de Carvalho Genú (VI.1, c.1, c.2, 
c.3),  pelo  crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli; pelo crime 
de corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Dias 
Toffoli; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio; 
quanto ao réu Enivaldo Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo crime de formação 
de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, 
Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu 
Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do delito de formação de quadrilha, 
absolvê-lo por maioria, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux, Celso de 
Mello e Presidente, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e 
Marco Aurélio; quanto ao réu Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), 
pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos os 
Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo 
crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade; e pelo crime de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco 
Aurélio; quanto ao réu Jacinto de Souza Lamas (VI.2, c.1, c.2, c.3), pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os 
Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo 
crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade; e pelo crime de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco 
Aurélio; quanto ao réu Antônio de Pádua de Souza Lamas (VI.2, d.1, d.2), 
dos delitos de formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, absolvê-lo 
por unanimidade, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal; quanto ao réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto  (VI.2, e.1, e.2), 
pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime 
de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor, Rosa Weber e Marco Aurélio; quanto ao réu Roberto Jefferson 
Monteiro Francisco (VI.3, c.1, c.2), pelo crime de corrupção passiva, 
condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-
lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; quanto ao 
réu Romeu Ferreira Queiroz (VI.3, d.1, d.2), pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; 
quanto  ao  réu Emerson  Eloy  Palmieri  (VI.3,  e.1,  e.2)  pelo  crime  de 
corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Dias  Toffoli  e  Marco  Aurélio,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Dias Toffoli e 
Marco Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, b.1, b.2), pelo 
crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, e, em relação ao 
crime de lavagem de dinheiro, após os votos dos Ministros Relator, Luiz 
Fux, Dias Toffoli, Celso de Mello e Presidente, julgando procedente a 
ação, e os votos dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar 
Mendes  e  Marco  Aurélio,  julgando-a  improcedente,  o  julgamento  foi 
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Pedro  Henry  Neto (VI.1,  b.1,  b.2,  b.3),  do  delito  de  formação  de 
quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente; pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar 
Mendes e Marco Aurélio; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo 
por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Gilmar  Mendes  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu João Cláudio de Carvalho Genú (VI.1, c.1, c.2, 
c.3),  pelo  crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli; pelo crime 
de corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Dias 
Toffoli; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio; 
quanto ao réu Enivaldo Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo crime de formação 
de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, 
Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu 
Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do delito de formação de quadrilha, 
absolvê-lo por maioria, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux, Celso de 
Mello e Presidente, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e 
Marco Aurélio; quanto ao réu Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), 
pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos os 
Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo 
crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade; e pelo crime de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco 
Aurélio; quanto ao réu Jacinto de Souza Lamas (VI.2, c.1, c.2, c.3), pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os 
Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo 
crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade; e pelo crime de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco 
Aurélio; quanto ao réu Antônio de Pádua de Souza Lamas (VI.2, d.1, d.2), 
dos delitos de formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, absolvê-lo 
por unanimidade, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal; quanto ao réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto  (VI.2, e.1, e.2), 
pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime 
de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor, Rosa Weber e Marco Aurélio; quanto ao réu Roberto Jefferson 
Monteiro Francisco (VI.3, c.1, c.2), pelo crime de corrupção passiva, 
condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-
lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; quanto ao 
réu Romeu Ferreira Queiroz (VI.3, d.1, d.2), pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; 
quanto  ao  réu Emerson  Eloy  Palmieri  (VI.3,  e.1,  e.2)  pelo  crime  de 
corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Dias  Toffoli  e  Marco  Aurélio,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Dias Toffoli e 
Marco Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, b.1, b.2), pelo 
crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, e, em relação ao 
crime de lavagem de dinheiro, após os votos dos Ministros Relator, Luiz 
Fux, Dias Toffoli, Celso de Mello e Presidente, julgando procedente a 
ação, e os votos dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar 
Mendes  e  Marco  Aurélio,  julgando-a  improcedente,  o  julgamento  foi 
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suspenso.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao  item VI da denúncia, 
após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333 
do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os 
réus José Dirceu de Oliveira e Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, 
VI.3.a), Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos  e  Rogério  Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  e  julgando 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; 
e o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver os réus José 
Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos Santos e Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi 
suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item  VI da denúncia, 
após  o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  julgando 
improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de Oliveira e Silva 
dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e os votos dos Ministros 
Rosa Weber e Luiz Fux, julgando procedente a ação para, pela prática dos 
crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira 
e Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério Lanza 
Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a ação para absolver os 
réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) e Anderson 
Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Dias 
Toffoli  julgando procedente  a ação  para, pela  prática dos  crimes de 
corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus Delúbio 
Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello 
Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, julgando improcedente a ação para 
absolver dos delitos mencionados os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson 
Adauto Pereira (item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de 
Processo Penal; os votos dos Ministros Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de Oliveira 
e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério 
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suspenso.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao  item VI da denúncia, 
após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333 
do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os 
réus José Dirceu de Oliveira e Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, 
VI.3.a), Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos  e  Rogério  Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  e  julgando 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; 
e o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver os réus José 
Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos Santos e Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi 
suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item  VI da denúncia, 
após  o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  julgando 
improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de Oliveira e Silva 
dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e os votos dos Ministros 
Rosa Weber e Luiz Fux, julgando procedente a ação para, pela prática dos 
crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira 
e Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério Lanza 
Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a ação para absolver os 
réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) e Anderson 
Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Dias 
Toffoli  julgando procedente  a ação  para, pela  prática dos  crimes de 
corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus Delúbio 
Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello 
Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, julgando improcedente a ação para 
absolver dos delitos mencionados os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson 
Adauto Pereira (item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de 
Processo Penal; os votos dos Ministros Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de Oliveira 
e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério 
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Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, 
Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos  e  Rogério  Lanza  Tolentino,  julgando 
improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados os réus Geiza 
Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP; e o voto do Ministro Marco Aurélio, que julgava procedente a ação 
para condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de 
Castro,  José  Genoíno  Neto,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, julgando-a 
improcedente para absolver o réu Anderson Adauto Pereira, com base no 
art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Ausente,  nesta 
assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de  Mello.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, colhidos os votos dos Ministros Celso de 
Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para condenar, por unanimidade, pela 
prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz e Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e 
Rogério  Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto (itens 
VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a ação para 
absolver, por maioria, a ré Geiza Dias dos Santos,  vencido o Ministro 
Marco Aurélio, e, por unanimidade, o réu Anderson Adauto Pereira (item 
VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP. Votou o Presidente, Ministro 
Ayres Britto. Em seguida, após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator) quanto ao  item VII da denúncia, julgando improcedente a ação 
para absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de dinheiro com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VII da denúncia, 
após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando 
procedente a ação para condenar pelo crime de lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da 
Rocha,  João  Magno  de  Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia 
Pereira da Costa, Luiz Carlos da Silva (Professor Luizinho) e José Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no que foi 
acompanhado  integralmente  pelo  Ministro  Luiz  Fux;  e  os  votos  dos 
Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  Marco  Aurélio,  Rosa  Weber, 
Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a ação para absolver 
os réus Paulo Roberto Galvão Rocha, Anita Leocádia Pereira da Costa, João 
Magno  de  Moura,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho),  Anderson 
Adauto Pereira e José Luiz Alves, com base no art. 386, VII, do CPP, o 
julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro 
Gilmar Mendes. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
11.10.2012.
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Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, 
Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos  e  Rogério  Lanza  Tolentino,  julgando 
improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados os réus Geiza 
Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP; e o voto do Ministro Marco Aurélio, que julgava procedente a ação 
para condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de 
Castro,  José  Genoíno  Neto,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, julgando-a 
improcedente para absolver o réu Anderson Adauto Pereira, com base no 
art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Ausente,  nesta 
assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de  Mello.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, colhidos os votos dos Ministros Celso de 
Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para condenar, por unanimidade, pela 
prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz e Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e 
Rogério  Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto (itens 
VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a ação para 
absolver, por maioria, a ré Geiza Dias dos Santos,  vencido o Ministro 
Marco Aurélio, e, por unanimidade, o réu Anderson Adauto Pereira (item 
VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP. Votou o Presidente, Ministro 
Ayres Britto. Em seguida, após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator) quanto ao  item VII da denúncia, julgando improcedente a ação 
para absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de dinheiro com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VII da denúncia, 
após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando 
procedente a ação para condenar pelo crime de lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da 
Rocha,  João  Magno  de  Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia 
Pereira da Costa, Luiz Carlos da Silva (Professor Luizinho) e José Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no que foi 
acompanhado  integralmente  pelo  Ministro  Luiz  Fux;  e  os  votos  dos 
Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  Marco  Aurélio,  Rosa  Weber, 
Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a ação para absolver 
os réus Paulo Roberto Galvão Rocha, Anita Leocádia Pereira da Costa, João 
Magno  de  Moura,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho),  Anderson 
Adauto Pereira e José Luiz Alves, com base no art. 386, VII, do CPP, o 
julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro 
Gilmar Mendes. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
11.10.2012.
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Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
preliminarmente, rejeitou a  emendatio libelli suscitada nas alegações 
finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa Weber votou no 
sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal proclama provisoriamente 
que  julgou  procedente  em  parte  a  ação  para  condenar  os  réus  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos, por unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na 
primeira parte do parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 7.492/1986, 
ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do mesmo 
delito  verificado  24  vezes  em  continuidade  delitiva,  condenar,  por 
maioria, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado, vencida a Ministra 
Rosa Weber. Absolvidos do mencionado delito, com base no art. 386, VII do 
Código de Processo Penal, os réus  Cristiano de Mello Paz  e Vinícius 
Samarane,  por unanimidade, e a ré  Geiza Dias dos Santos,  por maioria, 
vencido  o Ministro  Marco Aurélio.  Com relação  aos réus  José Eduardo 
Cavalcanti de Mendonça (Duda Mendonça) e  Zilmar Fernandes Silveira, o 
Tribunal  absolveu-os,  por  maioria,  do  delito  de  evasão  de  divisas 
previsto na segunda parte do parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 
7.492/1986, com base no art. 386, III, do CPP, vencido o Ministro Marco 
Aurélio; por unanimidade, do delito de lavagem de dinheiro referente aos 
cinco repasses de valores realizados em agência do Banco Rural, em São 
Paulo (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998, cinco vezes); e, 
por maioria, absolveu-os da prática do crime descrito no art. 1º, inciso 
VI, da Lei 9.613/1998, tendo em vista as cinqüenta e três operações de 
lavagem de dinheiro relacionadas às cinqüenta e três operações de evasão 
de divisas mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), 
Luiz Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvições com base no art. 386, VII, 
do  CPP.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 15.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, os Ministros Gilmar Mendes e 
Joaquim Barbosa (Relator) reajustaram seus votos para julgar procedente a 
ação  e  condenar  os  réus  José  Eduardo  Cavalcanti  de  Mendonça  (Duda 
Mendonça) e Zilmar Fernandes Silveira pelo delito de evasão de divisas 
(art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item VIII 
(c.1) da denúncia. Em relação ao item VII da denúncia, colhidos os votos 
dos Ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), 
o Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação para absolver os 
réus Anita Leocádia Pereira da Costa, Luiz Carlos da Silva (Professor 
Luizinho) e José Luiz Alves do delito de lavagem de dinheiro, com base no 
art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Quanto aos réus Paulo Roberto 
Galvão da Rocha, João Magno de Moura e Anderson Adauto Pereira, votaram 
pela  procedência  da  ação,  condenando-os  pelo  delito  de  lavagem  de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), os Ministros 
Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e 
Ayres Britto (Presidente), e, pela improcedência, votaram os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen Lúcia e 
Dias Toffoli. Em seguida, após o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) haver 
proferido parte do voto quanto ao item II da denúncia, o julgamento foi 
suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
17.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item II da denúncia, o 
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Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
preliminarmente, rejeitou a  emendatio libelli suscitada nas alegações 
finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa Weber votou no 
sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal proclama provisoriamente 
que  julgou  procedente  em  parte  a  ação  para  condenar  os  réus  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos, por unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na 
primeira parte do parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 7.492/1986, 
ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do mesmo 
delito  verificado  24  vezes  em  continuidade  delitiva,  condenar,  por 
maioria, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado, vencida a Ministra 
Rosa Weber. Absolvidos do mencionado delito, com base no art. 386, VII do 
Código de Processo Penal, os réus  Cristiano de Mello Paz  e Vinícius 
Samarane,  por unanimidade, e a ré  Geiza Dias dos Santos,  por maioria, 
vencido  o Ministro  Marco Aurélio.  Com relação  aos réus  José Eduardo 
Cavalcanti de Mendonça (Duda Mendonça) e  Zilmar Fernandes Silveira, o 
Tribunal  absolveu-os,  por  maioria,  do  delito  de  evasão  de  divisas 
previsto na segunda parte do parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 
7.492/1986, com base no art. 386, III, do CPP, vencido o Ministro Marco 
Aurélio; por unanimidade, do delito de lavagem de dinheiro referente aos 
cinco repasses de valores realizados em agência do Banco Rural, em São 
Paulo (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998, cinco vezes); e, 
por maioria, absolveu-os da prática do crime descrito no art. 1º, inciso 
VI, da Lei 9.613/1998, tendo em vista as cinqüenta e três operações de 
lavagem de dinheiro relacionadas às cinqüenta e três operações de evasão 
de divisas mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), 
Luiz Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvições com base no art. 386, VII, 
do  CPP.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 15.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, os Ministros Gilmar Mendes e 
Joaquim Barbosa (Relator) reajustaram seus votos para julgar procedente a 
ação  e  condenar  os  réus  José  Eduardo  Cavalcanti  de  Mendonça  (Duda 
Mendonça) e Zilmar Fernandes Silveira pelo delito de evasão de divisas 
(art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item VIII 
(c.1) da denúncia. Em relação ao item VII da denúncia, colhidos os votos 
dos Ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), 
o Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação para absolver os 
réus Anita Leocádia Pereira da Costa, Luiz Carlos da Silva (Professor 
Luizinho) e José Luiz Alves do delito de lavagem de dinheiro, com base no 
art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Quanto aos réus Paulo Roberto 
Galvão da Rocha, João Magno de Moura e Anderson Adauto Pereira, votaram 
pela  procedência  da  ação,  condenando-os  pelo  delito  de  lavagem  de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), os Ministros 
Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e 
Ayres Britto (Presidente), e, pela improcedência, votaram os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen Lúcia e 
Dias Toffoli. Em seguida, após o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) haver 
proferido parte do voto quanto ao item II da denúncia, o julgamento foi 
suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
17.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item II da denúncia, o 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3116075

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6734 de 8405 STF-fl. 58349



Decisão de Julgamento

Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator)  julgou  procedente  a  ação  para 
condenar,  pelo  delito  de  formação  de  quadrilha  (art.  388  do  Código 
Penal),  os  réus  José  Dirceu  de  Oliveira  e  Silva,  Delúbio  Soares  de 
Castro, José Genoíno Neto, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello 
Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  José 
Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane,  Kátia  Rabello e  Marcos  Valério 
Fernandes de Souza, julgando-a improcedente para absolver do mencionado 
delito às rés Geiza Dias dos Santos e Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O Ministro Ricardo 
Lewandowski (Revisor) julgou improcedente a ação para absolver todos os 
réus mencionados no referido item II, fazendo-o com base no art. 386, 
III, do CPP, e reajustou o voto proferido em assentada anterior para 
julgar improcedente a ação e absolver, do delito de formação de quadrilha 
descrito no item VI da denúncia, os réus Pedro Silva Corrêa de Oliveira 
de Andrade Neto (VI.1.b.1), João Cláudio de Carvalho Genú (VI.1.c.1), 
Enivaldo Quadrado (VI.1.d.1), Valdemar Costa Neto (VI.2.b.1) e Jacinto de 
Souza Lamas (VI.2.c.1), com base no art. 386, III, do CPP. Em seguida, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 18.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item II da denúncia, o 
Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para condenar pelo delito 
de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus José Dirceu 
de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, Ramon 
Hollerbach  Cardoso, Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino, 
Simone Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado, Kátia Rabello e 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando-
a improcedente para absolver do mencionado delito, por unanimidade, à ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, por unanimidade, e, por maioria, a ré 
Geiza  Dias  dos  Santos,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  ambas  as 
absolvições com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 
Ressalvados os votos dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia e 
Dias Toffoli que absolviam com base no art. 386, III, do CPP. Com relação 
ao réu Vinícius Samarane, acompanharam o voto do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), julgando procedente a ação para condená-lo pelo mencionado 
delito de formação de quadrilha, os Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), e acompanharam o voto do 
Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio, julgando improcedente a ação para 
absolvê-lo com base no art. 386, III, do CPP. Em seguida, o julgamento 
foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto (Presidente). 
Plenário, 22.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal resolveu questão de 
ordem suscitada pelo Ministro Ayres Britto (Presidente) no sentido de, em 
face do empate, absolver os acusados  Valdemar Costa Neto e  Jacinto de 
Souza Lamas do delito de formação de quadrilha (item VI da denúncia); 
José  Rodrigues  Borba, do  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (item  VI  da 
denúncia);  Paulo Roberto Galvão da Rocha,  João Magno Moura e  Anderson 
Adauto Pereira, do delito de lavagem (item VII da denúncia) e o acusado 
Vinícius  Samarane,  do  delito  de  formação  de  quadrilha  (item  II  da 
denúncia),  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio  que  entendia  caber  ao 
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Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator)  julgou  procedente  a  ação  para 
condenar,  pelo  delito  de  formação  de  quadrilha  (art.  388  do  Código 
Penal),  os  réus  José  Dirceu  de  Oliveira  e  Silva,  Delúbio  Soares  de 
Castro, José Genoíno Neto, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello 
Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  José 
Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane,  Kátia  Rabello e  Marcos  Valério 
Fernandes de Souza, julgando-a improcedente para absolver do mencionado 
delito às rés Geiza Dias dos Santos e Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O Ministro Ricardo 
Lewandowski (Revisor) julgou improcedente a ação para absolver todos os 
réus mencionados no referido item II, fazendo-o com base no art. 386, 
III, do CPP, e reajustou o voto proferido em assentada anterior para 
julgar improcedente a ação e absolver, do delito de formação de quadrilha 
descrito no item VI da denúncia, os réus Pedro Silva Corrêa de Oliveira 
de Andrade Neto (VI.1.b.1), João Cláudio de Carvalho Genú (VI.1.c.1), 
Enivaldo Quadrado (VI.1.d.1), Valdemar Costa Neto (VI.2.b.1) e Jacinto de 
Souza Lamas (VI.2.c.1), com base no art. 386, III, do CPP. Em seguida, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 18.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item II da denúncia, o 
Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para condenar pelo delito 
de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus José Dirceu 
de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, Ramon 
Hollerbach  Cardoso, Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino, 
Simone Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado, Kátia Rabello e 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando-
a improcedente para absolver do mencionado delito, por unanimidade, à ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, por unanimidade, e, por maioria, a ré 
Geiza  Dias  dos  Santos,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  ambas  as 
absolvições com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 
Ressalvados os votos dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia e 
Dias Toffoli que absolviam com base no art. 386, III, do CPP. Com relação 
ao réu Vinícius Samarane, acompanharam o voto do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), julgando procedente a ação para condená-lo pelo mencionado 
delito de formação de quadrilha, os Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), e acompanharam o voto do 
Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio, julgando improcedente a ação para 
absolvê-lo com base no art. 386, III, do CPP. Em seguida, o julgamento 
foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto (Presidente). 
Plenário, 22.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal resolveu questão de 
ordem suscitada pelo Ministro Ayres Britto (Presidente) no sentido de, em 
face do empate, absolver os acusados  Valdemar Costa Neto e  Jacinto de 
Souza Lamas do delito de formação de quadrilha (item VI da denúncia); 
José  Rodrigues  Borba, do  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (item  VI  da 
denúncia);  Paulo Roberto Galvão da Rocha,  João Magno Moura e  Anderson 
Adauto Pereira, do delito de lavagem (item VII da denúncia) e o acusado 
Vinícius  Samarane,  do  delito  de  formação  de  quadrilha  (item  II  da 
denúncia),  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio  que  entendia  caber  ao 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3116075

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6735 de 8405 STF-fl. 58350



Decisão de Julgamento

Presidente o desempate. Em seguida, o Tribunal resolveu questão de ordem 
suscitada pelo Ministro Joaquim Barbosa (Relator) no sentido de que os 
Ministros que absolveram os acusados não participam da votação quanto à 
dosimetria da pena, vencidos os Ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e 
Ayres Britto (Presidente). Na sequência, o Tribunal, com relação ao réu 
Marcos Valério Fernandes de Souza, pelo cometimento do delito de formação 
de  quadrilha (art.  288  do  Código  Penal),  descrito  no  item  II.b da 
denúncia, fixou a pena em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, 
nos termos do voto do Relator, não havendo participado da votação os 
Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e 
Cármen Lúcia; pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do 
CP), descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal, nos termos do 
voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão 
e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos 
cada, não havendo participado da votação os Ministros Ricardo Lewandowski 
(Revisor) e Dias Toffoli; e, pelo cometimento do delito de peculato (art. 
312 do CP), descrito no  item III.1 (b.2) da denúncia, o Tribunal, nos 
termos do voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) 
meses de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, não havendo participado da votação os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli. Votou o Presidente em todos 
os itens. Quanto ao delito de  corrupção ativa descrito no item  III.3 
(c.1)  da  denúncia,  após  o  voto  do  Relator,  que  fixava  a  pena  em  4 
(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do Revisor, 
que fixava a pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de 
reclusão  e 30  (trinta) dias-multa,  no valor  de 15  (quinze) salários 
mínimos cada, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 23.10.2012.

 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Presentes à sessão os 

Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Joaquim 
Barbosa, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux e Rosa 
Weber.

Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos.

a/Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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Presidente o desempate. Em seguida, o Tribunal resolveu questão de ordem 
suscitada pelo Ministro Joaquim Barbosa (Relator) no sentido de que os 
Ministros que absolveram os acusados não participam da votação quanto à 
dosimetria da pena, vencidos os Ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e 
Ayres Britto (Presidente). Na sequência, o Tribunal, com relação ao réu 
Marcos Valério Fernandes de Souza, pelo cometimento do delito de formação 
de  quadrilha (art.  288  do  Código  Penal),  descrito  no  item  II.b da 
denúncia, fixou a pena em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, 
nos termos do voto do Relator, não havendo participado da votação os 
Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e 
Cármen Lúcia; pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do 
CP), descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal, nos termos do 
voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão 
e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos 
cada, não havendo participado da votação os Ministros Ricardo Lewandowski 
(Revisor) e Dias Toffoli; e, pelo cometimento do delito de peculato (art. 
312 do CP), descrito no  item III.1 (b.2) da denúncia, o Tribunal, nos 
termos do voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) 
meses de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
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mínimos cada, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 23.10.2012.

 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Presentes à sessão os 

Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Joaquim 
Barbosa, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux e Rosa 
Weber.

Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos.

a/Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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QUESTÃO DE ORDEM

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Pois 
não, Excelência.

O  SENHOR  MARCELO  LEONARDO  (ADVOGADO)  -  Senhor 
Presidente,  com  o  compromisso,  deste  advogado,  da  brevidade,  da 
objetividade,  da  intervenção  puramente  técnica,  eu  peço  a  Vossa 
Excelência  a  palavra  para  três  requerimentos  em  questão  de  ordem, 
objetivamente.

Primeiro, quanto à agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal - 
quem promove ou organiza o crime ou dirige a atividade dos demais 
denunciados  -,  esta  agravante  somente  pode ter  incidência  uma única 
vez, quanto ao tipo da formação de bando ou quadrilha. Não tem sentido 
a  mesma  agravante  ser  aplicada  em  relação  aos  outros  quatro  tipos 
penais, objeto da condenação, pois o Tribunal entendeu que houve crime 
do artigo 288 e não concurso de agentes do artigo 29.

A proposta de se elevar em um sexto, de forma linear e em cascata, 
para  todas  as  infrações,  pode  elevar  a  pena  por  uma mera  agravante 
genérica em mais de sete anos. Isso é mais do que um bis in idem; pode 
ser uma multiplicação por quatro ou por sete. Daí porque se requer seja a 
agravante considerada à luz apenas do tipo do artigo 288.

Segunda questão de ordem: o eminente Ministro Marco Aurélio, na 
sessão de ontem, se reservou para apreciar a questão da continuidade 
delitiva oportunamente. Ocorre que o acusado, defendido pelo advogado 
que ocupa esta tribuna, está condenado por cinco tipos penais diferentes. 
Entende a defesa que não tem sentido haver imposição, mais de uma vez, 
pelo  mesmo tipo  de  aplicação de  pena.  Deve haver  uma aplicação de 
pena para formação de quadrilha, uma para corrupção ativa, uma para 
lavagem  de  dinheiro,  uma  para  evasão  de  divisa,  de  modo  que  as 
reiterações  sejam  consideradas  como  objeto  da  série  da  continuidade 
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delitiva. E não é isso que me parece que esteja a ocorrer, daí porque se 
espera que a questão da continuidade seja objeto da decisão.

A terceira e última colocação, Senhor Presidente, tendo em vista a 
proposta levantada pelo eminente Ministro Celso de Mello, na sessão de 
ontem, no sentido da aplicação da nova redação da lei de 2008, do artigo 
387, inciso IV, do Código de Processo Penal, de fixação de valor mínimo 
de  indenização  civil  dos  danos.  Sem  dúvida  nenhuma,  a  norma  é 
processual penal, logo, pode ser aplicada para fatos anteriores. Todavia, a 
doutrina e a jurisprudência entendem que isso só é viável se tiver havido 
requerimento expresso do autor da ação penal na denúncia. E, em razão 
disso,  ter  havido  o  devido  processo  legal,  o  contraditório  específico  e 
ampla defesa em relação a esta fixação que não pode ser de ofício pelo 
órgão sentenciante. Imagine Vossa Excelência, por exemplo, no caso de 
desvio da Câmara dos Deputados, foram condenadas cinco pessoas: João 
Paulo,  Marcos  Valério,  Ramon  Cardoso,  Cristiano  Paz  e  Simone 
Vasconcelos. A fixação do valor da indenização será para um do total ou 
proporcionalmente a cada um dos acusados?

Mais do que isso, em relação aos acusados que são beneficiários de 
repasses, que receberam e ficaram com os recursos, a eventual obrigação 
de indenizar há de ser dirigida a eles, salvo aqueles parlamentares, ex-
parlamentares ou publicitários, que foram absolvidos pelo Tribunal.

São  os  três  requerimentos,  Senhor  Presidente,  que  teria  a  fazer. 
Agradeço a Vossa Excelência a oportunidade. Muito obrigado.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Agradeço  a  Vossa  Excelência.  Vossa  Excelência,  em verdade,  fez  uma 
sustentação oral.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Uma 
nova  sustentação.  E  é  bom  que  a  moda  não  pegue,  senão  nós  não 
terminaremos.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  Nós 
recebemos a título de memorial, porque a matéria poderia ser muito bem 
veiculada por memoriais. Mas, de toda maneira, agradeço a intervenção 
de  Vossa  Excelência,  certamente  os  Senhores  Ministros  ouviram  com 
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atenção e farão a devida ponderação, no tempo oportuno.

* * * * *
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Presidente, antes da 
retomada,  propriamente  dita,  do  exame das  matérias,  desejo  ressaltar, 
visando pacificar espíritos, que a proclamação é  parcial. 

Eu,  por exemplo,  reservei-me -  às  vezes,  não parece tão claro -  a 
votar na problemática da continuidade delitiva ao término da apreciação, 
quanto às diversas imputações, às diversas condenações. Também estarei 
a refletir sobre o alcance da agravante do artigo 62, inciso I, do Código 
Penal quando considerada no crime que teria sido o gerador das demais 
práticas, o crime de quadrilha. É algo, para mim, em aberto.
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ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, eu também peço a palavra para tornar explícito aos 
meus eminentes Pares que eu apliquei a majorante do artigo 62, I, porque 
eu  não  considerei  existente  a  quadrilha.  Se,  ao  final,  a  quadrilha 
prevalecer, eventualmente eu posso rever esse meu posicionamento, até 
em sede de embargos declaratórios, se for o caso. 
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ESCLARECIMENTO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Ministro  Joaquim  Barbosa,  antes  de  conceder  a  palavra  a  Vossa 
Excelência para a reproclamação do voto.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu não 
vou repronunciar todo, apenas o que é essencial.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
quero apenas, conforme anunciado ontem, dizer que, quanto aos delitos 
de peculato e corrupção ativa, resultou vencido o Ministro Cezar Peluso, 
que  antecipara  voto,  acompanhado  de  dosimetria.  Por  quê?  Porque, 
quanto ao crime de peculato, o Ministro Peluso se pronunciou pela pena 
de  três  anos  de  reclusão  e  quarenta  e  cinco  dias-multa,  cada  qual 
estabelecida em três salários mínimos, nos termos do artigo 49, § 1º. do 
Código  Penal.  E  Sua  Excelência,  o  Ministro-Relator,  fixou  a  pena  em 
quatro anos e oito meses de reclusão mais duzentos e dez dias-multa no 
valor de dez salários mínimos. 

Ministro  Joaquim  Barbosa,  quanto  ao  delito  de  corrupção  ativa, 
artigo  333  do  Código  Penal,  o  Ministro  Peluso  deixou  o  seu  voto 
assentado no sentido da fixação da reprimenda em três anos de reclusão 
mais quarenta e cinco dias-multa, cada qual estabelecida em três salários 
mínimos, ao passo que Vossa Excelência, com o seu voto vencedor, fixou 
a pena em quatro anos e um mês de reclusão mais cento e oitenta dias-
multa no valor de dez salários mínimos.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Os únicos dos votos 
proferidos que não podem ser revistos são os do ministro Peluso!

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) – 
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Perfeito.
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O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(RELATOR) - Senhor Presidente, com relação ao que o ilustre advogado 

disse da tribuna, eu        gostaria de dizer poucas palavras. Em primeiro 

lugar, não proferi sequer a terça parte do  meu voto com relação a este réu 

Marcos Valério.  E,  nessa parte  em que já  me pronunciei,  não externei 

opinião  quanto  à  aplicação  de  qualquer  daquelas  agravantes 

mencionadas pelo ilustre advogado. Pelo contrário, foi no sentido da não 

aplicação. 

# # #
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ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, Vossa Excelência me permite esclarecer o meu ponto 
de vista com relação à exata interpretação da lei, ou, no meu entender, 
quando é que os fatos devem ser subsumidos à lei?

Todos nós sabemos que a lei foi alterada em 12/11/2003, a lei que 
fixava penas mais baixas, de um a oito anos. Esta lei recebeu o número 
10.763, e foi promulgada em meados de novembro de 2003. 

Eu me louvei na denúncia, Senhor Presidente. A denúncia diz que a 
vantagem  oferecida  ou  prometida  ao  corréu  Henrique  Pizzolato  para 
beneficiar a empresa DNA se deu da seguinte forma, e  pinço o trecho da 
denúncia que consigna que houve uma:

"(…)  prorrogação  do  contrato  de  publicidade  mantido  com o  
Banco do Brasil no período de abril a setembro de 2003" - portanto o  
ato de ofício foi antes da alteração legislativa; "a empresa DNA foi  
uma das vencedoras de certame realizado pelo Banco em 2003 para a  
execução dos serviços de publicidade dessa instituição; foi selecionada,  
sem qualquer  processo  licitatório,  para  a  execução  dos  serviços  de  
publicidade do Banco Popular; e recebeu, a título de antecipação e sem  
a devida contraprestação, o montante aproximado de R$ 73 milhões  
por intermédio da Companhia gestora do Fundo Visanet." 

Portanto, a licitação teria sido fraudada antes da alteração legislativa. 
Esses R$ 73 milhões teriam sido pagos indevidamente à DNA antes da 
mudança da lei. E também trago um dado: a primeira vantagem indevida 
paga à Visanet deu-se em 19/05/2003.

Portanto, a meu ver, incide a redação original do Código Penal com 
relação à corrupção ativa com as penas mitigadas. E mais uma vez peço 
licença a Vossas Excelências para trazer à colação a lição de Guilherme de 
Souza Nucci que diz que a consumação se dá por ocasião do oferecimento 
ou  da  promessa,  independentemente  da  efetiva  entrega.  Então  foi 

Supremo Tribunal Federal
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prometido ao réu Henrique Pizzolato uma vantagem, segundo entendeu 
o  Tribunal,  para  fraudar  uma  licitação;  e  a  DNA  recebeu,  também 
segundo  entendeu  esta  Corte,  uma  vantagem  indevida,  mas  antes  da 
alteração  legislativa.  É  por  essa  razão  que  cheguei  à  dosimetria  que 
explicitei na sessão de ontem, que somou, então, três anos, um mês e dez 
dias de reclusão, mais trinta dias-multa.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Cada 
dia-multa de quinze salários, Vossa Excelência votou.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
– Exatamente.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Senhor 
Presidente,  a  divergência  que  há  aqui  entre  mim  e  o  Ministro 
Lewandowski  é  que  eu  trago  dado  concreto  de  que,  primeiro,  não 
sabemos quando houve a oferta.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não é concreto o dado data venia. Eu trago a denúncia.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - É dado. 
Há um outro dado. Vossa Excelência - muito embora não tenha esse dado 
concreto sobre a data em que ocorreu a oferta da propina, mas, mesmo 
diante  do  fato  de  que  o  recebimento  dessa  propina  sabidamente, 
concretamente, se deu mais de uma vez depois da lei nova - insiste na 
aplicação da lei antiga.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas essa é a consumação do delito.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
entendo que, diante dessa ausência de um dado concreto sobre a data em 
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prometido ao réu Henrique Pizzolato uma vantagem, segundo entendeu 
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que foi oferecida a vantagem indevida, mas sabendo-se que há dois dados 
concretos   de que o recebimento ocorreu, sim, em 2004, houve duas, e 
mais, houve renovação do tal contrato, indevidamente, sem licitação, uma 
vez em 2003 e outra vez em 2004; é um segundo dado.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – De início, a matéria 
não ganha importância maior.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Também acho que não.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Porque  estamos  a 
cogitar de piso e teto, e ninguém chegou aos extremos.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Nem à 
metade, nem a metade do teto possível.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Mas é uma questão doutrinária  importante,  Ministro  Marco Aurélio, 
data venia, nós precisamos assentar isso.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sim, a aplicação da lei 
no tempo é mola mestra da segurança jurídica, não há a menor dúvida.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Perfeitamente. E a dúvida não pode ser interpretada contra o réu, quer 
dizer, se há dúvida quanto ao exato momento em que ele teria recebido o 
pagamento...

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  A  consequência 
prática, na espécie, será nenhuma.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Grassando,  de 
qualquer forma, o subjetivismo. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não há 
subjetivismo, porque há dado concreto.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Quanto  às 
circunstâncias judiciais, Excelência.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ministro, há mais um 
aspecto: é que temos, como núcleos do tipo, "oferecer ou prometer", não a 
entrega  do  numerário,  mesmo  porque  o  destinatário  pode  recusar  o 
numerário. 

Então,  para  mim,  é  despiciendo que  a  entrega  do  numerário,  na 
corrupção  ativa,  tenha  ocorrido  na  vigência  da  lei  nova,  porquanto  o 
crime se consumara anteriormente.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  O 
calculo de Vossa Excelência era bem mais elevado do que o meu.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO –  É que, nesse ponto, 
tem razão o ministro Celso de Mello. O relator parte de um patamar, dois 
anos, enquanto o revisor parte do patamar “um ano”.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Há  um  aspecto  também,  Ministro  Celso  de  Mello,  que  me  parece 
extremamente importante. É que o réu tem direito de saber os detalhes da 
dosimetria,  de  onde  é  que  o  juiz   partiu.  Nós  não  estamos  mais  nos 
tempos do absolutismo em que se dizia le roi le veut ou, agora,  le juge le  
veut, e aplicamos uma pena razoável, segundo o nosso arbítrio.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Os 
dados estão no meu voto, se Vossa Excelência não leu, é problema seu.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Nós precisamos estabelecer  com muita  clareza  técnica  o  patamar  do 
qual partimos.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Até 
porque, se o órgão de acusação não precisou a data,  a interpretação é 
contra  o  órgão  de  acusação,  é  em  desfavor  dele  que  deixou  de  se 
desincumbir de um ônus que lhe cabia.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Mas 
isso  aí  nós  já  superamos  com  a  primeira  fase  do  mérito.  Senhor 
Presidente, eu não tenho nenhum problema em mudar a fundamentação 
do meu voto.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- A denúncia precisa precisar a data.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Acho 
que Vossa Excelência pode mudar a fundamentação.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Não 
obstante o fato de que eu acabo de dizer ao Plenário - "Olha os dados, eu 
já disse esses dados, já os pronunciei" -, eu não tenho como dizer que essa 
oferta  ocorreu  em  2003.  Por  que  não  tenho?  Porque  houve  repasses 
milionários, por sinal, 35 milhões, em 12 de março de 2004; outro repasse 
em 01 de junho de 2004.  Não posso dizer que essa oferta,  a  oferta da 
quantia indevida, tenha se dado em 2004, nem em 2003. Agora, já que 
insistem, eu adoto a fundamentação proposta pelo Ministro Celso, adoto 
a  lei  anterior,  mas  mantenho  a  pena,  a  pena-base,  tal  como  a  minha 
proposta. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Está em 
quatro anos e...?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - E oito 
meses de reclusão. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Quatro 
anos e oito meses. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Pronto, 
está bem explicado. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
aumentaria.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Senhor Presidente,  eu queria  reiterar  um aspecto que eu levantei  na 
sessão  anterior,  que  é  o  seguinte:  eu penso  que  a  Corte  -  e  eu tenho 
certeza que ela o fará - deverá levar em consideração, no cômputo final da 
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pena,  dois  princípios  fundamentais,  que  é  o  princípio  da 
proporcionalidade e da razoabilidade. Nós não podemos, data venia, ficar 
mecanicamente a calcular as penas, crime por crime, porque chegaremos 
a um total completamente estapafúrdio. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu não 
vejo mecanicidade nisso. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Na somatória das penas, vamos chegar a uma pena estratosférica, nós 
precisamos ir calibrando as penas dentro de uma razoabilidade e de uma 
certa proporcionalidade. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  A 
minha lógica não é a de Vossa Excelência! Não é a de Vossa Excelência! 
Vossa Excelência sabe muito bem disso. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- A minha lógica é a da Constituição, Presidente. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  A 
minha é também. E eu não barateio crime de corrupção. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- E nem eu. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não, Ministro. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Olha os 
valores, Ministros. Há irrazoabilidade em aumentar a pena de um crime 
de corrupção, nesses montantes que eu aumentei, para um crime dessa 
magnitude? 
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O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro,  num 
Colegiado, o dissenso é salutar. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas nós diferimos em um ano e pouco, qual é a grande diferença? 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não é 
dissenso isso. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Precisamos admitir o 
convencimento alheio. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - A tática 
do  Ministro  Lewandowski  é  plantar,  neste  momento,  o  que  ele  quer 
colher daqui a pouco. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, não entendi, Ministro.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não! Não, Ministro! 
Não imagine isso. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Não, 
isso é contraditório, Ministro Joaquim. Faz parte do contraditório que nós 
temos chamado de argumentativo. 

Eu vou colher os votos. O Ministro Lewandowski fundamentou seu 
ponto de vista, Vossa Excelência também fundamentou. O princípio da 
individualização da pena está sendo observado a partir dos critérios da 
razoabilidade  e  da  proporcionalidade,  que  são  vetores  inafastáveis, 
conjuntamente com o artigo 59 do Código Penal. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Basta 
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Colegiado, o dissenso é salutar. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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Não imagine isso. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Não, 
isso é contraditório, Ministro Joaquim. Faz parte do contraditório que nós 
temos chamado de argumentativo. 

Eu vou colher os votos. O Ministro Lewandowski fundamentou seu 
ponto de vista, Vossa Excelência também fundamentou. O princípio da 
individualização da pena está sendo observado a partir dos critérios da 
razoabilidade  e  da  proporcionalidade,  que  são  vetores  inafastáveis, 
conjuntamente com o artigo 59 do Código Penal. 
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examinar os votos de Sua Excelência nas etapas anteriores.
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Voto s/ item III

24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM III.3 - c.1) 

(DOSIMETRIA DA PENA)
(CORRUPÇÃO ATIVA - MARCOS VALÉRIO)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  -  Senhor  Presidente, 
ontem havia externado o meu voto, e, hoje, o reafirmo. 

Faço um primeiro registro, reportando-me às palavras do Ministro 
Marco Aurélio e do Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade 
de adaptações ao longo dessa dosimetria. 

Em  atenção,  também,  ao  ponderado  da  tribuna,  que  deve  ser 
considerado;  em  atenção  à  minha  compreensão  sobre  continuidade 
delitiva - desde logo, eu adianto -, e, especificamente, acompanhando o 
voto do eminente Revisor,  pedindo vênia ao Relator,  também entendo 
que, na corrupção passiva, sendo os núcleos - como destacou o Ministro 
Marco Aurélio...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Ativa. 
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Aqui é 

ativa. 
A SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Ativa?  Sim,  ativa,  o 

oferecer ou prometer - estamos, na verdade, falando da corrupção ativa 
para  efeito  de  penalização  de  Marcos  Valério,  mas  tendo  em  mira  a 
corrupção passiva de Henrique Pizzolato, que recebeu a vantagem.  Por 
isso a minha referência a 15 de janeiro. 

Se fosse corrupção passiva,  adotei uma posição, vencida na Corte, 
no sentido de que se trata, a corrupção passiva, de crime material, em que 
o momento da consumação é o do recebimento. Só que aqui não se trata 
de corrupção passiva,   trata-se de corrupção ativa, em que os núcleos, 
como disse,  são prometer e oferecer, o crime é formal, de consumação 
imediata. 
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Em  atenção,  também,  ao  ponderado  da  tribuna,  que  deve  ser 
considerado;  em  atenção  à  minha  compreensão  sobre  continuidade 
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Ativa. 
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Aqui é 
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A SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Ativa?  Sim,  ativa,  o 

oferecer ou prometer - estamos, na verdade, falando da corrupção ativa 
para  efeito  de  penalização  de  Marcos  Valério,  mas  tendo  em  mira  a 
corrupção passiva de Henrique Pizzolato, que recebeu a vantagem.  Por 
isso a minha referência a 15 de janeiro. 

Se fosse corrupção passiva,  adotei uma posição, vencida na Corte, 
no sentido de que se trata, a corrupção passiva, de crime material, em que 
o momento da consumação é o do recebimento. Só que aqui não se trata 
de corrupção passiva,   trata-se de corrupção ativa, em que os núcleos, 
como disse,  são prometer e oferecer, o crime é formal, de consumação 
imediata. 
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E não há nenhum dado que me leve a entender consumado o delito 
em  momento  posterior  a  novembro  de  2003,  quando  da  alteração 
legislativa. Aplico o in dubio pro reu e passo à fixação da pena-base a partir 
da lei de regência anterior: de um a oito anos. 

Então,  essa  é  a  minha justificativa  para  o  voto,  acompanhando o 
voto do Revisor, renovando o meu pedido de vênia ao eminente Relator. 

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3562524.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

E não há nenhum dado que me leve a entender consumado o delito 
em  momento  posterior  a  novembro  de  2003,  quando  da  alteração 
legislativa. Aplico o in dubio pro reu e passo à fixação da pena-base a partir 
da lei de regência anterior: de um a oito anos. 

Então,  essa  é  a  minha justificativa  para  o  voto,  acompanhando o 
voto do Revisor, renovando o meu pedido de vênia ao eminente Relator. 

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3562524.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6758 de 8405 STF-fl. 58373



Voto s/ item III

24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM III.3 - c.1) 

(DOSIMETRIA DA PENA)
(CORRUPÇÃO ATIVA - MARCOS VALÉRIO)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, pedindo vênia ao Relator, eu acompanho os votos 

do Ministro  Lewandowski e da Ministra  Rosa Weber,  destacando que, 
apesar  de  a  calibragem  final  estar  dentro  do  máximo  e  do  mínimo 
previstos, seja na legislação anterior, seja na atual lei, alterou-se, sim, a 
individualização da pena, que é um direito de todo cidadão brasileiro, 
princípio constitucional.  Uma individualização foi  baseada numa pena 
mínima  de  um  ano  e  a  outra,  numa  pena  mínima  de  dois  anos.  A 
calibragem pode ser a mesma? Data venia, eu...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vossa 
Excelência está levando em consideração as consequências do crime, que 
é uma das circunstâncias. Está levando, Ministro?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Está totalmente fundamentado o voto do eminente Revisor.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - São 70 e 

tanto milhões de reais que passaram para cofres... que nós sabemos.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
E os dados estão colocados...
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Leve 

em consideração.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu  penso  que  mais  grave  é  ofender  a  individualização  da  pena, 

achar que aquela pena é prêt-à-porter, seja a pena mínima x, seja a pena 
mínima y, pode-se deslocar o voto assim ou assado, data venia, eu não...

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
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24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM III.3 - c.1) 

(DOSIMETRIA DA PENA)
(CORRUPÇÃO ATIVA - MARCOS VALÉRIO)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, pedindo vênia ao Relator, eu acompanho os votos 

do Ministro  Lewandowski e da Ministra  Rosa Weber,  destacando que, 
apesar  de  a  calibragem  final  estar  dentro  do  máximo  e  do  mínimo 
previstos, seja na legislação anterior, seja na atual lei, alterou-se, sim, a 
individualização da pena, que é um direito de todo cidadão brasileiro, 
princípio constitucional.  Uma individualização foi  baseada numa pena 
mínima  de  um  ano  e  a  outra,  numa  pena  mínima  de  dois  anos.  A 
calibragem pode ser a mesma? Data venia, eu...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vossa 
Excelência está levando em consideração as consequências do crime, que 
é uma das circunstâncias. Está levando, Ministro?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Está totalmente fundamentado o voto do eminente Revisor.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - São 70 e 

tanto milhões de reais que passaram para cofres... que nós sabemos.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
E os dados estão colocados...
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Leve 

em consideração.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu  penso  que  mais  grave  é  ofender  a  individualização  da  pena, 

achar que aquela pena é prêt-à-porter, seja a pena mínima x, seja a pena 
mínima y, pode-se deslocar o voto assim ou assado, data venia, eu não...

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
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Ofender a individualização quando se fica um pouco acima da metade?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu não concordo com essa metodologia,  que partiu de uma pena 

mínima...
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 

parti; eu mudei o meu voto, Ministro.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
…  de  uma  pena  mínima  maior,  mudou  para  uma  pena  mínima 

menor e ficou a mesma - e ficou a mesma pena final !
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Porque 

o crime é grave, a alteração é pequena.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Qual o critério da individualização da pena,  com a devida vênia. 

Com a  devida  vênia,  eu subscrevo as  palavras  já  ditas  pelo  eminente 
Ministro Celso de Mello, embora ainda não tenha votado, no sentido de 
isto ser um princípio maior - a individualização da pena.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 
Excelência acompanha o Revisor?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu acompanho o Revisor.
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 

Ministro Lewandowski, por obséquio, Vossa Excelência fixou a pena base 
em dois anos ou um pouco mais?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Sim, em dois anos, na fase do artigo 59, eu acrescentei um ano, depois 
eu acrescentei aquela majorante do artigo 62.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Mas a 
pena base dois anos?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Dois anos: um mais um.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Tendo em conta a mínima de um ano.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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em dois anos ou um pouco mais?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Sim, em dois anos, na fase do artigo 59, eu acrescentei um ano, depois 
eu acrescentei aquela majorante do artigo 62.
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- Dois anos: um mais um.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Tendo em conta a mínima de um ano.
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- Tendo em conta mínima de um.
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24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(S/ ITEM III.3 - c.1) 

(DOSIMETRIA DA PENA)
(CORRUPÇÃO ATIVA - MARCOS VALÉRIO)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
em primeiro lugar quero registrar que faço minhas as ponderações do 
Ministro Marco Aurélio e também do Ministro Celso de Mello, no sentido 
de  que,  quanto  à  continuidade  delitiva,  sobre  o  que  vai  falar 
posteriormente  o  Ministro-Relator,  obviamente,  eu  também  me 
pronunciarei posteriormente. 

E quanto a esta fixação específica,  peço vênia ao Ministro-Relator 
para  acompanhar  o  Revisor,  exatamente  pelas  razões  que  já  foram 
expostas, a partir da consideração de que a norma vigente era exatamente 
aquela de 2003, antes da mudança de novembro de 2003, e, portanto, a 
pena base, para mim, altera, sim, todas as circunstâncias que sobre ela 
vão ser fixadas.

Acompanho o Revisor, com as vênias do Relator.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3466346.

Supremo Tribunal Federal

24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(S/ ITEM III.3 - c.1) 

(DOSIMETRIA DA PENA)
(CORRUPÇÃO ATIVA - MARCOS VALÉRIO)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
em primeiro lugar quero registrar que faço minhas as ponderações do 
Ministro Marco Aurélio e também do Ministro Celso de Mello, no sentido 
de  que,  quanto  à  continuidade  delitiva,  sobre  o  que  vai  falar 
posteriormente  o  Ministro-Relator,  obviamente,  eu  também  me 
pronunciarei posteriormente. 

E quanto a esta fixação específica,  peço vênia ao Ministro-Relator 
para  acompanhar  o  Revisor,  exatamente  pelas  razões  que  já  foram 
expostas, a partir da consideração de que a norma vigente era exatamente 
aquela de 2003, antes da mudança de novembro de 2003, e, portanto, a 
pena base, para mim, altera, sim, todas as circunstâncias que sobre ela 
vão ser fixadas.

Acompanho o Revisor, com as vênias do Relator.

Supremo Tribunal Federal
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24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(S/ ITEM III.3 - c.1) 

(DOSIMETRIA DA PENA)
(CORRUPÇÃO ATIVA - MARCOS VALÉRIO)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  - Senhor Presidente, 
também  eu  vou  pedir  vênia  ao  eminente  Ministro  Relator  para 
acompanhar, no ponto, a manifestação do eminente Revisor.

Ontem,  quando  nós  suspendemos  o  julgamento,  já  havia  essa 
preocupação, essa questão da pena a ser fixada a partir do momento em 
que o fato ocorreu. Como se destacou da narrativa, não se consegue, de 
fato,  precisar  esse  momento,  que  indica  que  ocorreu  muito 
provavelmente antes da mudança na lei, o que então indica a necessidade 
de termos,  como base inicial,  a  pena mínima. E,  realmente,  nós temos 
aqui  destacado,  e  essa  foi  até  uma evolução  positiva  do  Tribunal,  ao 
reconhecer  o  direito  à  individualização  da  pena  como  uma  garantia 
constitucional.  O  avanço  que  nós  tivemos  na  chamada  progressão  de 
regime se deu em relação a esse aspecto. Inicialmente, consideramos um 
conceito abstrato, uma indicação que o legislador poderia eventualmente 
dela  dispor,  e  depois  fixamos,  naquele  memorável  acórdão,  que  aqui 
havia, sim, um direito individual  e subjetivo,  por isso não se poderia 
fazer-se tábula rasa, e por isso nós declaramos a inconstitucionalidade do 
artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos.

Portanto,  com  as  vênias  de  estilo,  eu  estou  acompanhando  o 
eminente Revisor no ponto.
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(S/ ITEM III.3 - c.1) 

(DOSIMETRIA DA PENA)
(CORRUPÇÃO ATIVA - MARCOS VALÉRIO)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  - Senhor Presidente, 
também  eu  vou  pedir  vênia  ao  eminente  Ministro  Relator  para 
acompanhar, no ponto, a manifestação do eminente Revisor.

Ontem,  quando  nós  suspendemos  o  julgamento,  já  havia  essa 
preocupação, essa questão da pena a ser fixada a partir do momento em 
que o fato ocorreu. Como se destacou da narrativa, não se consegue, de 
fato,  precisar  esse  momento,  que  indica  que  ocorreu  muito 
provavelmente antes da mudança na lei, o que então indica a necessidade 
de termos,  como base inicial,  a  pena mínima. E,  realmente,  nós temos 
aqui  destacado,  e  essa  foi  até  uma evolução  positiva  do  Tribunal,  ao 
reconhecer  o  direito  à  individualização  da  pena  como  uma  garantia 
constitucional.  O  avanço  que  nós  tivemos  na  chamada  progressão  de 
regime se deu em relação a esse aspecto. Inicialmente, consideramos um 
conceito abstrato, uma indicação que o legislador poderia eventualmente 
dela  dispor,  e  depois  fixamos,  naquele  memorável  acórdão,  que  aqui 
havia, sim, um direito individual  e subjetivo,  por isso não se poderia 
fazer-se tábula rasa, e por isso nós declaramos a inconstitucionalidade do 
artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos.

Portanto,  com  as  vênias  de  estilo,  eu  estou  acompanhando  o 
eminente Revisor no ponto.
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24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM III.3 - c.1) 

(DOSIMETRIA DA PENA)
(CORRUPÇÃO ATIVA - MARCOS VALÉRIO)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente,  ouso,  a 
esta  altura,  dizer  que  talvez  precisemos  de  recesso  para  chegar  a  um 
concerto, com "c", em termos de penas.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não, 
nós não precisamos de recesso; precisamos acelerar.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não, nada de acelerar, 
porque essa é uma parte importantíssima do julgamento. É a conclusiva, 
diz  respeito  às  sanções  penais.  Devemos  marchar  com  absoluta 
segurança. Não dá para conduzir, como disse na assentada anterior, de 
cambulhada. Não dá.

Há  outro  aspecto,  Presidente  -  e  repito  sempre:  no  Colegiado, 
somam-se  forças  distintas.  Não  estamos  aqui  para  simplesmente 
comungar com uma certa colocação, se o entendimento sobre a matéria é 
diverso. Creio que a divergência enriquece o julgamento. Evidentemente, 
em se tratando de um Colegiado, a visão é a democrática: vence a maioria 
ao término. Digo mesmo que, quando acompanho o relator, faço-o com a 
possibilidade de, depois, considerados os dados coligidos na bancada – 
não elaborei voto expresso a respeito da dosimetria da pena e também no 
tocante às fatias do julgamento em termos de absolvição e condenação – e 
o que apontado em memoriais  pelos advogados,  o que veiculado pela 
dissidência, evoluir.

Quanto à aplicação da lei no tempo, precisamos observar a ordem 
natural  das  coisas.  Tudo  começou  em 2003,  a  partir  do  abandono  do 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3386666.
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(S/ ITEM III.3 - c.1) 

(DOSIMETRIA DA PENA)
(CORRUPÇÃO ATIVA - MARCOS VALÉRIO)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente,  ouso,  a 
esta  altura,  dizer  que  talvez  precisemos  de  recesso  para  chegar  a  um 
concerto, com "c", em termos de penas.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não, 
nós não precisamos de recesso; precisamos acelerar.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não, nada de acelerar, 
porque essa é uma parte importantíssima do julgamento. É a conclusiva, 
diz  respeito  às  sanções  penais.  Devemos  marchar  com  absoluta 
segurança. Não dá para conduzir, como disse na assentada anterior, de 
cambulhada. Não dá.

Há  outro  aspecto,  Presidente  -  e  repito  sempre:  no  Colegiado, 
somam-se  forças  distintas.  Não  estamos  aqui  para  simplesmente 
comungar com uma certa colocação, se o entendimento sobre a matéria é 
diverso. Creio que a divergência enriquece o julgamento. Evidentemente, 
em se tratando de um Colegiado, a visão é a democrática: vence a maioria 
ao término. Digo mesmo que, quando acompanho o relator, faço-o com a 
possibilidade de, depois, considerados os dados coligidos na bancada – 
não elaborei voto expresso a respeito da dosimetria da pena e também no 
tocante às fatias do julgamento em termos de absolvição e condenação – e 
o que apontado em memoriais  pelos advogados,  o que veiculado pela 
dissidência, evoluir.

Quanto à aplicação da lei no tempo, precisamos observar a ordem 
natural  das  coisas.  Tudo  começou  em 2003,  a  partir  do  abandono  do 
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salutar critério da licitação. Então, de qualquer forma, havendo dúvida, 
deve-se  decidir  a  favor  do  acusado,  e  não  se  chegar  à  exacerbação 
punitiva,  aplicando  a  lei  mais  gravosa.  O  relator,  consignando 
circunstâncias  negativas,  as  previstas  no  artigo  59  do  Código  Penal, 
assentou a pena-base de quatro anos.

Vou  refletir,  Presidente,  sobre  o  que  suscitado  da  tribuna  pelo 
proficiente  advogado  Marcelo  Leonardo,  a  respeito  de  possível 
sobreposição, em termos de agravante – inciso I do artigo 62 do Código 
Penal –, no que essa mesma agravante já teria sido considerada no crime 
que desaguou nas demais práticas.

Nesse início de julgamento - e digo que a proclamação é temporária 
e  que  teremos,  depois,  a  possibilidade  de  evoluir,  já  que  precisamos 
pensar positivo, e não de involuir -, nesse primeiro momento, acompanho 
Sua Excelência o relator.

Agora, lembro que, na sessão do dia de ontem, o revisor ressaltou a 
incidência  da  causa  de  aumento,  que  não  é  qualificadora.  Vê-se  a 
importância de definir os institutos, até mesmo tendo em conta o critério 
trifásico, o momento de observância.

O revisor apontou que se teria ato de ofício e que, portanto, cabe 
observar o parágrafo único do artigo 333 do Código Penal. Por isso, de 
início - e minha voz não é definitiva quanto à dosimetria da pena -, tomo 
de  empréstimo a  pena  a  que  chegou o  relator,  de  quatro  anos  e  oito 
meses,  e  a  ela  acrescento  um terço,  decorrente  da  causa  de  aumento, 
fixando,  com  isso,  cinco  anos  e  dez  meses.  É  uma  posição  -  repito  - 
provisória.  O voto não se mostra definitivo,  inclusive presentes outros 
institutos, entre os quais o da continuidade delitiva.

É  como  voto,  Presidente,  apenas  para  ficar  registrado  nas  notas 
taquigráficas.

Digo  que  talvez  seja  o  caso  de,  depois  de  tomarmos  os  votos 
relativamente  aos  vários  acusados  e  às  diversas  condenações,  termos 
recesso de uma semana para fecharmos esse julgamento com absoluta 
segurança, o que é indispensável.
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punitiva,  aplicando  a  lei  mais  gravosa.  O  relator,  consignando 
circunstâncias  negativas,  as  previstas  no  artigo  59  do  Código  Penal, 
assentou a pena-base de quatro anos.

Vou  refletir,  Presidente,  sobre  o  que  suscitado  da  tribuna  pelo 
proficiente  advogado  Marcelo  Leonardo,  a  respeito  de  possível 
sobreposição, em termos de agravante – inciso I do artigo 62 do Código 
Penal –, no que essa mesma agravante já teria sido considerada no crime 
que desaguou nas demais práticas.

Nesse início de julgamento - e digo que a proclamação é temporária 
e  que  teremos,  depois,  a  possibilidade  de  evoluir,  já  que  precisamos 
pensar positivo, e não de involuir -, nesse primeiro momento, acompanho 
Sua Excelência o relator.

Agora, lembro que, na sessão do dia de ontem, o revisor ressaltou a 
incidência  da  causa  de  aumento,  que  não  é  qualificadora.  Vê-se  a 
importância de definir os institutos, até mesmo tendo em conta o critério 
trifásico, o momento de observância.

O revisor apontou que se teria ato de ofício e que, portanto, cabe 
observar o parágrafo único do artigo 333 do Código Penal. Por isso, de 
início - e minha voz não é definitiva quanto à dosimetria da pena -, tomo 
de  empréstimo a  pena  a  que  chegou o  relator,  de  quatro  anos  e  oito 
meses,  e  a  ela  acrescento  um terço,  decorrente  da  causa  de  aumento, 
fixando,  com  isso,  cinco  anos  e  dez  meses.  É  uma  posição  -  repito  - 
provisória.  O voto não se mostra definitivo,  inclusive presentes outros 
institutos, entre os quais o da continuidade delitiva.

É  como  voto,  Presidente,  apenas  para  ficar  registrado  nas  notas 
taquigráficas.

Digo  que  talvez  seja  o  caso  de,  depois  de  tomarmos  os  votos 
relativamente  aos  vários  acusados  e  às  diversas  condenações,  termos 
recesso de uma semana para fecharmos esse julgamento com absoluta 
segurança, o que é indispensável.
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Presteza e 
segurança  devem  caminhar  de  mãos  dadas.  Presteza  é  um  elemento 
temporal, diz com o tempo que devemos prestar a jurisdição; e segurança 
é um elemento técnico, diz com a solidez da fundamentação jurídica das 
nossas  decisões.  Os  dois  vetores  devem  caminhar  juntos:  presteza  e 
segurança.

3 
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24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM III.3 - c.1) 

(DOSIMETRIA DA PENA)
(CORRUPÇÃO ATIVA - MARCOS VALÉRIO)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência), não 
tendo em conta a cumulatividade delitiva, a visão prognóstica quanto ao 
resultado final do somatório das penas.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência),  no 
primeiro  passo,  estou  acompanhando,  com  aquele  adendo  relativo  à 
causa de aumento do parágrafo único do artigo 333,  ou seja,  o ato de 
ofício.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Aliás, 
Ministro Celso de Mello, sobre essa cláusula de aumento, eu preciso me 
externar. Eu não a adoto porque ela não foi pedida na denúncia, somente 
nas alegações finais.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro,  a 
classificação contida na denúncia não obriga o julgador.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência), não 
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resultado final do somatório das penas.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência),  no 
primeiro  passo,  estou  acompanhando,  com  aquele  adendo  relativo  à 
causa de aumento do parágrafo único do artigo 333,  ou seja,  o ato de 
ofício.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Aliás, 
Ministro Celso de Mello, sobre essa cláusula de aumento, eu preciso me 
externar. Eu não a adoto porque ela não foi pedida na denúncia, somente 
nas alegações finais.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro,  a 
classificação contida na denúncia não obriga o julgador.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - É uma 
tese.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não, não é uma tese, é 
pacífico.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  E 
consta da denúncia.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Não é uma tese.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Consta 
da denúncia, Senhor Presidente?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  -  Pelo  menos 
imaginava,  mas, como estudei Penal por um código que não chegou a 
entrar em vigor, do professor Benjamin de Moraes, talvez não domine a 
matéria!

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Os 
fatos estão narrados na denúncia, suficientemente.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Os fatos 
sim.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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sim.
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Voto s/ item III

24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM III.3 - c.1) 

(DOSIMETRIA DA PENA)
(CORRUPÇÃO ATIVA - MARCOS VALÉRIO)

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Ministro  Joaquim  Barbosa,  o  meu  voto  coincide,  não  com  a  mesma 
fundamentação, mas pelo resultado, com o voto de Vossa Excelência.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
mudei, adotei a argumentação da maioria.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Mas eu 
parto da pena mínima de um ano, porque anterior à modificação da lei, 
chego à pena-base de três anos,  considerando os vetores do artigo 59, 
notadamente  as  consequências.  Houve  um  avanço  em  recursos  do 
Visanet  naquela  parte  que eu tenho como pública,  a  parte  do capital, 
porque subscrita pelo Banco do Brasil junto à Companhia Brasileira de 
Meios de Pagamento. Tanto assim que quem liberou esses recursos em 
valor um pouco superior a 73 milhões,  mais exatamente setenta e três 
milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, foi um funcionário público lato 
sensu, foi um servidor do Banco do Brasil.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Corrompido, corrompido pelo Marcos Valério.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - E o fato 
é  que essa  cota-parte  do Banco do  Brasil  no capital  do Visanet  não a 
despubliciza,  embora  a  Visanet  seja  uma  pessoa  jurídica  de  direito 
privado,  a  injeção  de  capital  feita  pelo  Banco  do  Brasil  no  Visanet 
preserva  o  seu  caráter  público.  O  fenômeno  da  despublicização  não 
ocorreu  quanto  à  origem e  a  natureza  dessa  cota-parte  subscrita  pelo 
Banco do Brasil.

Supremo Tribunal Federal
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Voto s/ item III

AP 470 / MG 

E aplico a agravante do artigo 62, § 1º, para chegar à mesma pena 
fixada  pelo  Ministro  Joaquim  Barbosa,  porque  o  réu  Marcos  Valério, 
nessa  empreitada,  nessa  trama  delituosa,  desempenhou  um  papel  de 
vanguarda, um papel de comando. Ele transitou com todo desembaraço, 
total  desenvoltura,  pelos  escaninhos  do  Visanet,  da  Câmara  dos 
Deputados.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Pelas 
engrenagens do Estado brasileiro, Senhor Presidente, as mais importantes 
engrenagens do Estado brasileiro.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Pois é, 
do Banco de Minas Gerais, do Banco Rural.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Banco 
Central.

 O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  No 
uso do que eu chamei de um apurado instinto de prospecção de dinheiro, 
para aplicar justamente nos objetivos dessa empreitada delituosa.

Considerando,  portanto,  tudo  isso,  eu  subscrevo  o  voto  de  Sua 
Excelência o Ministro-Relator,  data venia dos que, a partir do Ministro 
Ricardo Lewandowski, têm entendimento contrário.

###
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Explicação

24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

EXPLICAÇÃO 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Senhor Presidente, tenho, antes de começar, duas observações a fazer, não 
sem  revelar  o  meu  desgosto  pelo  que  consta  de  uma  delas.  É  que, 
recentemente,  há   dez  dias,  um  grande,  o  maior  jornal  dos  Estados 
Unidos publicou uma matéria sobre esse nosso julgamento. Essa matéria 
começa dizendo que, por vezes, o nosso sistema de justiça penal é - uso 
termos do artigo - laughable, ou seja, risível. 

Vejam Vossa Excelências, nós estamos, aqui, a discutir sobre a pena a 
ser aplicada a um homem que fez o que fez nas engrenagens do Estado 
brasileiro, e que será condenado a três anos.  Na prática, ele não cumprirá 
seis  meses,  não  cumprirá  três  meses  dessa  pena,  talvez.  Quatro,  no 
máximo.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas como? Vossa Excelência não considera a somatória das penas para 
efeito de execução?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não. 
Eu estou discutindo essa pena e não o somatório.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas ele não vai cumprir essa pena isoladamente. Haverá uma somatória 
que, no meu cálculo, já passam de duas décadas. Vossa Excelência acha 
pouco?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Três 
anos para quem promove o desvio de 70 milhões de reais, eu acho muito 
pouco, Ministro. 
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Explicação

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Um  quarto  de  século  de  prisão  é  pouco?  Sem  contar  o  que  Vossa 
Excelência ainda vai acrescentar...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu 
acho muito pouco, sobretudo tendo em vista o nosso sistema de justiça 
penal,  que  permite,  num  caso  como  esse,  eu  tenho  certeza,  ele  não 
cumprirá  mais  de  seis  meses  dessa  pena.  São  tantas  as  vantagens 
processuais.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ministro, data venia, Vossa Excelência está sofismando, porque as penas 
se somam...

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Vossa Excelência advoga para ele? 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Então faça os seus cálculos, Ministro.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Advoga  o  quê?  E  Vossa  Excelência  faz  parte  da  Promotoria,  do 
Ministério Público? 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu 
estou fazendo apenas um comentário jocoso. Só isso, mais nada.  

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  - 
Ministro Joaquim Barbosa, ninguém advoga para ninguém aqui. Todos 
mundo é juiz.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas 
ele está sempre defendendo, sempre ataca minhas posições. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não estou defendendo, Ministro. Vamos esclarecer quem nos ouve, os 
leigos sobretudo. Nós não estamos cuidando desta pena em particular. 
Estamos cogitando de uma somatória de penas. E a execução se dá, e os 
benefícios relativos à execução da pena são computados em função da 
pena somada. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Ministro,  eu  não  concordo  com  a  integralidade  do  sistema  de  justiça 
penal. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ah, bom! Vossa Excelência não concorda com o sistema.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu 
concordo com o artigo americano, é risível mesmo. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas nós vivemos no Brasil, felizmente. Nós então temos que mudar de 
lado, temos que ir lá para o Congresso Nacional mudar a lei. Nós aqui 
temos que aplicar a lei, nós somos aplicadores da lei. Estamos do lado de 
cá da Praça. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  É 
isso que eu quero dizer. Eu não vou mudar, eu adoro o meu País, ficarei e 
lutarei para que ele mude. 

Eu fiz apenas um comentário sobre um artigo e lá veio a defesa. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  O 
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Ministro Joaquim Barbosa está com a palavra.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 
Excelência pede um aparte ao Ministro Joaquim. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Pode, claro.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Mas  não  podemos levar  aqueles  que nos assistem a  equívocos.  Não 
podemos fazer  isso.  Nós  temos  uma função  pedagógica.  Por  isso  que 
falamos numa individualização da pena; por isso que me insurgi, desde o 
primeiro momento, contra o fatiamento do processo, porque nós dá uma 
visão parcial. Nós temos que ter uma visão global do réu. A dosimetria 
tem que ser integral. Nós temos que saber, desde logo, quando aplicamos 
as penas de forma isolada, crime por crime, a quanto vai chegar o final da 
nossa pena, para ficarmos dentro dos parâmetros da proporcionalidade, 
da razoabilidade,  para compreendermos,  com muita clareza,  o que vai 
acontecer com determinado réu. Não podemos, data venia, sofismar. Nós 
estamos tratando da liberdade de um cidadão brasileiro, ainda que seja 
condenado por esta Corte. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Sem dúvida nenhuma.  Ele  responderá  pelos  crimes e  se  sujeitará  às 
penas da lei, mas sob o sistema brasileiro, não sob o sistema americano.   
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-  Mas  não  podemos levar  aqueles  que nos assistem a  equívocos.  Não 
podemos fazer  isso.  Nós  temos  uma função  pedagógica.  Por  isso  que 
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condenado por esta Corte. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Sem dúvida nenhuma.  Ele  responderá  pelos  crimes e  se  sujeitará  às 
penas da lei, mas sob o sistema brasileiro, não sob o sistema americano.   
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Ministro Lewandowski, exatamente porque os princípios constitucionais 
estão sendo observados é que Vossa Excelência acaba de receber cinco 
adesões ao seu douto voto. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
E formou-se a maioria.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  - 
Estamos  cumprindo  os  mandamentos  constitucionais  de  garantia  dos 
direitos fundamentais de cada réu.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Não  estou  dizendo  que  não  estamos...  Ministro,  Vossa  Excelência 
certamente está - digamos assim - incomodado com eventual crítica que 
eu esteja fazendo ao Relator.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Não. A 
crítica não me incomoda.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não estou fazendo crítica de forma nenhuma. Eu simplesmente estou 
dizendo que nós precisamos, com muita clareza,  mostrar que ninguém 
está sendo leniente. Exacerbei a pena, na fase do artigo 59, cheguei a uma 
pena que é uma pena pesada, mas estou mirando a pena final do réu.  

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Maior até do que a pena dada pelo Ministro Peluso.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Perfeito. E Vossa Excelência influenciou inclusive o meu voto. Eu parti da 
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lei anterior e não da lei nova. Parti da pena mínima de um ano e não de 
dois  anos.  A contribuição de Vossa Excelência tem sido valiosa e  faço 
questão de registrar.  

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- E Vossa Excelência - quero retribuir o cumprimento - tem dirigido este 
sodalício  superiormente,  não  permitindo  que  discussões  paralelas  e 
secundárias  evoluam.  Mas  o  que  eu  não  posso  admitir,  de  forma 
nenhuma, é que me imputem a acusação de ser leniente com  alguém que 
comete crimes graves e que já foi condenado por esta Corte. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Não me dirigi a Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Tenho que repelir isso com toda energia.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Os 
fatos estão esclarecidos.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
E  os  parâmetros,  Senhor  Presidente,  são  diferentes.  A  legislação 

norte-americana  tem  pena  de  morte.  No  Brasil,  um  casal,  que 
recentemente  foi  condenado  pelo  tribunal  do  júri  pelo  assassinato  da 
própria filha de um deles foram condenados a cerca de trinta anos (o pai) 
e a madrasta a menos de vinte e sete anos.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas 
é  preciso  conhecer  a  realidade  dos  países  nórdicos  para  entender  a 
diferença que há entre eles e a nossa realidade e a realidade dos Estados 
Unidos da América.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Agora,  de qualquer 
forma,  Presidente,  a  experiência  nos  ensina  que  a  virulência  não  é 
produtiva.  

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Senhor Presidente, posso continuar? 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 
Excelência está com a palavra.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não 
era minha intenção mexer com os pruridos ultranacionalistas de quem 
quer  que  seja.  Apenas  comentei  um artigo  de  um jornal  que  tenho  o 
hábito de ler. Só  isso. E pontualmente foi dito algo com que eu concordo. 
Desculpe-me se mexi com esses pruridos. 

Eu examino agora, Senhor Presidente, ainda sobre este réu Marcos 
Valério, o crime de peculato. Mas, neste caso, está envolvida a questão da 
continuidade delitiva entre esses crimes.
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Aditamento ao Voto

24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ADITAMENTO AO VOTO
(S/ ITEM III.2 - b e ITEM III.3 - c.2) 

(DOSIMETRIA DA PENA)
(PECULATO - MARCOS VALÉRIO)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Senhor  Presidente,  eu  acompanho a  dosimetria  do  eminente  Relator 
pelos  fundamentos  que  Sua  Excelência  explicitou,  salvo  no  tocante  à 
multa. A multa eu estabeleço em 25 dias-multa para os dois crimes. O 
Relator  está  aplicando  essa  pena de  cinco  anos  e  pouco  para  os  dois 
crimes.  Eu  estou  impondo  25  dias-multa,  sendo  cada  dia-multa 
estabelecido em quinze salários mínimos vigente à época dos fatos. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Dá um 
pouquinho mais do que a minha.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Ele fica 
em quinze.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  O 
Ministro Lewandowski está sendo perfeitamente coerente com os votos 
anteriores quanto a cada dia-multa corresponder a  quinze salários. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Exatamente. Eu faço a mesma dosimetria. Pode ser um cacoete antigo 
que  tenho  de  quando  lidava  com  isso,  desde  o  Tribunal  de  Alçada 
Criminal.  Eu  estabeleço  a  pena  corporal,  e,  depois,  de  forma 
proporcional, a pena pecuniária.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Ótimo 
critério.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Posso eventualmente ser corrigido e me convencer do contrário.
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ADITAMENTO AO VOTO
(S/ ITEM III.2 - b e ITEM III.3 - c.2) 

(DOSIMETRIA DA PENA)
(PECULATO - MARCOS VALÉRIO)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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que  tenho  de  quando  lidava  com  isso,  desde  o  Tribunal  de  Alçada 
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24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM III.2 - b e ITEM III.3 - c.2) 

(DOSIMETRIA DA PENA)
(PECULATO - MARCOS VALÉRIO)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, nós 
já  votamos  no  caso  do  réu  Marcos  Valério  com  relação  -  inclusive 
acompanhei o voto do eminente Ministro Relator -, ao crime de peculato 
no contrato com a Câmara Federal, e lá a pena foi fixada em quatro anos e 
um mês. 

Acompanhei-o também quanto à multa proposta. Essa pena já foi 
fixada,  independentemente  de  um  eventual  reexame  em  função  da 
continuidade delitiva. 

Então, com relação aos dois peculatos que dizem respeito aqui - no 
caso,  na  outra  ponta,  Henrique  Pizzolato  -  ao  bônus  de  volume e  ao 
Fundo  Visanet,  acompanho,  na  íntegra,  o  voto  do  Ministro  Relator, 
pedindo vênia ao Ministro Revisor, por uma questão de coerência com o 
meu voto, inclusive com relação à multa.
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VOTO
(S/ ITEM III.2 - b e ITEM III.3 - c.2) 

(DOSIMETRIA DA PENA)
(PECULATO - MARCOS VALÉRIO)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, nós 
já  votamos  no  caso  do  réu  Marcos  Valério  com  relação  -  inclusive 
acompanhei o voto do eminente Ministro Relator -, ao crime de peculato 
no contrato com a Câmara Federal, e lá a pena foi fixada em quatro anos e 
um mês. 

Acompanhei-o também quanto à multa proposta. Essa pena já foi 
fixada,  independentemente  de  um  eventual  reexame  em  função  da 
continuidade delitiva. 

Então, com relação aos dois peculatos que dizem respeito aqui - no 
caso,  na  outra  ponta,  Henrique  Pizzolato  -  ao  bônus  de  volume e  ao 
Fundo  Visanet,  acompanho,  na  íntegra,  o  voto  do  Ministro  Relator, 
pedindo vênia ao Ministro Revisor, por uma questão de coerência com o 
meu voto, inclusive com relação à multa.
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Esclarecimento

24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Ministro Joaquim Barbosa, só para deixar claro: ao dissentir do voto, que 
se  tornou  majoritário,  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  quanto  à 
aplicação da pena, que eu perfilhei o entendimento de Vossa Excelência 
para chegar à mesma quantidade,  à  pena definitiva de reclusão a que 
chegou Vossa Excelência, só quero aclarar que apliquei também a causa 
de aumento do parágrafo único do artigo 333, para fim de anotações aqui 
na secretaria e, também, com Vossa Excelência.

*****
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ADV.(A/S) :CELSO SANCHEZ VILARDI 
RÉU(É)(S) :SÍLVIO JOSÉ PEREIRA 
ADV.(A/S) :GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARÓ 
RÉU(É)(S) :MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA 
ADV.(A/S) :MARCELO LEONARDO 
RÉU(É)(S) :RAMON HOLLERBACH CARDOSO 
ADV.(A/S) :HERMES VILCHEZ GUERRERO 
RÉU(É)(S) :CRISTIANO DE MELLO PAZ 
ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES FILHO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARÃES 
ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARAES NETO 
ADV.(A/S) : IZABELLA ARTUR COSTA 
RÉU(É)(S) :ROGÉRIO LANZA TOLENTINO 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS 
ADV.(A/S) :LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY 
ADV.(A/S) :DANIELA VILLANI BONACCORSI 
RÉU(É)(S) :GEIZA DIAS DOS SANTOS 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :KÁTIA RABELLO 
ADV.(A/S) :THEODOMIRO DIAS NETO 
RÉU(É)(S) : JOSE ROBERTO SALGADO 
ADV.(A/S) :MÁRCIO THOMAZ BASTOS 
RÉU(É)(S) :VINÍCIUS SAMARANE 
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ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO PENAL 470

EXPLICAÇÃO
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O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(RELATOR)  -  Senhor  Presidente,  antes  de  dar  sequência  ao  voto,  eu 

gostaria  de,  mais  uma  vez,  externar  a  minha  preocupação  quanto  ao 

ritmo dessa  nossa  dosimetria,  e  dizer  que  eu  estou,  realmente,  muito 

preocupado e que isso tem me levado, às vezes, a me exceder, como o fiz 

há  pouco  ao  rebater,  de  maneira  exacerbada,  o  Colega  Ministro 

Lewandowski, a quem eu peço desculpas pelo excesso.

###

4 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3422476.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(RELATOR)  -  Senhor  Presidente,  antes  de  dar  sequência  ao  voto,  eu 

gostaria  de,  mais  uma  vez,  externar  a  minha  preocupação  quanto  ao 

ritmo dessa  nossa  dosimetria,  e  dizer  que  eu  estou,  realmente,  muito 

preocupado e que isso tem me levado, às vezes, a me exceder, como o fiz 

há  pouco  ao  rebater,  de  maneira  exacerbada,  o  Colega  Ministro 

Lewandowski, a quem eu peço desculpas pelo excesso.

###

4 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3422476.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6784 de 8405 STF-fl. 58399



Debate

24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE
(S/ ITEM IV) 

(DOSIMETRIA DA PENA)

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Pois 

não? Qual parágrafo, Ministro?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- Eu estou fazendo menção expressa. Sua Excelência, o Ministro- Relator, 
está correto, a meu ver, nesse aspecto. Eu, também, não aplico o § 4º do 
artigo  1º  da  Lei  de  Lavagem  de  Dinheiro,  que  corresponde  à 
habitualidade, porque, tal como Sua Excelência, estou aceitando, no caso, 
a figura da continuidade delitiva. E, a meu ver, haveria um bis in idem, se 
aplicássemos o referido parágrafo.

Então, nesse aspecto, estou concordando.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR  MINISTRO AYRES  BRITTO (PRESIDENTE) -  É  o 
artigo 72.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Exclusivamente em matéria de multa.  Vossa Excelência está afastando, 
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em linha de princípio, a aplicabilidade do artigo 72, que trata do crime 
continuado.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Então, 
Vossa Excelência não chega a propor o afastamento, simplesmente toca 
no assunto para reflexão.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Então, 
Vossa Excelência não chega a propor o afastamento. Simplesmente toca 
no assunto para reflexão.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Então, 
Vossa Excelência prossegue, Ministro Joaquim Barbosa.

2 
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Esclarecimento

24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, inicialmente, eu queria assinalar o gesto de grandeza 
do eminente Ministro-Relator Joaquim Barbosa ao me pedir desculpas. 
Quero  dizer  que  as  aceito  prontamente,  assegurando  a  todos  que  as 
nossas  divergências  não  desbordam  do  plano  estritamente  técnico-
jurídico.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  E  eu 
cumprimento Vossa Excelência, com toda ênfase, com toda sinceridade, 
assim como ao Ministro Joaquim Barbosa.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Pois não.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3508082.

Supremo Tribunal Federal

24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, inicialmente, eu queria assinalar o gesto de grandeza 
do eminente Ministro-Relator Joaquim Barbosa ao me pedir desculpas. 
Quero  dizer  que  as  aceito  prontamente,  assegurando  a  todos  que  as 
nossas  divergências  não  desbordam  do  plano  estritamente  técnico-
jurídico.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  E  eu 
cumprimento Vossa Excelência, com toda ênfase, com toda sinceridade, 
assim como ao Ministro Joaquim Barbosa.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Pois não.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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Voto s/ item IV

24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM IV) 

(DOSIMETRIA DA PENA)
(LAVAGEM DE DINHEIRO - MARCOS VALÉRIO)

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  - 

Estamos juntando voto,  todos nós,  com a perfeita  individualização da 
pena.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  A 

partir das ponderações do artigo 59.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

Supremo Tribunal Federal
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24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM IV) 

(DOSIMETRIA DA PENA)
(LAVAGEM DE DINHEIRO - MARCOS VALÉRIO)

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  - 

Estamos juntando voto,  todos nós,  com a perfeita  individualização da 
pena.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  A 

partir das ponderações do artigo 59.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
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Voto s/ item IV

24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM IV) 

(DOSIMETRIA DA PENA)
(LAVAGEM DE DINHEIRO - MARCOS VALÉRIO)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, reafirmo 
que meu voto, quanto à dosimetria, não é definitivo. Voltarei a apreciá-la 
depois que tiver a visão do conjunto. 

Faço  uma  observação,  Presidente,  e  nela  não  há  tecnicismo 
exagerado.  Causas  de  aumento  da  pena  e  qualificadoras  precedem  a 
incidência do artigo 71 do Código Penal. Por que assim ocorre? Porque, 
em ambos os casos, o que se tem é uma apenação, considerado o tipo. 
Então,  poder-se-ia  cogitar,  posteriormente,  quer do  concurso formal,  a 
prática de uma única ação com resultado inerente a vários crimes, quer 
do concurso material, quando existiria o somatório, ou seja, várias ações, 
com a perpetração de diversos crimes, ou da continuidade delitiva.

A meu ver, a Lei nº 9.613/98, ao versar causa de aumento, assim  o 
faz relativamente ao crime de lavagem. Após a fixação da pena é que se 
parte  para  a  continuidade  delitiva.  Tanto  que  o  preceito  a  estampá-la 
revela que, diante de vários crimes, considera-se a pena mais grave ou, 
sendo iguais, uma delas, para fazer incidir, aí sim, uma das percentagens 
contempladas no preceito.

Desejo firmar,  Presidente, que não se pode dizer de sobreposição, 
presentes  causa  de  aumento  e  continuidade  delitiva.  São  institutos 
diferentes. Apenas vou ao artigo 71 do Código Penal depois de definir a 
pena. Se, para essa definição, preciso levar em conta quer  qualificadora, 
quer  causa  de  aumento,  levo.  Trata-se,  portanto,  sob  o  ângulo  da 
continuidade delitiva, de uma equação posterior. É a primeira observação 
que faço.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3423803.
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24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM IV) 

(DOSIMETRIA DA PENA)
(LAVAGEM DE DINHEIRO - MARCOS VALÉRIO)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, reafirmo 
que meu voto, quanto à dosimetria, não é definitivo. Voltarei a apreciá-la 
depois que tiver a visão do conjunto. 

Faço  uma  observação,  Presidente,  e  nela  não  há  tecnicismo 
exagerado.  Causas  de  aumento  da  pena  e  qualificadoras  precedem  a 
incidência do artigo 71 do Código Penal. Por que assim ocorre? Porque, 
em ambos os casos, o que se tem é uma apenação, considerado o tipo. 
Então,  poder-se-ia  cogitar,  posteriormente,  quer do  concurso formal,  a 
prática de uma única ação com resultado inerente a vários crimes, quer 
do concurso material, quando existiria o somatório, ou seja, várias ações, 
com a perpetração de diversos crimes, ou da continuidade delitiva.

A meu ver, a Lei nº 9.613/98, ao versar causa de aumento, assim  o 
faz relativamente ao crime de lavagem. Após a fixação da pena é que se 
parte  para  a  continuidade  delitiva.  Tanto  que  o  preceito  a  estampá-la 
revela que, diante de vários crimes, considera-se a pena mais grave ou, 
sendo iguais, uma delas, para fazer incidir, aí sim, uma das percentagens 
contempladas no preceito.

Desejo firmar,  Presidente, que não se pode dizer de sobreposição, 
presentes  causa  de  aumento  e  continuidade  delitiva.  São  institutos 
diferentes. Apenas vou ao artigo 71 do Código Penal depois de definir a 
pena. Se, para essa definição, preciso levar em conta quer  qualificadora, 
quer  causa  de  aumento,  levo.  Trata-se,  portanto,  sob  o  ângulo  da 
continuidade delitiva, de uma equação posterior. É a primeira observação 
que faço.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3423803.
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Voto s/ item IV

AP 470 / MG 

A segunda: só se perde o que se tem. Não há espaço, a meu ver, para 
a incidência do que previsto na lei no tocante à perda, ou seja, incidência 
do  primeiro  item do artigo  7º,  quando não se  pode consignar,  ante  a 
apuração dos fatos, a vantagem para o condenado.

O que houve com o dinheiro lavado? O repasse aos denominados 
"fornecedores". Talvez possa Marcos Valério pedir de volta, se é que não 
foi gasto, o que repassou para, a partir daí, cogitar-se dessa perda. Mas a 
ordem natural das coisas, cuja força é inafastável, direciona à conclusão, 
repito, de que só se perde o que se tem, o que foi indevidamente,  em 
razão  da  lavagem  do  dinheiro,  integrado  ao  patrimônio.  Quanto  à 
interdição do exercício  de cargo,  não.  Há campo para a  incidência do 
preceito.

Por isso,  Presidente,  de início,  quanto  à  pena-base e  à  agravante, 
sobre o que continuarei a refletir, e já estou fazendo pesquisa a respeito, 
ante as palavras do doutor Marcelo Leonardo, da tribuna – o que bem 
revela  a  importância  da  defesa técnica  dos profissionais  da advocacia, 
para ter-se o implemento da almejada Justiça –, acompanho o relator, sem 
afastar,  repito,  antes  da  operação  atinente  à  continuidade  delitiva,  a 
definição da pena relativa ao tipo penal. Se a lei direciona no sentido de 
considerar-se  certa  causa  de  aumento  ou  se  há  qualificadora  -  e  a 
definição  é  importantíssima  para  se  saber  a  fase  de  incidência  –, 
evidentemente, não posso alijá-la.

Com essas observações, acompanho o relator e ressalto, mais uma 
vez, que, no fecho propriamente dito deste julgamento, quando tivermos 
que suplementar o veredicto, o resultado final, voltarei a utilizar o direito 
de voto para, precisar, como devemos fazê-lo com absoluta segurança, a 
pena a ser imposta.

É o meu voto.

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3423803.
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AP 470 / MG 

A segunda: só se perde o que se tem. Não há espaço, a meu ver, para 
a incidência do que previsto na lei no tocante à perda, ou seja, incidência 
do  primeiro  item do artigo  7º,  quando não se  pode consignar,  ante  a 
apuração dos fatos, a vantagem para o condenado.

O que houve com o dinheiro lavado? O repasse aos denominados 
"fornecedores". Talvez possa Marcos Valério pedir de volta, se é que não 
foi gasto, o que repassou para, a partir daí, cogitar-se dessa perda. Mas a 
ordem natural das coisas, cuja força é inafastável, direciona à conclusão, 
repito, de que só se perde o que se tem, o que foi indevidamente,  em 
razão  da  lavagem  do  dinheiro,  integrado  ao  patrimônio.  Quanto  à 
interdição do exercício  de cargo,  não.  Há campo para a  incidência do 
preceito.

Por isso,  Presidente,  de início,  quanto  à  pena-base e  à  agravante, 
sobre o que continuarei a refletir, e já estou fazendo pesquisa a respeito, 
ante as palavras do doutor Marcelo Leonardo, da tribuna – o que bem 
revela  a  importância  da  defesa técnica  dos profissionais  da advocacia, 
para ter-se o implemento da almejada Justiça –, acompanho o relator, sem 
afastar,  repito,  antes  da  operação  atinente  à  continuidade  delitiva,  a 
definição da pena relativa ao tipo penal. Se a lei direciona no sentido de 
considerar-se  certa  causa  de  aumento  ou  se  há  qualificadora  -  e  a 
definição  é  importantíssima  para  se  saber  a  fase  de  incidência  –, 
evidentemente, não posso alijá-la.

Com essas observações, acompanho o relator e ressalto, mais uma 
vez, que, no fecho propriamente dito deste julgamento, quando tivermos 
que suplementar o veredicto, o resultado final, voltarei a utilizar o direito 
de voto para, precisar, como devemos fazê-lo com absoluta segurança, a 
pena a ser imposta.

É o meu voto.

2 
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Esclarecimento

24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO
(ITEM IV)

(LAVAGEM DE DINHEIRO - MARCOS VALÉRIO)

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Presidente,  uma palavrinha sobre a  perda,  neste  caso  aqui  do Marcos 
Valério.

Realmente,  não  temos  como  quantificar  o  que  o  Marcos  Valério 
ganhou com essa operação específica, por quê? Porque o rol de crimes 
por  ele  praticado  faz  parte  de  um  todo  em  que  ele  não  só  operava, 
digamos, "em prol do núcleo político", mas nós não podemos esquecer 
que o Marcos Valério era um verdadeiro representante, delegado, sei lá, 
do  Banco  Rural.  Apresentava-se  como  tal.  A  própria  presidente  do 
Banco...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência não 
condena,  sob  o  ângulo  da  solidariedade,  o  Banco  Rural  a  ressarcir  a 
União,  não é?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não, 
não. O que eu quero dizer é que o Banco Rural, muito provavelmente, 
teve  um  ganho  substantivo  com  tudo  isso.  E  o  Marcos  Valério,  na 
condição de seu agente, seguramente, teve uma participação nesse ganho. 
É para isso que o dispositivo legal existe. Mas nós não temos como descer 
a esses detalhes aqui, neste momento. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3422478.
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24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO
(ITEM IV)

(LAVAGEM DE DINHEIRO - MARCOS VALÉRIO)

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Presidente,  uma palavrinha sobre a  perda,  neste  caso  aqui  do Marcos 
Valério.

Realmente,  não  temos  como  quantificar  o  que  o  Marcos  Valério 
ganhou com essa operação específica, por quê? Porque o rol de crimes 
por  ele  praticado  faz  parte  de  um  todo  em  que  ele  não  só  operava, 
digamos, "em prol do núcleo político", mas nós não podemos esquecer 
que o Marcos Valério era um verdadeiro representante, delegado, sei lá, 
do  Banco  Rural.  Apresentava-se  como  tal.  A  própria  presidente  do 
Banco...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência não 
condena,  sob  o  ângulo  da  solidariedade,  o  Banco  Rural  a  ressarcir  a 
União,  não é?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não, 
não. O que eu quero dizer é que o Banco Rural, muito provavelmente, 
teve  um  ganho  substantivo  com  tudo  isso.  E  o  Marcos  Valério,  na 
condição de seu agente, seguramente, teve uma participação nesse ganho. 
É para isso que o dispositivo legal existe. Mas nós não temos como descer 
a esses detalhes aqui, neste momento. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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Esclarecimento

24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO
(ITEM IV)

(LAVAGEM DE DINHEIRO - MARCOS VALÉRIO)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Eu também, Senhor Presidente. Já aludi ao tema na Sessão anterior. 

Estou consignando,  nos meus votos,  quando trato  da lavagem de 
dinheiro, o seguinte: determino, por fim, a perda dos valores objeto do 
crime de lavagem de dinheiro, conforme a previsão do artigo 7º, inciso I, 
da Lei 9.613/98. Esta Lei estabelece que a perda dos valores oriundos da 
lavagem  de  dinheiro  é  uma  das  consequências,  é  um  dos  efeitos 
justamente da condenação.

Na Sessão anterior,  Senhor Presidente,  eu entendi e explicitei  que 
deveria  consignar  essa  disposição  legal  em  meu  voto  até  para  que  o 
Ministério Público tivesse um título legal, um título executivo para fazer 
essa cobrança. Agora, quanto foram ou os valores exatos, nós não temos 
condições de apurar neste momento. Pode até ser que inexista prejuízo. 
Mas isso será apurado num outro momento.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3508083.
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24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO
(ITEM IV)

(LAVAGEM DE DINHEIRO - MARCOS VALÉRIO)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Eu também, Senhor Presidente. Já aludi ao tema na Sessão anterior. 

Estou consignando,  nos meus votos,  quando trato  da lavagem de 
dinheiro, o seguinte: determino, por fim, a perda dos valores objeto do 
crime de lavagem de dinheiro, conforme a previsão do artigo 7º, inciso I, 
da Lei 9.613/98. Esta Lei estabelece que a perda dos valores oriundos da 
lavagem  de  dinheiro  é  uma  das  consequências,  é  um  dos  efeitos 
justamente da condenação.

Na Sessão anterior,  Senhor Presidente,  eu entendi e explicitei  que 
deveria  consignar  essa  disposição  legal  em  meu  voto  até  para  que  o 
Ministério Público tivesse um título legal, um título executivo para fazer 
essa cobrança. Agora, quanto foram ou os valores exatos, nós não temos 
condições de apurar neste momento. Pode até ser que inexista prejuízo. 
Mas isso será apurado num outro momento.

Supremo Tribunal Federal
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Voto s/ item IV

24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O
(S/ ITEM IV) 

(DOSIMETRIA DA PENA)
(LAVAGEM DE DINHEIRO - MARCOS VALÉRIO)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Senhor Presidente, o 
juízo de ponderação efetuado pelo eminente Ministro Relator, ainda que 
impregnado de  severidade,  mostra-se,  com toda vênia,  proporcional  à 
gravidade  das  várias  condutas  penais  imputadas  a  esse  mesmo  réu, 
consideradas,  exatamente,  as  46  vezes  em que praticou ele  o  delito  de 
lavagem de dinheiro.

Acompanho, portanto, o eminente Relator.

É o meu voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3622676.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O
(S/ ITEM IV) 

(DOSIMETRIA DA PENA)
(LAVAGEM DE DINHEIRO - MARCOS VALÉRIO)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Senhor Presidente, o 
juízo de ponderação efetuado pelo eminente Ministro Relator, ainda que 
impregnado de  severidade,  mostra-se,  com toda vênia,  proporcional  à 
gravidade  das  várias  condutas  penais  imputadas  a  esse  mesmo  réu, 
consideradas,  exatamente,  as  46  vezes  em que praticou ele  o  delito  de 
lavagem de dinheiro.

Acompanho, portanto, o eminente Relator.

É o meu voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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Voto s/ item IV

24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM IV) 

(DOSIMETRIA DA PENA)
(LAVAGEM DE DINHEIRO - MARCOS VALÉRIO)

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Na 
minha  dosimetria,  fiz  um  trajeto  aqui  mais  próximo  do  voto  de  Sua 
Excelência, o Revisor, chegando a sete anos e seis meses: pena-base de 
quatro anos, aumentei em um ano pela agravante do inciso I do artigo 62 
do Código; depois prossegui e levei em consideração a pluralidade da 
operações  de  lavagem  de  dinheiro,  a  identidade  também  das 
circunstâncias de tempo, modo e maneira de realização do delito; enfim, 
apliquei a regra da continuidade delitiva no patamar máximo. Cheguei as 
esse patamar dos sete anos e seis meses, patamar que está mais próximo 
do voto de Sua Excelência, o Revisor. Então, eu sufrago o entendimento 
do Revisor.

***********  
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DEBATE

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Como 
deu empate, cinco a cinco, prevalece a regra mais benéfica para o réu.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Empate?

3 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3649939.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

DEBATE

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Como 
deu empate, cinco a cinco, prevalece a regra mais benéfica para o réu.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Empate?

3 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3649939.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6797 de 8405 STF-fl. 58412



Debate

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Cinco a 
cinco. A pena deu empate quanto à dosimetria. Eu entendo que, dando 
empate quanto à dosimetria, também a regra mais benéfica para o réu se 
impõe.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, vamos dar 
o  dito  pelo  não  dito?  Houve  uma  condenação.  Devemos  permanecer 
neste recinto até chegarmos a um denominador comum.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Só se 
fizermos uma nova tomada de votos para ver se chegamos à maioria de 
votos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu, data venia, penso que Vossa Excelência resolveu com razoabilidade.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Presidente, se permite, eu, 
tal  como  o  Ministro  Fux,  também  tenho  um  cálculo  próprio  e  estou 
votando  com  aquele,  Relator  ou  Revisor,  que  mais  se  aproximou  do 
cálculo que eu trouxe.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  A 
minha pena é de sete anos e seis meses. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vossa 
Excelência não quer ler o cálculo? 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Eu li com a maior atenção 
o voto de Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Como estão as duas 
correntes?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Duas 
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correntes: temos quatro votos - até o meu voto - com o Relator.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Com o relator, cinco?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Talvez 
eu tenha contado errado.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Vossa Excelência contou corretamente.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  Deu 
cinco a cinco.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência está 
acompanhando o revisor?

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  O 
Revisor.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO -  Agora não cabe,  na 
fixação da pena, cogitar-se de divisão quanto ao juízo de culpa.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Ou 
fazemos uma recontagem de votos, para ver se alguém se reposiciona, ou 
proclamamos; parece-me que a regra do benefício do réu se mantém nas 
duas fases.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Médio, acabamos de 
falar, porque o caso era de voto médio.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - A regra 
é a mesma.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - O juízo 
de incriminação, isso.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Houve condenação a 
uma só voz.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Eu 
tenho isso como claríssimo.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Presidente, eu gostaria de fazer uma ponderação. 

Não que eu queira que os Colegas...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
.....adiram ao meu voto, necessariamente.
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A ponderação é a seguinte: a Lei fixa, como pena desse delito, de três 
a dez anos, para um delito, abstratamente; eu fixei, para quarenta e seis 
operações do mesmo crime, onze anos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Sim, mas é por causa da continuidade delitiva.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  O 
artigo 59 comporta vetores subjetivos e objetivos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Exato, não houve erro, Senhor Presidente, nós, tanto o Relator quanto o 
Revisor, do ponto de vista técnico, penso que não claudicaram, para usar 
uma expressão cara ao Ministro Marco Aurélio. A divergência entre nós 
dois está justamente nas circunstâncias judiciais. E tem sido comum aqui 
em nossos julgamentos, quando há uma ligeira divergência entre Relator 
e  Revisor,  no tocante a  dosimetria,  um dos dois  cede,  e  é  exatamente 
como Vossa Excelência fez agora.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu acho 
que os dois podem ceder, eu não teria nenhum problema.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Quer dizer, quando a dosimetria aproxima-se mais do pronunciamento 
do  Revisor  ou  do  Relator,  o  juiz  cede  exatamente  como  fez  Vossa 
Excelência.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas aí nós estamos tratando da liberdade.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Olhe, 
Vossa Excelência vem do STJ. 
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O STJ,  em matéria  penal,  adota  o  mesmo critério;  em matéria  de 
dosimetria, a pena mais favorável....; em caso de empate, aplica-se a pena 
mais favorável.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Entendi. Vossa Excelência está dando um subsídio técnico.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - A pena-
base? Eu não estava, qual a pena-base de Vossa Excelência?

 A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - A dele foi de quatro, 
o de Vossa Excelência foi de seis.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Quatro anos.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  A 
minha seis.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  A 
minha quatro também.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  A 
minha seis, porque não se trata de um crime, gente.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Pouco 
importa, não; eu acho que importa.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Ainda 
que, nas entrelinhas (inaudível).

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  O 
critério é o mesmo: houve empate, é o mais favorável ao réu.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  O  Ministro 
Presidente adaptou para chegar aonde estava mais perto.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Não,  o  Ministro 
fixou em seis anos. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Ele 
fixou em seis.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Colha os votos, Presidente.

O SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  É  a 
proclamação  do  resultado,  mais  favorável  ao  réu,  prevalece  o  voto, 
portanto, do Ministro...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vossa 
Excelência já encerrou?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) – Sim.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Então, 
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não vou dizer mais nada.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  - Vossa 
Excelência prossegue agora com a palavra.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Já proclamou.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Qual  foi  a  decisão, 
Presidente? 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  A 
decisão mais favorável ao réu.

O SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Três 
anos.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Que é 
do Ministro Revisor, que fixou a pena em seis anos, dois meses , vinte 
dias,  mais  vinte  dias-multa,  com  os  efeitos  da  condenação  que  Sua 
Excelência explicitou.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Há 
diferença quanto aos efeitos?

 SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Quanto 
aos efeitos , não.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Estou coincidindo nesse ponto e também afasto a habitualidade a que se 
refere a Lei específica.
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24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO 
(S/ITEM VI)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, eminentes Pares, inicialmente nós temos que  superar 
uma pequena questão teórica.

Eu,  diferentemente  do  eminente  Relator,  estou  partindo  da  pena 
prevista no artigo 333 do Código Penal, após o advento da Lei 10.763, de 
12/11/2003. Por que o faço? Porque, como disse Sua Excelência o Relator - 
isso consta da denúncia e também consta de nossos votos -, a corrupção 
ativa  de parlamentares deu-se ao longo dos anos de 2003, 2004 e 2005. E, 
segundo as minhas anotações, e eu faço essa consideração em meu voto, 
foram nove corrupções ativas por parte deste réu Valério Fernandes de 
Souza.

Ocorre  que,  Senhor  Presidente,  nós  temos  uma  súmula,  que  é  a 
Súmula 711, que estabelece o seguinte:

"A lei  penal  mais  grave  aplica-se  ao  crime  continuado ou  ao  
crime  permanente,  se  a  sua  vigência  é  anterior  à  cessação  da  
continuidade ou da permanência".

Portanto, em face da Súmula 711, como os crimes começaram antes 
da vigência da nova lei e se projetaram no tempo para além da vigência 
da antiga redação, então eu estou me valendo da Súmula 711 e partindo, 
portanto, da pena mínima de dois anos; a pena mínima é de dois anos e 
vai até a máxima de doze anos de reclusão. Então, na fase do artigo 59 do 
Código Penal,  eu estou exasperando a pena em um ano, de maneira a 
fixar a pena-base em três anos de reclusão, mais quinze dias-multa. 
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portanto, da pena mínima de dois anos; a pena mínima é de dois anos e 
vai até a máxima de doze anos de reclusão. Então, na fase do artigo 59 do 
Código Penal,  eu estou exasperando a pena em um ano, de maneira a 
fixar a pena-base em três anos de reclusão, mais quinze dias-multa. 
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Na ausência de atenuantes, mas presente agravante do artigo 62, I, 
do Código Penal, exaspero a pena em seis meses, tal como fiz, na mesma 
proporção que anterior mais ou menos em um sexto. Então, eu estabeleço, 
nesta segunda fase, a pena em três anos e seis meses de reclusão, mais 
dezessete dias-multa.

Na sequência,  Senhor Presidente, na terceira fase, consideradas as 
nove práticas do tipo descrito no artigo 333 do Código Penal, eu aumento 
em mais um sexto a pena - ou as penas do réu, porque são duas, é a pena 
corporal e a pena pecuniária -, fixando-as no patamar definitivo de quatro 
anos e um mês de reclusão, mais dezenove dias-multa. E sempre coerente 
com  a  dosimetria  que  tenho  adotado:  um  sexto  para  até  dezenove 
eventos, um quarto para até vinte e cinco eventos e um terço para mais de 
vinte e cinco eventos.

Então,  Senhor Presidente,  em conclusão,  depois de percorridas as 
três fases da dosimetria, eu chego ao patamar definitivo, repito, de quatro 
anos e um mês de reclusão, e mais dezenove dias-multa.

2 
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO 
(S/ITEM VI)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Senhor Presidente, o 
eminente  Ministro-Revisor  suscita importante  questão  que  envolve  a 
sucessão de leis penais no tempo e que pode refletir-se na aplicação,  ou 
não, da Súmula 711 desta Corte.

Desse  modo,  parece-me  essencial  que  o  Relator,  apreciando  as 
ponderações feitas pelo eminente Revisor, possa eventualmente acolhê-las 
e,  em consequência,  reformule,  se  for  o  caso,  o  itinerário  da operação de 
dosimetria penal.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Posso 
fazê-lo, mas peço ao Senhor Presidente que suspenda, que eu passo para 
o seguinte.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Mas 
estamos já colhendo os votos.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Resta 
um e um outro. Para o Marcos Valério, resta o item evasão de divisas, que 
eu ainda não proferi.

O  SENHOR  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO: Vossa  Excelência 
pretende reformular apenas os cálculos?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Só os 
cálculos, não é?
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O  SENHOR  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO: Talvez fosse 
conveniente, Senhor Presidente,  suspender a sessão por alguns momentos  
e,  assim,  permitir  que o eminente Relator  proceda à  reformulação dos 
cálculos penais.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  - 
Poderia, exatamente, suspender por alguns momentos, porque hoje nós 
não  temos  Eleitoral.  Então,  poderíamos  aproveitar  para  alongar  um 
pouco a sessão, avançar um pouco mais.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Avançar mais um pouco.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: E,  daí,  poderíamos 
encerrar esse tópico.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Suspendo a sessão por vinte minutos.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vinte?
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Está 

pouco?
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 

Desculpe, Senhor Presidente, até assustei. Pensei que fosse uns sete, oito 
minutos no máximo.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Reduzimos para quinze minutos.

Suspendo a sessão por quinze minutos.

# # #
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24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO PENAL 470

ESCLARECIMENTO

(S/ITEM VI)

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(RELATOR) - Senhor Presidente, eu gostaria de esclarecer, inicialmente, 

que  a  versão  anterior  do  meu  voto  trazia,  exatamente,  esta  linha  de 

decisão proposta pelo Ministro Celso. 

Como a Corte havia sinalizado, no início da sessão, no 

sentido de não aceitar, em situações como esta que se apresenta aqui, em 

que a prática criminosa começa sob a égide de uma lei e termina sob a 

égide  de  outra  lei,  o  Tribunal  optara  por  aplicar  a  lei  anterior,  mais 

benéfica, eu mudei o meu voto.

Mas, nesse caso, tendo em vista o que diz a Súmula 

711,  que  diz  que  a  lei  mais  grave  aplica-se  ao  crime  continuado  ou 

permanente se a sua vigência é anterior à cessação da prática criminosa, 
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eu  reformulo,  volto  à  versão  anterior  do  meu  voto  e  acompanho  a 

sugestão do Ministro Celso. Por conseguinte, eu reformulo os cálculos, o 

que resulta numa pena levemente superior a que eu propusera antes, que 

era de sete anos, sem nenhum acréscimo, passa a sete anos e oito meses. 

Mantendo a pena-base tal como fixara anteriormente, utilizando o  novo 

parâmetro da Lei nº 10.763, de 2003, que fixou em dois a doze anos a pena 

em abstrato  para  esse  crime,  mais  a  continuidade  delitiva,  que,  nesse 

caso,  poderia  chegar  até  vinte  anos,  teoricamente,  eu aumento  de  um 

sexto, ou seja, na agravante de liderança do artigo 62, I, tal como já fizera 

antes.  E  quanto  à  continuidade  delitiva,  aumento  em metade  a  pena, 

tendo como base aquela que eu fixara em seis anos. Dá o total de sete 

anos e oito meses. Oito meses, portanto, de diferença em relação à pena 

que eu havia fixado antes.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO 

(PRESIDENTE) - Sete anos e oito meses de reclusão.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(RELATOR) - Isso.

###

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3422480.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

eu  reformulo,  volto  à  versão  anterior  do  meu  voto  e  acompanho  a 

sugestão do Ministro Celso. Por conseguinte, eu reformulo os cálculos, o 

que resulta numa pena levemente superior a que eu propusera antes, que 

era de sete anos, sem nenhum acréscimo, passa a sete anos e oito meses. 

Mantendo a pena-base tal como fixara anteriormente, utilizando o  novo 

parâmetro da Lei nº 10.763, de 2003, que fixou em dois a doze anos a pena 

em abstrato  para  esse  crime,  mais  a  continuidade  delitiva,  que,  nesse 

caso,  poderia  chegar  até  vinte  anos,  teoricamente,  eu aumento  de  um 

sexto, ou seja, na agravante de liderança do artigo 62, I, tal como já fizera 

antes.  E  quanto  à  continuidade  delitiva,  aumento  em metade  a  pena, 

tendo como base aquela que eu fixara em seis anos. Dá o total de sete 

anos e oito meses. Oito meses, portanto, de diferença em relação à pena 

que eu havia fixado antes.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO 

(PRESIDENTE) - Sete anos e oito meses de reclusão.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(RELATOR) - Isso.

###

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3422480.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6810 de 8405 STF-fl. 58425



Esclarecimento
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ESCLARECIMENTO
    (S/ ITEM VI)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Na verdade, eu estou verificando que eu, na fase do 59, aplicando a 
nova lei, aumentei um ano, era dois a pena mínima, aumentei um ano. 
Então,  na fase do 59,  eu fiquei com três anos de reclusão mais quinze 
dias-multa. Depois, eu apliquei a agravante do 62, inciso I, chegando a 
três  anos  e  seis  meses  de  reclusão  mais  dezessete  dias-multa.  E,  na 
terceira fase, consideradas as nove práticas do tipo descrito no artigo 333, 
do  Código  Penal,  eu  aumentei  em  um  sexto  as  penas,  fixando-as 
definitivamente em quatro anos e um mês de reclusão mais dezenove 
dias-multa.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  Quatro 
anos e  meio.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, e um mês, Presidente.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  Quatro 
anos e um mês.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- E um mês de reclusão, mais dezenove dias-multa, sendo que cada dia-
multa vale quinze salários mínimos.
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24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO 
(S/ ITEM VI)

(DOSIMETRIA DA PENA)
(CORRUPÇÃO ATIVA - MARCOS VALÉRIO)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor  Presidente,  eu  vou  acompanhar  a  posição  do  eminente 

Revisor,  pedindo  vênia  ao  Relator,  mas  gostaria  apenas  de  fazer  uma 
consideração.

Como já foi dito por vários colegas, também tenho o voto por escrito, 
mas,  de  acordo  com  a  proximidade  com  o  voto  de  um  deles,  estou 
acompanhando  ou  o  Relator  ou  o  Revisor,  senão  ficaríamos  aqui  a 
discutir dez resultados finais diferentes, o que ressalta as características e 
as especificidades que tem esse momento do julgamento. Quanto à tese, a 
que prevaleceu, pela douta maioria, foi a de compra de apoio político. 
Essa foi a tese que prevaleceu.

Eu penso  que -  pedindo vênia  ao  Revisor  nessa  parte,  embora  o 
acompanhando  quanto  à  dosimetria  final,  farei  o  ajuste  do  meu  voto 
exatamente  por  essas  circunstâncias  -  o  eminente  Revisor  partiu  do 
pressuposto de que - até o Ministro Relator veio a fazer a modificação - 
os fatos se deram sob a nova lei. Ora, os próprios depoimentos de alguns 
dos  partícipes  atestam  que  já  foi  em  janeiro  de  2003  que  houve  as 
conversações. No caso do PL, se fez menção a 2002, inclusive. Eu penso 
que o crime se consumou anteriormente e os pagamentos foram o seu 
exaurimento.  Por  isso,  destaco  que,  na  pena  final,  eu  acompanho  o 
Revisor,  mas  que,  ao  longo  da  minha  justificativa,  eu  parto,  Ministro 
Relator, da pena de um ano - porque eu entendo que os pagamentos ao 
longo de 2004 foram o exaurimento do crime.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Bom, 
eu  estava  aplicando também a  pena em abstrato  da  lei  anterior,  mas, 
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(DOSIMETRIA DA PENA)
(CORRUPÇÃO ATIVA - MARCOS VALÉRIO)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor  Presidente,  eu  vou  acompanhar  a  posição  do  eminente 

Revisor,  pedindo  vênia  ao  Relator,  mas  gostaria  apenas  de  fazer  uma 
consideração.
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Essa foi a tese que prevaleceu.
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acompanhando  quanto  à  dosimetria  final,  farei  o  ajuste  do  meu  voto 
exatamente  por  essas  circunstâncias  -  o  eminente  Revisor  partiu  do 
pressuposto de que - até o Ministro Relator veio a fazer a modificação - 
os fatos se deram sob a nova lei. Ora, os próprios depoimentos de alguns 
dos  partícipes  atestam  que  já  foi  em  janeiro  de  2003  que  houve  as 
conversações. No caso do PL, se fez menção a 2002, inclusive. Eu penso 
que o crime se consumou anteriormente e os pagamentos foram o seu 
exaurimento.  Por  isso,  destaco  que,  na  pena  final,  eu  acompanho  o 
Revisor,  mas  que,  ao  longo  da  minha  justificativa,  eu  parto,  Ministro 
Relator, da pena de um ano - porque eu entendo que os pagamentos ao 
longo de 2004 foram o exaurimento do crime.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Bom, 
eu  estava  aplicando também a  pena em abstrato  da  lei  anterior,  mas, 
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diante  do  que  houve  no  início  da  sessão,  mudei  o  meu  voto  para 
acompanhar a maioria, mas, agora, aplicando essa Súmula nº 711, e sem 
mudar  os  parâmetros  iniciais  da  primeira  fase  da  dosimetria,  eu 
mantenho a pena-base que eu a havia fixado.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  A 
pena-base de dois anos, aplicando a  Súmula nº 711.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu faço essa justificativa porque, pelos meus critérios,  se eu fosse 

partir da pena de dois anos, talvez o meu resultado ficasse mais próximo 
daquele do Ministro Relator, mas não fica.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Mas 
Vossa Excelência não admite a Súmula nº 711.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Não, porque acho que aqueles pagamentos foram o exaurimento do 

crime,  a  consumação  se  deu  antes,  porque  foi  em  2003.  Foi  o  que 
prevaleceu aqui no Tribunal.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Mas, 
Ministro, eu disse bem no meu voto que há episódios de 2005, claramente 
demonstrados  nos  autos,  de  promessa  de  contribuição,  promessa  de 
pagamento a a partir de 2005.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu estou  partindo  da  premissa  do  que  foi  a  conclusão  da  douta 

maioria.
O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  Então 

isso caracteriza evidentemente a continuidade delitiva.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Já está 

considerando a Súmula 711.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu  voto  com  o  Revisor  no  resultado  final,  mas,  com  os  meus 

fundamentos, partindo da pena de um ano.
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Da 

versão anterior do meu voto. 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3581305.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

diante  do  que  houve  no  início  da  sessão,  mudei  o  meu  voto  para 
acompanhar a maioria, mas, agora, aplicando essa Súmula nº 711, e sem 
mudar  os  parâmetros  iniciais  da  primeira  fase  da  dosimetria,  eu 
mantenho a pena-base que eu a havia fixado.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  A 
pena-base de dois anos, aplicando a  Súmula nº 711.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu faço essa justificativa porque, pelos meus critérios,  se eu fosse 

partir da pena de dois anos, talvez o meu resultado ficasse mais próximo 
daquele do Ministro Relator, mas não fica.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Mas 
Vossa Excelência não admite a Súmula nº 711.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Não, porque acho que aqueles pagamentos foram o exaurimento do 

crime,  a  consumação  se  deu  antes,  porque  foi  em  2003.  Foi  o  que 
prevaleceu aqui no Tribunal.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Mas, 
Ministro, eu disse bem no meu voto que há episódios de 2005, claramente 
demonstrados  nos  autos,  de  promessa  de  contribuição,  promessa  de 
pagamento a a partir de 2005.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu estou  partindo  da  premissa  do  que  foi  a  conclusão  da  douta 

maioria.
O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  Então 

isso caracteriza evidentemente a continuidade delitiva.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Já está 

considerando a Súmula 711.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu  voto  com  o  Revisor  no  resultado  final,  mas,  com  os  meus 

fundamentos, partindo da pena de um ano.
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Da 

versão anterior do meu voto. 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3581305.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6813 de 8405 STF-fl. 58428



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

###

3 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3581305.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

###

3 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3581305.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6814 de 8405 STF-fl. 58429



Voto s/ item VI

24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO 
(S/ ITEM VI)

(DOSIMETRIA DA PENA)
(CORRUPÇÃO ATIVA - MARCOS VALÉRIO)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhor Presidente, 
também vou acompanhar o Relator e, aqui, me parece que – como já foi 
lembrado pelo Ministro Celso de Mello e, agora, adotado pelo Relator – 
há de se aplicar a Súmula 711, que corresponde ao entendimento adotado 
pelo  Tribunal.  Parece-me  que,  neste  contexto,  chegou-se  ao  adequado 
sopesamento e à individualização da pena. 

Por isso, peço vênia ao eminente Revisor, e acompanho o Relator. 
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VOTO 
(S/ ITEM VI)

(DOSIMETRIA DA PENA)
(CORRUPÇÃO ATIVA - MARCOS VALÉRIO)

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Diz a 
Súmula: 

"A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime 
permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da 
permanência."

Como fez Sua Excelência o Ministro-Relator. 
Eu vou acompanhar, também, o Ministro-Relator, pedindo vênia ao 

Ministro-Revisor e ao Ministro Dias Toffoli. 

*****************
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ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Presidente,  eu,  com  todo  o  respeito,  ponderaria  que,  como  na 
dosimetria, nós estamos expondo o nosso ponto de vista com relação às 
circunstâncias  judiciais  e,  como  não  temos  a  presença  de  um  dos 
Ministros  que  vai  votar,  peço  que  deixássemos  para  amanhã  e,  sem 
prejuízo nenhum, com quorum pleno. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- Não, mas o problema é a ausência de um dos Ministros.
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  O 

Ministro Marco Aurélio tem o meu voto. 
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Mas, 

Ministro Lewandowski, nós poderemos colher o voto do Ministro Marco 
Aurélio amanhã, porque o voto é curto, de Sua Excelência, o Ministro. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - O voto 
é curto e o Ministro Marco Aurélio já tem o meu voto. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, mas é que o Ministro Marco Aurélio não está presente para ouvir 
as ponderações, a fundamentação do voto.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Para  ouvir  as 
ponderações, Presidente. 

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  -  Amanhã  renova, 
deixa o Relator, pelo menos, proferir o voto. 

Supremo Tribunal Federal
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - É, pelo 
menos. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vamos 
prosseguir. Vossa Excelência tem a palavra.
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TRIBUNAL PLENO

AÇÃO PENAL 470

ADITAMENTO AO VOTO

(S/ITEM VIII)

(DOSIMETRIA DA PENA)

(EVASÃO DE DIVISAS - MARCOS VALÉRIO)

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(RELATOR)  -  Eu  encerro,  Senhor  Presidente,  fazendo  um  pequeno 

balanço da situação de Marcos Valério, que foi, evidentemente, alterada 

em razão das penas aplicadas em um ou dois ítens, dos quais eu não me 

lembro mais.

Marcos Valério foi condenado pelos seguintes crimes: 

quadrilha,  com 2  anos  e  11  meses  -Vossa  Excelência  talvez  possa  me 

ajudar, porque eu não tenho esses dados, ficou em 2 anos e 11 meses -; 

peculato, com pena de 4 anos e 8 meses mais 210 dias-multa; corrupção 

ativa,  com pena  de  4  anos  e  1  mês  de  reclusão  mais  180  dias-multa; 
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lavagem de dinheiro, com pena de....  É aqui que vem a alteração mais 

substancial, porque, no meu voto, eram 11 anos e 8 meses e, se não estou 

enganado, ficou em 6 anos e alguma coisa. Alguém se lembra? Prevaleceu 

o  voto  do  Revisor.  Vossa  Excelência  tem  esse  dado,  Ministro 

Lewandowski?

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO 

(PRESIDENTE) - Eu estou fazendo aqui a conferência: 3 anos, 2 meses e 

20 dias.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(RELATOR) - 6 anos e 2 meses. Eu havia...

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO 

(PRESIDENTE) - Mas aqui foi lavagem, essa não é?

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(RELATOR) -  É  lavagem.  Eu estou me referindo à  lavagem,  quanto  à 

lavagem; a minha pena era de 11 anos e 8 meses, mas prevaleceu a pena 

proposta pelo Revisor de 6 anos, 2 meses e 20 dias.

Com relação à evasão de divisas, pena de 5  anos e 10 

meses, 8  meses. É esta a última, não é? 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO 
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Com relação à evasão de divisas, pena de 5  anos e 10 

meses, 8  meses. É esta a última, não é? 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO 
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(PRESIDENTE) - Exato.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(RELATOR) - Esse último item.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO 

(PRESIDENTE) - E amanhã faremos essa totalização.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(RELATOR) - Eu acrescento que o regime inicial será o de cumprimento 

da pena privativa de liberdade com regime fechado, nos termos do artigo 

33, caput, § 2º, "a", e § 3º, combinado com o artigo 59, caput, inciso III, do 

Código Penal.

É  incabível  a  substituição  da  pena  privativa  de 

liberdade  por  restritiva  de  direito,  em razão  de  o  limite  ter  sido,  em 

muito, excedido. Também é incabível a suspensão condicional da pena. 

E, com relação ao tópico suscitado pelo Ministro Celso, 

agora  que  eu  trago  a  minha  fundamentação.  Eu  peço  vênia  a  Vossa 

Excelência e deixo de fixar esse valor mínimo para a reparação dos danos 

causados  pela  infração,  que  hoje  consta  do  artigo  387,  inciso  IV,  na 

redação dada pela Lei  nº 11.719,  de 2008,  combinado com o artigo 63, 

parágrafo único,  tendo em vista a inexistência de pedido formal nesse 
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sentido,  seja  pelas  pessoas  que  suportaram  o  prejuízo,  seja  pelo 

Ministério  Público,  que  somente  apresentou  tal  pleito  nas  alegações 

finais,  o  que  impossibilitou  o  exercício  do  contraditório  e  da  ampla 

defesa, especificamente, sobre este tópico, sobre a fixação desse montante 

mínimo de indenização.

     

                           * * * * *
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24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

PROPOSTA
(S/ITEM VIII)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  São 
efeitos civis da condenação penal.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Pediu 
nas alegações finais.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - E, ali, Ministro, se 
Vossa Excelência me permite, havia uma facilidade, claro, em relação a 
este caso:  havia valores fixados da Assembleia Legislativa, os quais foram 
retirados do período de 95 a 98, que foi exatamente o período no qual 
atuaram  os  corréus,  todos  eles;  e  era  muito  específico:  eles  criaram 
empresa  fantasma  de  publicidade,  nunca  se  prestou  serviço,  tinham 
cheques, tinha tudo. Era mais fácil a fixação do valor. Por isso a facilidade 
que tínhamos lá que não temos aqui.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Não 
temos.
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A SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Quanto  ao  valor, 
mas, quanto ao critério, Vossa Excelência tem razão.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  A 
proposta de Vossa Excelência é deixarmos, para o final, a decisão sob essa 
mescla de efeitos civis e penais da sentença penal condenatória.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -   Fica 
assim decidido então, não é?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Estou 
de acordo, Senhor Presidente. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Todos 
estão de acordo.
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Esclarecimento

24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Ministro Lewandowski, só quero confirmar. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Pois não. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - A pena 
definitiva.  Vossa  Excelência  fixa  a  pena  de  reclusão  em...  está  muito 
próxima, não é?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- É, estou consultando aqui a tabelinha - esta tabela que eu uso desde os 
tempos  do  Tribunal  de  Alçada  Criminal  -,  retificando,  porque  fiz  um 
recálculo da pena. Na verdade, são... como eu fixei, na segunda fase, 3 
anos e 6 meses de reclusão, mais um terço, temos exatamente 4 anos e 8 
meses de reclusão. Portanto, não há dias; só 4 anos e 8 meses de reclusão; 
e 22 dias-multa.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Com 
aquele parâmetro dos quinze salários mínimos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Dos quinze. 

E  também,  Senhor  Presidente,  abstenho-me  de  fazer  qualquer 
consideração a respeito do regime de cumprimento,  neste momento,  e 
com relação aos efeitos da pena,  porque faremos isso ao final  quando 
tivermos um quadro completo. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 
Excelência também transfere para a parte final.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- E quero também refletir sobre as ponderações, tanto do Ministro-Relator 
quanto do Ministro-Decano,  no que tange ao ressarcimento dos danos 
causados ao erário.
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24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO 
(S/ITEM VIII)

(DOSIMETRIA DA PENA)
(EVASÃO DE DIVISAS - MARCOS VALÉRIO)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor  Presidente,  o  eminente  Relator  aplica  dois  terços.  E  o 

Ministro Revisor?
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  O 

Ministro-Relator ficou em 5 anos e 2 meses de reclusão.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
O Ministro Revisor?
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- Um terço.
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 

Diferença de quatro meses.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Mas, tratando-se de cinquenta e três vezes, porque são cinquenta e 

três vezes...
O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  São 

cinquenta e três alterações.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- Eu tenho um critério, como já disse. Dependendo do número, varia a 
fração.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - São cinquenta e três.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ministro-Decano, se Vossa Excelência me permite, eu conheço bem esse 
critério e eu fico muito satisfeito que Vossa Excelência traga esse critério à 
baila, inclusive mostrando que há uma consolidação jurisprudencial em 
torno desse  critério.  Mas,  tratando-se  de  uma situação  completamente 
excepcional, como nós estamos enfrentando aqui, em que se imputa a um 
mesmo  réu  inúmeros  crimes,  e  tendo  em  conta  o  princípio  da 
proporcionalidade e da razoabilidade, eu tenho me afastado um pouco 
desse  critério  e  adotado  um  critério,  de  certa  maneira,  não  direi 
minimalista, mas, no que me concerne, segundo eu entendo, um pouco 
mais razoável e proporcional, porque, se fôssemos seguir a letra a praxe 
jurisprudencial, a pena final do réu iria para a estratosfera.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
venho  aplicando,  Ministro  Celso  de  Mello,  na  minha  dosimetria, 
exatamente esse critério.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
creio ter estado dentro dessas balizas, não só neste caso como naquele 
outro caso em que eu fiquei vencido, em que eu propus uma pena de 11 
anos, não houve nenhuma proposta intermediária e, no final, o Tribunal 
decidiu por uma ...

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
cheguei a uma pena um pouco acima de 7 anos.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Pois é, 
mas a pena fixada foi de 6 anos.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Porque 
eu não apliquei os dois terços ao final.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- A nossa diferença qual é, Ministro Joaquim Barbosa, de quatro meses, é 
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O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
creio ter estado dentro dessas balizas, não só neste caso como naquele 
outro caso em que eu fiquei vencido, em que eu propus uma pena de 11 
anos, não houve nenhuma proposta intermediária e, no final, o Tribunal 
decidiu por uma ...

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
cheguei a uma pena um pouco acima de 7 anos.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Pois é, 
mas a pena fixada foi de 6 anos.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Porque 
eu não apliquei os dois terços ao final.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- A nossa diferença qual é, Ministro Joaquim Barbosa, de quatro meses, é 
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isso?
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não, dá 

um pouco mais. Neste caso aqui?
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- É.
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  A 

minha pena foi para 5 anos e...
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  2 

meses; 5 anos e 2 meses de reclusão, Vossa Excelência propôs.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- A minha, 4 ano e 8 meses. Então a nossa diferença...
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - 5 anos e 

10 meses; 10 meses.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- E eu 4 anos e 8 meses. 
O SENHOR  MINISTRO AYRES  BRITTO (PRESIDENTE) -  E  o 

Ministro Lewandowski ficou?
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- 4 anos e 8 meses. 
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - 4 anos 

e 8 meses, eu anotei.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- E 8 meses de reclusão. 
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - 4 anos 

e 8 meses de reclusão.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Mas, 

Ministro Lewandowski,  Senhor Presidente,  a minha visão é um pouco 
diferente.  Eu acho que essa  pena robusta,  exacerbada,  que está  sendo 
aplicada ao réu Marcos Valério é decorrência natural da intensidade e da 
quantidade de delitos que ele praticou.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 
Excelência justificou.

Ministro Dias Toffoli está com a palavra.
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O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Só pra relembrar -  por causa do adiantado da hora e do cansaço: 

todas essas  cinquenta e  três  vezes  têm a ver  com aqueles  valores  que 
foram recebidos por Duda Medonça.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Sim, 
por meio de doleiros e por meio das diversas filiais estrangeiras do Banco 
Rural.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Vinte e quatro, pelo Banco Rural, e o restante por meio de doleiros.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Na verdade, são várias operações com um objetivo só.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- Isso é.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
São várias operações com um objetivo só.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas são 

operações  que  foram feitas  em momentos  diferentes,  por  mecanismos 
diferentes.  Poderia  o  Tribunal,  tranquilamente,  até  mesmo  pensar  em 
uma outra saída.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
É, mas, diante dessas circunstâncias, na verdade, o objetivo era um 

valor total x a ser pago lá fora para o publicitário.
Pois bem, diante dessa circunstância e de que,  na verdade, foram 

operações realizadas com um objetivo só, eu vou pedir vênia ao Relator 
para acompanhar o Revisor e a Ministra Rosa.
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24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO 
(S/ITEM VIII)

(DOSIMETRIA DA PENA)
(EVASÃO DE DIVISAS - MARCOS VALÉRIO)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
peço vênia ao Ministro-Revisor para acompanhar o Relator. Apenas quero 
justificar - claro que, ao final, nós vamos voltar a esses dados - exatamente 
dentro  da  perspectiva  de  que,  no  caso  da  lavagem  de  dinheiro, 
acompanhei  o  Ministro-Revisor,  porque  era  a  pena  mais  próxima  da 
minha,  apesar  de  ter  aplicado  este  critério  diferenciado,  como  Vossa 
Excelência  agora  esclarece.  Mas,  neste  caso,  acompanho  o  Ministro-
Relator, Presidente, porque a aplicação do critério de aproximação leva-
me a aderir à sua conclusão.

Supremo Tribunal Federal
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24/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO 
(S/ITEM VIII)

(DOSIMETRIA DA PENA)
(EVASÃO DE DIVISAS - MARCOS VALÉRIO)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, também 
vou pedir vênia ao eminente Revisor e vou acompanhar,  neste caso,  o 
Relator. 

Mas eu também subscrevo as preocupações aqui já externadas pelo 
Ministro  Celso  de  Mello  quanto  à  necessidade  de  que  nós  tenhamos 
referenciais  objetivos.  Já  se  faz  um esforço  enorme nesse  sentido,  e  é 
importante, não só para a justeza e a justiça do caso concreto, e nós já 
tivemos  oportunidade  de  dizer  que  é  a  Constituição  que  exige  essa 
individualização, mas é também importante que nós percebamos o efeito 
irradiador que a decisão deste Tribunal tem em relação à jurisprudência 
que se forma em todas as instâncias do Judiciário.

Por isso também, como já apontou o Ministro Marco Aurélio e eu 
ressaltava  em  observações  a  latere,  talvez  nós  devamos  aproveitar  os 
espaços que tenhamos até para testar e fazer a verificação da consistência 
interna  das  nossas  decisões,  para  que  possamos  fazer  as  devidas 
adequações ou aproximações, tendo em vista esses vetores que balizam e 
que o texto legal quer que seja, tanto quanto possível, marcado por um 
quid de objetividade.

De modo que eu acompanho, mas faço essas ressalvas para os fins 
de fazer os devidos ajustes.
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PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RÉU(É)(S) : VALDEMAR COSTA NETO
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO RODRIGUES)
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO
ADV.(A/S) : LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
RÉU(É)(S) : EMERSON ELOY PALMIERI
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS
ADV.(A/S) : HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA
RÉU(É)(S) : ROMEU FERREIRA QUEIROZ
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO
ADV.(A/S) : RONALDO GARCIA DIAS
ADV.(A/S) : FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ
ADV.(A/S) : DALMIR DE JESUS
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO
RÉU(É)(S) : PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
ADV.(A/S) : DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO
RÉU(É)(S) : ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA
ADV.(A/S) : LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA
RÉU(É)(S) : LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO)
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA
ADV.(A/S) : OLINTO CAMPOS VIEIRA
RÉU(É)(S) : ANDERSON ADAUTO PEREIRA
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA (DUDA MENDONÇA)
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3407338

Supremo Tribunal Federal

ADV.(A/S) : EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE
ADV.(A/S) : MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA
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ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO
ADV.(A/S) : LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
RÉU(É)(S) : EMERSON ELOY PALMIERI
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS
ADV.(A/S) : HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA
RÉU(É)(S) : ROMEU FERREIRA QUEIROZ
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO
ADV.(A/S) : RONALDO GARCIA DIAS
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ADV.(A/S) : DALMIR DE JESUS
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO
RÉU(É)(S) : PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
ADV.(A/S) : DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO
RÉU(É)(S) : ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA
ADV.(A/S) : LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA
RÉU(É)(S) : LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO)
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA
ADV.(A/S) : OLINTO CAMPOS VIEIRA
RÉU(É)(S) : ANDERSON ADAUTO PEREIRA
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA (DUDA MENDONÇA)
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS
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Decisão de Julgamento

RÉU(É)(S) : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem 
suscitada  da  tribuna  pelo  advogado  Márcio  Thomaz  Bastos, 
ratificada pelos advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando Sá e 
Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 
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RÉU(É)(S) : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem 
suscitada  da  tribuna  pelo  advogado  Márcio  Thomaz  Bastos, 
ratificada pelos advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando Sá e 
Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 
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Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
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Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
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Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
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formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
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(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Ricardo Lewandowski (Revisor); pelo crime de corrupção 
passiva (art. 317 do CP), condená-lo por unanimidade; e pelo crime 
de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry 
Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), do delito de formação de quadrilha, 
absolvê-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Joaquim  Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente; pelo crime de 
corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor, Gilmar Mendes e Marco Aurélio; e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu João  Cláudio  de 
Carvalho Genú (VI.1, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli; 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Enivaldo Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo 
crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, e pelo crime 
de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do 
delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Relator, Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e 
pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), 
pelo  crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e 
Marco  Aurélio;  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto 
de Souza Lamas (VI.2, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas 
(VI.2,  d.1,  d.2),  dos  delitos  de  formação  de  quadrilha  e  de 
lavagem de dinheiro, absolvê-lo por unanimidade, com base no art. 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Ricardo Lewandowski (Revisor); pelo crime de corrupção 
passiva (art. 317 do CP), condená-lo por unanimidade; e pelo crime 
de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry 
Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), do delito de formação de quadrilha, 
absolvê-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Joaquim  Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente; pelo crime de 
corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor, Gilmar Mendes e Marco Aurélio; e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu João  Cláudio  de 
Carvalho Genú (VI.1, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli; 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Enivaldo Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo 
crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, e pelo crime 
de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do 
delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Relator, Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e 
pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), 
pelo  crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e 
Marco  Aurélio;  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto 
de Souza Lamas (VI.2, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas 
(VI.2,  d.1,  d.2),  dos  delitos  de  formação  de  quadrilha  e  de 
lavagem de dinheiro, absolvê-lo por unanimidade, com base no art. 
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386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao réu Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa  Weber  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Roberto  Jefferson 
Monteiro  Francisco (VI.3,  c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e 
Marco Aurélio; quanto ao réu Romeu Ferreira Queiroz (VI.3, d.1, 
d.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Emerson Eloy Palmieri  (VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Dias Toffoli e Marco Aurélio, e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, 
b.1,  b.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e, em relação ao crime de lavagem de dinheiro, após 
os votos dos Ministros Relator, Luiz Fux, Dias Toffoli, Celso de 
Mello e Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio, julgando-a improcedente, o julgamento foi suspenso. Votou 
o Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 
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386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao réu Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa  Weber  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Roberto  Jefferson 
Monteiro  Francisco (VI.3,  c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e 
Marco Aurélio; quanto ao réu Romeu Ferreira Queiroz (VI.3, d.1, 
d.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Emerson Eloy Palmieri  (VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Dias Toffoli e Marco Aurélio, e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, 
b.1,  b.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e, em relação ao crime de lavagem de dinheiro, após 
os votos dos Ministros Relator, Luiz Fux, Dias Toffoli, Celso de 
Mello e Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio, julgando-a improcedente, o julgamento foi suspenso. Votou 
o Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 
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Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, 
VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, após o voto do Ministro Dias 
Toffoli julgando procedente a ação para, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a, 
VI.3.a),  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
julgando improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados 
os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Rogério Lanza Tolentino 
(item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira 
(item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal;  os  votos  dos  Ministros Cármen  Lúcia e Gilmar  Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de 
Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério 
Lanza Tolentino, julgando improcedente a ação para absolver dos 
delitos  mencionados  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e  Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto do 
Ministro  Marco  Aurélio,  que  julgava  procedente  a  ação  para 
condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares 
de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo 
de Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, 
julgando-a  improcedente  para  absolver  o  réu  Anderson  Adauto 
Pereira,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  nesta  assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de 
Mello.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  colhidos  os  votos  dos 
Ministros  Celso  de  Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama 
provisoriamente que julgou procedente em parte a ação penal para 
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Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, 
VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, após o voto do Ministro Dias 
Toffoli julgando procedente a ação para, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a, 
VI.3.a),  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
julgando improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados 
os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Rogério Lanza Tolentino 
(item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira 
(item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal;  os  votos  dos  Ministros Cármen  Lúcia e Gilmar  Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de 
Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério 
Lanza Tolentino, julgando improcedente a ação para absolver dos 
delitos  mencionados  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e  Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto do 
Ministro  Marco  Aurélio,  que  julgava  procedente  a  ação  para 
condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares 
de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo 
de Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, 
julgando-a  improcedente  para  absolver  o  réu  Anderson  Adauto 
Pereira,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  nesta  assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de 
Mello.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  colhidos  os  votos  dos 
Ministros  Celso  de  Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama 
provisoriamente que julgou procedente em parte a ação penal para 
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condenar, por unanimidade, pela prática dos crimes de corrupção 
ativa  (art.  333  do  Código  Penal),  os  réus  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e Rogério 
Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto 
(itens VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a 
ação  para  absolver,  por  maioria,  a  ré  Geiza  Dias  dos  Santos, 
vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  e,  por  unanimidade,  o  réu 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, 
do CPP. Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, 
após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa (Relator) quanto 
ao  item  VII da  denúncia,  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VII da 
denúncia, após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), julgando procedente a ação para condenar pelo crime de 
lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno de 
Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a  improcedente  para 
absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia Pereira da 
Costa,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho)  e  José  Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no 
que foi acompanhado integralmente pelo Ministro Luiz Fux; e os 
votos dos Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a 
ação  para  absolver  os  réus  Paulo  Roberto  Galvão  Rocha,  Anita 
Leocádia Pereira da Costa, João Magno de Moura, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho), Anderson Adauto Pereira e José Luiz 
Alves,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Gilmar 
Mendes.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
11.10.2012.

Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
preliminarmente,  rejeitou  a  emendatio  libelli suscitada  nas 
alegações finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa 
Weber votou no sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal 
proclama  provisoriamente  que  julgou  procedente  em  parte  a  ação 
para condenar os réus  Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  por 
unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na primeira 
parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº  7.492/1986, 
ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do 
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condenar, por unanimidade, pela prática dos crimes de corrupção 
ativa  (art.  333  do  Código  Penal),  os  réus  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e Rogério 
Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto 
(itens VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a 
ação  para  absolver,  por  maioria,  a  ré  Geiza  Dias  dos  Santos, 
vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  e,  por  unanimidade,  o  réu 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, 
do CPP. Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, 
após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa (Relator) quanto 
ao  item  VII da  denúncia,  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VII da 
denúncia, após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), julgando procedente a ação para condenar pelo crime de 
lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno de 
Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a  improcedente  para 
absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia Pereira da 
Costa,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho)  e  José  Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no 
que foi acompanhado integralmente pelo Ministro Luiz Fux; e os 
votos dos Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a 
ação  para  absolver  os  réus  Paulo  Roberto  Galvão  Rocha,  Anita 
Leocádia Pereira da Costa, João Magno de Moura, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho), Anderson Adauto Pereira e José Luiz 
Alves,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Gilmar 
Mendes.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
11.10.2012.

Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
preliminarmente,  rejeitou  a  emendatio  libelli suscitada  nas 
alegações finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa 
Weber votou no sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal 
proclama  provisoriamente  que  julgou  procedente  em  parte  a  ação 
para condenar os réus  Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  por 
unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na primeira 
parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº  7.492/1986, 
ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do 
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mesmo  delito  verificado  24  vezes  em  continuidade  delitiva, 
condenar,  por  maioria,  os  réus  Kátia  Rabello e  José  Roberto 
Salgado, vencida a Ministra Rosa Weber. Absolvidos do mencionado 
delito, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal, os 
réus Cristiano de Mello Paz e Vinícius Samarane, por unanimidade, 
e a ré  Geiza Dias dos Santos,  por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio. Com relação aos réus  José Eduardo Cavalcanti de 
Mendonça (Duda Mendonça) e  Zilmar Fernandes Silveira, o Tribunal 
absolveu-os, por maioria, do delito de evasão de divisas previsto 
na  segunda  parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº 
7.492/1986, com base no art. 386, III, do CPP, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; por unanimidade, do delito de lavagem de dinheiro 
referente aos cinco repasses de valores realizados em agência do 
Banco Rural, em São Paulo (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998, cinco vezes); e, por maioria, absolveu-os da prática 
do crime descrito no art. 1º, inciso VI, da Lei 9.613/1998, tendo 
em vista as cinqüenta e três operações de lavagem de dinheiro 
relacionadas às cinqüenta e três operações de evasão de divisas 
mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz 
Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvições com base no art. 386, 
VII,  do  CPP.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Plenário, 15.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  os  Ministros  Gilmar 
Mendes  e  Joaquim  Barbosa  (Relator)  reajustaram  seus  votos  para 
julgar  procedente  a  ação  e  condenar  os  réus  José  Eduardo 
Cavalcanti de Mendonça (Duda Mendonça) e Zilmar Fernandes Silveira 
pelo delito de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 
nº  7.492/1986),  descrito  no  item VIII  (c.1) da  denúncia.  Em 
relação ao item VII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros 
Gilmar  Mendes,  Celso  de  Mello  e  Ayres  Britto  (Presidente),  o 
Tribunal,  por  unanimidade,  julgou  improcedente  a  ação  para 
absolver os réus Anita Leocádia Pereira da Costa, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho) e José Luiz Alves do delito de lavagem 
de dinheiro, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal. Quanto aos réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno 
de Moura e Anderson Adauto Pereira, votaram pela procedência da 
ação, condenando-os pelo delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998),  os  Ministros  Joaquim 
Barbosa (Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres 
Britto (Presidente), e, pela improcedência, votaram os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia e Dias Toffoli. Em seguida, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator)  haver  proferido  parte  do  voto  quanto  ao  item  II da 
denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
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mesmo  delito  verificado  24  vezes  em  continuidade  delitiva, 
condenar,  por  maioria,  os  réus  Kátia  Rabello e  José  Roberto 
Salgado, vencida a Ministra Rosa Weber. Absolvidos do mencionado 
delito, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal, os 
réus Cristiano de Mello Paz e Vinícius Samarane, por unanimidade, 
e a ré  Geiza Dias dos Santos,  por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio. Com relação aos réus  José Eduardo Cavalcanti de 
Mendonça (Duda Mendonça) e  Zilmar Fernandes Silveira, o Tribunal 
absolveu-os, por maioria, do delito de evasão de divisas previsto 
na  segunda  parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº 
7.492/1986, com base no art. 386, III, do CPP, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; por unanimidade, do delito de lavagem de dinheiro 
referente aos cinco repasses de valores realizados em agência do 
Banco Rural, em São Paulo (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998, cinco vezes); e, por maioria, absolveu-os da prática 
do crime descrito no art. 1º, inciso VI, da Lei 9.613/1998, tendo 
em vista as cinqüenta e três operações de lavagem de dinheiro 
relacionadas às cinqüenta e três operações de evasão de divisas 
mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz 
Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvições com base no art. 386, 
VII,  do  CPP.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Plenário, 15.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  os  Ministros  Gilmar 
Mendes  e  Joaquim  Barbosa  (Relator)  reajustaram  seus  votos  para 
julgar  procedente  a  ação  e  condenar  os  réus  José  Eduardo 
Cavalcanti de Mendonça (Duda Mendonça) e Zilmar Fernandes Silveira 
pelo delito de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 
nº  7.492/1986),  descrito  no  item VIII  (c.1) da  denúncia.  Em 
relação ao item VII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros 
Gilmar  Mendes,  Celso  de  Mello  e  Ayres  Britto  (Presidente),  o 
Tribunal,  por  unanimidade,  julgou  improcedente  a  ação  para 
absolver os réus Anita Leocádia Pereira da Costa, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho) e José Luiz Alves do delito de lavagem 
de dinheiro, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal. Quanto aos réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno 
de Moura e Anderson Adauto Pereira, votaram pela procedência da 
ação, condenando-os pelo delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998),  os  Ministros  Joaquim 
Barbosa (Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres 
Britto (Presidente), e, pela improcedência, votaram os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia e Dias Toffoli. Em seguida, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator)  haver  proferido  parte  do  voto  quanto  ao  item  II da 
denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
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ação para condenar, pelo delito de formação de quadrilha (art. 388 
do Código Penal), os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio 
Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo 
de  Vasconcelos,  José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane,  Kátia 
Rabello e  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito às rés Geiza Dias 
dos Santos e Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com base no art. 386, 
VII, do Código de Processo Penal. O Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor) julgou improcedente a ação para absolver todos os réus 
mencionados no referido item II, fazendo-o com base no art. 386, 
III, do CPP, e reajustou o voto proferido em assentada anterior 
para julgar improcedente a ação e absolver, do delito de formação 
de quadrilha descrito no item VI da denúncia, os réus Pedro Silva 
Corrêa de Oliveira de Andrade Neto (VI.1.b.1), João Cláudio de 
Carvalho Genú (VI.1.c.1), Enivaldo Quadrado (VI.1.d.1), Valdemar 
Costa Neto (VI.2.b.1) e Jacinto de Souza Lamas (VI.2.c.1), com 
base  no  art.  386,  III,  do  CPP.  Em  seguida,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
18.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para 
condenar pelo delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de 
Castro, José Genoíno Neto, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de 
Mello  Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino,  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, José Roberto Salgado, Kátia Rabello e Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor),  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito, por unanimidade, 
à  ré  Ayanna  Tenório  Tôrres  de  Jesus,  por  unanimidade,  e,  por 
maioria, a ré Geiza Dias dos Santos, vencido o Ministro Marco 
Aurélio, ambas as absolvições com base no art. 386, VII, do Código 
de  Processo  Penal.  Ressalvados  os  votos  dos  Ministros  Revisor, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli que absolviam com base no 
art.  386,  III,  do  CPP.  Com  relação  ao  réu  Vinícius  Samarane, 
acompanharam  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condená-lo pelo mencionado delito 
de formação de quadrilha, os Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), e acompanharam o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) os Ministros Rosa Weber, 
Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio, julgando improcedente 
a ação para absolvê-lo com base no art. 386, III, do CPP. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto (Presidente). Plenário, 22.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal  resolveu 
questão de ordem suscitada pelo Ministro Ayres Britto (Presidente) 
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ação para condenar, pelo delito de formação de quadrilha (art. 388 
do Código Penal), os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio 
Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo 
de  Vasconcelos,  José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane,  Kátia 
Rabello e  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito às rés Geiza Dias 
dos Santos e Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com base no art. 386, 
VII, do Código de Processo Penal. O Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor) julgou improcedente a ação para absolver todos os réus 
mencionados no referido item II, fazendo-o com base no art. 386, 
III, do CPP, e reajustou o voto proferido em assentada anterior 
para julgar improcedente a ação e absolver, do delito de formação 
de quadrilha descrito no item VI da denúncia, os réus Pedro Silva 
Corrêa de Oliveira de Andrade Neto (VI.1.b.1), João Cláudio de 
Carvalho Genú (VI.1.c.1), Enivaldo Quadrado (VI.1.d.1), Valdemar 
Costa Neto (VI.2.b.1) e Jacinto de Souza Lamas (VI.2.c.1), com 
base  no  art.  386,  III,  do  CPP.  Em  seguida,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
18.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para 
condenar pelo delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de 
Castro, José Genoíno Neto, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de 
Mello  Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino,  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, José Roberto Salgado, Kátia Rabello e Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor),  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito, por unanimidade, 
à  ré  Ayanna  Tenório  Tôrres  de  Jesus,  por  unanimidade,  e,  por 
maioria, a ré Geiza Dias dos Santos, vencido o Ministro Marco 
Aurélio, ambas as absolvições com base no art. 386, VII, do Código 
de  Processo  Penal.  Ressalvados  os  votos  dos  Ministros  Revisor, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli que absolviam com base no 
art.  386,  III,  do  CPP.  Com  relação  ao  réu  Vinícius  Samarane, 
acompanharam  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condená-lo pelo mencionado delito 
de formação de quadrilha, os Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), e acompanharam o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) os Ministros Rosa Weber, 
Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio, julgando improcedente 
a ação para absolvê-lo com base no art. 386, III, do CPP. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto (Presidente). Plenário, 22.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal  resolveu 
questão de ordem suscitada pelo Ministro Ayres Britto (Presidente) 
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no sentido de, em face do empate, absolver os acusados  Valdemar 
Costa  Neto e  Jacinto  de  Souza  Lamas do  delito  de  formação  de 
quadrilha (item VI da denúncia);  José Rodrigues Borba, do delito 
de lavagem de dinheiro (item VI da denúncia); Paulo Roberto Galvão 
da Rocha, João Magno Moura e Anderson Adauto Pereira, do delito de 
lavagem (item VII da denúncia) e o acusado Vinícius Samarane, do 
delito de formação de quadrilha (item II da denúncia), vencido o 
Ministro  Marco  Aurélio  que  entendia  caber  ao  Presidente  o 
desempate.  Em  seguida,  o  Tribunal  resolveu  questão  de  ordem 
suscitada pelo Ministro Joaquim Barbosa (Relator) no sentido de 
que  os  Ministros  que  absolveram  os  acusados  não  participam  da 
votação quanto à dosimetria da pena, vencidos os Ministros Dias 
Toffoli, Gilmar Mendes e Ayres Britto (Presidente). Na sequência, 
o Tribunal, com relação ao réu Marcos Valério Fernandes de Souza, 
pelo cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal), descrito no item II.b da denúncia, fixou a pena em 
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, nos termos do voto do 
Relator, não havendo participado da votação os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia; 
pelo cometimento do delito de  corrupção ativa (art. 333 do CP), 
descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal, nos termos 
do voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, não havendo participado da votação os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli; e, pelo 
cometimento do delito de  peculato (art. 312 do CP), descrito no 
item III.1 (b.2) da denúncia, o Tribunal, nos termos do voto do 
Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de 
reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários  mínimos  cada,  não  havendo  participado  da  votação  os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli. Votou o 
Presidente em todos os itens. Quanto ao delito de corrupção ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, após o voto do Relator, 
que fixava a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão 
e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, e o voto do Revisor, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-
multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos cada, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 23.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento em relação ao réu  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, inicialmente seu advogado, Dr. Marcelo 
Leonardo, assomou a tribuna e requereu que a agravante do art. 62, 
inciso I, do Código Penal, fosse considerada apenas à luz do tipo 
do art. 288 do Código Penal; que as reiterações de infrações sejam 
consideradas como objeto da série da continuidade delitiva, bem 
como a não aplicação, ao caso, da nova redação conferida ao art. 
387,  inciso  IV,  do  Código  de  Processo  Penal.  Em  seguida,  foi 
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no sentido de, em face do empate, absolver os acusados  Valdemar 
Costa  Neto e  Jacinto  de  Souza  Lamas do  delito  de  formação  de 
quadrilha (item VI da denúncia);  José Rodrigues Borba, do delito 
de lavagem de dinheiro (item VI da denúncia); Paulo Roberto Galvão 
da Rocha, João Magno Moura e Anderson Adauto Pereira, do delito de 
lavagem (item VII da denúncia) e o acusado Vinícius Samarane, do 
delito de formação de quadrilha (item II da denúncia), vencido o 
Ministro  Marco  Aurélio  que  entendia  caber  ao  Presidente  o 
desempate.  Em  seguida,  o  Tribunal  resolveu  questão  de  ordem 
suscitada pelo Ministro Joaquim Barbosa (Relator) no sentido de 
que  os  Ministros  que  absolveram  os  acusados  não  participam  da 
votação quanto à dosimetria da pena, vencidos os Ministros Dias 
Toffoli, Gilmar Mendes e Ayres Britto (Presidente). Na sequência, 
o Tribunal, com relação ao réu Marcos Valério Fernandes de Souza, 
pelo cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal), descrito no item II.b da denúncia, fixou a pena em 
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, nos termos do voto do 
Relator, não havendo participado da votação os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia; 
pelo cometimento do delito de  corrupção ativa (art. 333 do CP), 
descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal, nos termos 
do voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, não havendo participado da votação os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli; e, pelo 
cometimento do delito de  peculato (art. 312 do CP), descrito no 
item III.1 (b.2) da denúncia, o Tribunal, nos termos do voto do 
Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de 
reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários  mínimos  cada,  não  havendo  participado  da  votação  os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli. Votou o 
Presidente em todos os itens. Quanto ao delito de corrupção ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, após o voto do Relator, 
que fixava a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão 
e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, e o voto do Revisor, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-
multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos cada, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 23.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento em relação ao réu  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, inicialmente seu advogado, Dr. Marcelo 
Leonardo, assomou a tribuna e requereu que a agravante do art. 62, 
inciso I, do Código Penal, fosse considerada apenas à luz do tipo 
do art. 288 do Código Penal; que as reiterações de infrações sejam 
consideradas como objeto da série da continuidade delitiva, bem 
como a não aplicação, ao caso, da nova redação conferida ao art. 
387,  inciso  IV,  do  Código  de  Processo  Penal.  Em  seguida,  foi 
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proclamado que o Ministro Cezar Peluso restou vencido na fixação 
da pena do réu Marcos Valério Fernandes de Souza, em relação aos 
delitos de peculato (art. 312 do Código Penal), descritos no item 
III.1 (b.2) da denúncia, e de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal), descrito no  item III.1 (b.1) da denúncia, conforme voto 
proferido  antecipadamente  em  assentada  anterior.  Na  sequência, 
pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal) descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou 
a pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 
30 (trinta) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada,  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor), vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso, Joaquim 
Barbosa  (Relator),  Luiz  Fux,  Marco  Aurélio  e  Presidente.  Pelo 
cometimento dos delitos de peculato (art. 312 do CP) descritos nos 
itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 
230 (duzentos e trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em parte o 
Ministro Cezar Peluso e os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) 
e Dias Toffoli, estes no que fixavam a pena de multa em 25 (vinte 
e  cinco)  dias-multa,  no  valor  de  15  (quinze)  salários  mínimos 
cada. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 9.613/1998), descrito no 
item IV da denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 11 
(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa 
e um) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco 
Aurélio e Celso de Mello, e o voto do Revisor, que fixava a pena 
em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 
20 (vinte) dias-multa, no valor 15 (quinze) salários mínimos cada, 
no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Presidente,  o  Tribunal,  em  face  do  empate 
verificado na votação da dosimetria da pena, fixou-a nos termos do 
voto do Revisor. E, pelo cometimento do delito de corrupção ativa 
(art. 333 do CP), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 7 (sete) anos 
e 11 (onze) meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor 
que a fixava em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 19 
(dezenove) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada, no que foi acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli, e, após o 
voto do Relator, agora pelo cometimento do delito de  evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito 
no item VIII da denúncia, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 
(dez) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, 
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proclamado que o Ministro Cezar Peluso restou vencido na fixação 
da pena do réu Marcos Valério Fernandes de Souza, em relação aos 
delitos de peculato (art. 312 do Código Penal), descritos no item 
III.1 (b.2) da denúncia, e de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal), descrito no  item III.1 (b.1) da denúncia, conforme voto 
proferido  antecipadamente  em  assentada  anterior.  Na  sequência, 
pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal) descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou 
a pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 
30 (trinta) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada,  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor), vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso, Joaquim 
Barbosa  (Relator),  Luiz  Fux,  Marco  Aurélio  e  Presidente.  Pelo 
cometimento dos delitos de peculato (art. 312 do CP) descritos nos 
itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 
230 (duzentos e trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em parte o 
Ministro Cezar Peluso e os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) 
e Dias Toffoli, estes no que fixavam a pena de multa em 25 (vinte 
e  cinco)  dias-multa,  no  valor  de  15  (quinze)  salários  mínimos 
cada. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 9.613/1998), descrito no 
item IV da denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 11 
(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa 
e um) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco 
Aurélio e Celso de Mello, e o voto do Revisor, que fixava a pena 
em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 
20 (vinte) dias-multa, no valor 15 (quinze) salários mínimos cada, 
no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Presidente,  o  Tribunal,  em  face  do  empate 
verificado na votação da dosimetria da pena, fixou-a nos termos do 
voto do Revisor. E, pelo cometimento do delito de corrupção ativa 
(art. 333 do CP), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 7 (sete) anos 
e 11 (onze) meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor 
que a fixava em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 19 
(dezenove) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada, no que foi acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli, e, após o 
voto do Relator, agora pelo cometimento do delito de  evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito 
no item VIII da denúncia, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 
(dez) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, 
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Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a 
pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e 
dois) dias-multa, no valor de 15 salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber  e  Dias  Toffoli,  o 
julgamento  foi  suspenso  para  colher  o  voto  do  Ministro  Marco 
Aurélio.  Presidência  do  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
24.10.2012.

 
Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa.  Presentes à 

sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar 
Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux 
e Rosa Weber.

Procurador-Geral  da  República,  Dr.  Roberto  Monteiro  Gurgel 
Santos.

p/Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3407338

Supremo Tribunal Federal

Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a 
pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e 
dois) dias-multa, no valor de 15 salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber  e  Dias  Toffoli,  o 
julgamento  foi  suspenso  para  colher  o  voto  do  Ministro  Marco 
Aurélio.  Presidência  do  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
24.10.2012.

 
Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa.  Presentes à 

sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar 
Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux 
e Rosa Weber.

Procurador-Geral  da  República,  Dr.  Roberto  Monteiro  Gurgel 
Santos.

p/Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. JOAQUIM BARBOSA

REVISOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AUTOR(A/S)(ES) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
RÉU(É)(S) : JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA 
ADV.(A/S) : JOSÉ LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA 
RÉU(É)(S) : JOSÉ GENOÍNO NETO 
ADV.(A/S) :SANDRA MARIA GONÇALVES PIRES 
RÉU(É)(S) :DELÚBIO SOARES DE CASTRO 
ADV.(A/S) :CELSO SANCHEZ VILARDI 
RÉU(É)(S) :SÍLVIO JOSÉ PEREIRA 
ADV.(A/S) :GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARÓ 
RÉU(É)(S) :MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA 
ADV.(A/S) :MARCELO LEONARDO 
RÉU(É)(S) :RAMON HOLLERBACH CARDOSO 
ADV.(A/S) :HERMES VILCHEZ GUERRERO 
RÉU(É)(S) :CRISTIANO DE MELLO PAZ 
ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES FILHO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARÃES 
ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARAES NETO 
ADV.(A/S) : IZABELLA ARTUR COSTA 
RÉU(É)(S) :ROGÉRIO LANZA TOLENTINO 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS 
ADV.(A/S) :LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY 
ADV.(A/S) :DANIELA VILLANI BONACCORSI 
RÉU(É)(S) :GEIZA DIAS DOS SANTOS 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :KÁTIA RABELLO 
ADV.(A/S) :THEODOMIRO DIAS NETO 
RÉU(É)(S) : JOSE ROBERTO SALGADO 
ADV.(A/S) :MÁRCIO THOMAZ BASTOS 
RÉU(É)(S) :VINÍCIUS SAMARANE 
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ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

(S/ DOSIMETRIA DA PENA)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, creio que 
devemos  começar  na  nova  fatia,  com  o  voto  do  relator  e  do  revisor, 
mesmo porque tenho refletido muito quanto ao que veiculado da tribuna 
pelo Advogado de Marcos Valério, Doutor Marcelo Leonardo. Ou seja, 
uma vez observada a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal, a 
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liderança do grupo, no tocante à quadrilha, a impossibilidade – sob pena 
de caminhar-se para o bis in idem, a duplicidade – de considerá-la quanto 
aos  crimes  que  teriam  sido  praticados  a  partir  da  organização  desse 
grupo.

Então,  para  não  ter  que  novamente  consignar  na  ressalva, 
aguardarei. Trarei, na retomada dos trabalhos, considerada a Ação Penal 
nº 470, voto confeccionado nessa parte que reputo – digo mais uma vez – 
importantíssima: a parte da dosimetria das penas.
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Proposta

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

PROPOSTA
(S/ DOSIMETRIA DA PENA)

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Ministro  Ricardo  Lewandowski,  tenho  observado  que  há  uma 
discrepância que talvez possamos afastar quanto ao parâmetro de fixação 
do dia-multa. Vossa Excelência tem fixado em quinze salários mínimos, e 
o Ministro Joaquim Barbosa em dez salários mínimos. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Sim.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Como é 
melhor para o réu, Vossa Excelência não poderia reduzir o valor?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Não  me  oponho,  absolutamente.  É  que,  na  dosimetria  da  pena 
pecuniária, tenho estado atento às condições econômicas de cada réu.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Perfeito.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Por  isso  é  que  eu  não  quis,  de  modo  uniforme,  estabelecer  um 
determinado número de salários mínimos. Tanto é que, ao longo do meu 
voto, para aqueles réus com menor potencial econômico, fixo inclusive 
um salário mínimo, ou menos. 
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Retificação de Voto

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

     RETIFICAÇÃO DE VOTO 
(S/ DOSIMETRIA DA PENA)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, não teria nenhuma objeção em, desde logo, diminuir 
para dez salários mínimos, sem prejuízo de, com relação a alguns réus, 
colocar-me abaixo ainda deste patamar. 

Mas,  então,  reajusto  para  ficarmos uniformes  no  patamar  de  dez 
salários mínimos. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Por 
enquanto, Vossa Excelência faz o reajuste. 

Supremo Tribunal Federal
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Debate

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. JOAQUIM BARBOSA

REVISOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AUTOR(A/S)(ES) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
RÉU(É)(S) : JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA 
ADV.(A/S) : JOSÉ LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA 
RÉU(É)(S) : JOSÉ GENOÍNO NETO 
ADV.(A/S) :SANDRA MARIA GONÇALVES PIRES 
RÉU(É)(S) :DELÚBIO SOARES DE CASTRO 
ADV.(A/S) :CELSO SANCHEZ VILARDI 
RÉU(É)(S) :SÍLVIO JOSÉ PEREIRA 
ADV.(A/S) :GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARÓ 
RÉU(É)(S) :MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA 
ADV.(A/S) :MARCELO LEONARDO 
RÉU(É)(S) :RAMON HOLLERBACH CARDOSO 
ADV.(A/S) :HERMES VILCHEZ GUERRERO 
RÉU(É)(S) :CRISTIANO DE MELLO PAZ 
ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES FILHO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARÃES 
ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARAES NETO 
ADV.(A/S) : IZABELLA ARTUR COSTA 
RÉU(É)(S) :ROGÉRIO LANZA TOLENTINO 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS 
ADV.(A/S) :LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY 
ADV.(A/S) :DANIELA VILLANI BONACCORSI 
RÉU(É)(S) :GEIZA DIAS DOS SANTOS 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :KÁTIA RABELLO 
ADV.(A/S) :THEODOMIRO DIAS NETO 
RÉU(É)(S) : JOSE ROBERTO SALGADO 
ADV.(A/S) :MÁRCIO THOMAZ BASTOS 
RÉU(É)(S) :VINÍCIUS SAMARANE 
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Debate

AP 470 / MG 

ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
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ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627929.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627929.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6863 de 8405 STF-fl. 58478



Debate
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

DEBATE

(S/ITEM II - FORMAÇÃO DE QUADRILHA - DOSIMETRIA DA 
PENA)

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Senhor Presidente, prossigo?
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Cada 
votação uma rodada de...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Se 
não  houver  nenhum  obstáculo,  se  ninguém  quiser  se  manifestar 
imediatamente,  poderemos  partir  para  o  segundo  e,  aí,  o  Ministro-
Revisor faria depois..

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Continuaremos com o 
método que adotamos ontem.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Com 
esse mesmo método. Está bem.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Mas eu 
acho que devemos é pela individualização.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Aqui eu não voto.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Quatro não votam.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Pelas 
minhas  anotações,  aqui,  o  Ministro  Ricardo Lewandowski  não vota,  a 
Ministra Rosa Weber, o Ministro Dias Toffoli e a Ministra Cármen Lúcia.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(REVISOR) - Mas eu creio que nós devemos manter a mesma sistemática 
de  ontem:  vamos  votar  crime  por  crime,  porque  senão,  no  final,  nós 
teremos realmente uma dificuldade maior para entender os critérios.
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Isso. E 
me parece consentâneo rigorosamente com o princípio institucional da 
individualização da pena. Então, individualização dos votos também.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Já é pacífico.
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Explicação

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. JOAQUIM BARBOSA

REVISOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AUTOR(A/S)(ES) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
RÉU(É)(S) : JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA 
ADV.(A/S) : JOSÉ LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA 
RÉU(É)(S) : JOSÉ GENOÍNO NETO 
ADV.(A/S) :SANDRA MARIA GONÇALVES PIRES 
RÉU(É)(S) :DELÚBIO SOARES DE CASTRO 
ADV.(A/S) :CELSO SANCHEZ VILARDI 
RÉU(É)(S) :SÍLVIO JOSÉ PEREIRA 
ADV.(A/S) :GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARÓ 
RÉU(É)(S) :MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA 
ADV.(A/S) :MARCELO LEONARDO 
RÉU(É)(S) :RAMON HOLLERBACH CARDOSO 
ADV.(A/S) :HERMES VILCHEZ GUERRERO 
RÉU(É)(S) :CRISTIANO DE MELLO PAZ 
ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES FILHO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARÃES 
ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARAES NETO 
ADV.(A/S) : IZABELLA ARTUR COSTA 
RÉU(É)(S) :ROGÉRIO LANZA TOLENTINO 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS 
ADV.(A/S) :LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY 
ADV.(A/S) :DANIELA VILLANI BONACCORSI 
RÉU(É)(S) :GEIZA DIAS DOS SANTOS 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :KÁTIA RABELLO 
ADV.(A/S) :THEODOMIRO DIAS NETO 
RÉU(É)(S) : JOSE ROBERTO SALGADO 
ADV.(A/S) :MÁRCIO THOMAZ BASTOS 
RÉU(É)(S) :VINÍCIUS SAMARANE 
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ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

EXPLICAÇÃO
(ITEM II)

(DOSIMETRIA DA PENA)
(FORMAÇÃO DE QUADRILHA - RAMON HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

EXPLICAÇÃO
(ITEM II)

(DOSIMETRIA DA PENA)
(FORMAÇÃO DE QUADRILHA - RAMON HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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Explicação

AP 470 / MG 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  - 
Perfeito.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Ele  não  votou  em 
relação ao crime de formação de quadrilha.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Não 
votou.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, mas ele votou genericamente com base no artigo 59.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Deve 
ter votado no próximo.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Não 
votou quanto ao item sob julgamento. Ele não participou da votação.

4 
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O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  - 
Perfeito.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Ele  não  votou  em 
relação ao crime de formação de quadrilha.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Não 
votou.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, mas ele votou genericamente com base no artigo 59.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Deve 
ter votado no próximo.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Não 
votou quanto ao item sob julgamento. Ele não participou da votação.
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Voto s/ item III

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

 VOTO
            (S/ITEM III.1 (b.1))

(DOSIMETRIA DA PENA)
 (CORRUPÇÃO ATIVA - RAMON HOLLERBACH)  

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
considerando que a pena-base, no caso do peculato, é dois a doze anos, o 
eminente Relator está fixando a definitiva em dois anos e seis meses de 
reclusão.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - E cem 
dias-multa.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  E  considerando  as 
vetoriais negativas que ele aponta,  estou acompanhando Sua Excelência.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Pode 
parecer  muito  baixa  em relação  ao  que  foi  fixado  para  o  réu  Marcos 
Valério, mas, em relação ao Marcos Valério, não só tive em conta aquela 
qualificadora específica, mas também o papel largamente preponderante 
de Marcos Valério  em toda a trama criminosa,  em comparação com o 
papel exercido pelos seus dois sócios.
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25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

 VOTO
            (S/ITEM III.1 (b.1))

(DOSIMETRIA DA PENA)
 (CORRUPÇÃO ATIVA - RAMON HOLLERBACH)  

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
considerando que a pena-base, no caso do peculato, é dois a doze anos, o 
eminente Relator está fixando a definitiva em dois anos e seis meses de 
reclusão.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - E cem 
dias-multa.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  E  considerando  as 
vetoriais negativas que ele aponta,  estou acompanhando Sua Excelência.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Pode 
parecer  muito  baixa  em relação  ao  que  foi  fixado  para  o  réu  Marcos 
Valério, mas, em relação ao Marcos Valério, não só tive em conta aquela 
qualificadora específica, mas também o papel largamente preponderante 
de Marcos Valério  em toda a trama criminosa,  em comparação com o 
papel exercido pelos seus dois sócios.
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Confirmação de Voto

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

CONFIRMAÇÃO DE VOTO
            (S/ITEM III.1 (b.1))

(DOSIMETRIA DA PENA)
 (CORRUPÇÃO ATIVA - RAMON HOLLERBACH)  

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  -  Senhor  Presidente, 
estamos tratando do peculato com a Câmara dos Deputados?

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Peculato não, corrupção ativa.

A SENHORA  MINISTRA ROSA  WEBER -  Por  isso  que  eu  me 
referi, porque o contrato, o fato em si, foi no final de dezembro de 2003, 
pelo que recordo. Em função da observação do Ministro, o contrato da 
Câmara foi assinado bem no finalzinho de 2003. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Isso,  e  a  corrupção 

ativa. 
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  É  porque 

eventualmente reajustaria. Senhor Presidente. Continuo acompanhando o 
voto do eminente Relator.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Aquela 
distinção que Vossa Excelência fez de datas entre o peculato e a corrupção 
ativa, no primeiro voto de Vossa Excelência.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Perfeito, porque  estava 
aqui com o peculato.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Então, 
feito o esclarecimento, Vossa Excelência confirma o voto, perfilhando o 
entendimento do Relator?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Confirmo o voto.
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Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

CONFIRMAÇÃO DE VOTO
            (S/ITEM III.1 (b.1))

(DOSIMETRIA DA PENA)
 (CORRUPÇÃO ATIVA - RAMON HOLLERBACH)  

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  -  Senhor  Presidente, 
estamos tratando do peculato com a Câmara dos Deputados?

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Peculato não, corrupção ativa.

A SENHORA  MINISTRA ROSA  WEBER -  Por  isso  que  eu  me 
referi, porque o contrato, o fato em si, foi no final de dezembro de 2003, 
pelo que recordo. Em função da observação do Ministro, o contrato da 
Câmara foi assinado bem no finalzinho de 2003. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Isso,  e  a  corrupção 

ativa. 
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  É  porque 

eventualmente reajustaria. Senhor Presidente. Continuo acompanhando o 
voto do eminente Relator.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Aquela 
distinção que Vossa Excelência fez de datas entre o peculato e a corrupção 
ativa, no primeiro voto de Vossa Excelência.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Perfeito, porque  estava 
aqui com o peculato.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Então, 
feito o esclarecimento, Vossa Excelência confirma o voto, perfilhando o 
entendimento do Relator?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Confirmo o voto.
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Voto s/ item III

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(S/ITEM III.1 (b.2)) 

(DOSIMETRIA DA PENA)
(PECULATO - RAMON HOLLERBACH)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Senhor  Presidente,  em 
relação a Ramon Hollerbach, acompanho o voto do eminente Ministro 
Peluso.  Entendo  que a  participação,  de  fato,  foi  menor,  e  fixo  a  pena 
mínima como fez o Ministro Peluso.

# # #    
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(S/ITEM III.1 (b.2)) 

(DOSIMETRIA DA PENA)
(PECULATO - RAMON HOLLERBACH)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Senhor  Presidente,  em 
relação a Ramon Hollerbach, acompanho o voto do eminente Ministro 
Peluso.  Entendo  que a  participação,  de  fato,  foi  menor,  e  fixo  a  pena 
mínima como fez o Ministro Peluso.

# # #    
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Voto s/ item III

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM III.1 (b.2)) 

(DOSIMETRIA DA PENA)
(PECULATO - RAMON HOLLERBACH)

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  -  Presidente,  as 
circunstâncias  judiciais,  como  ressaltado  pelo  relator,  são  negativas. 
Então, não cabe a fixação no mínimo previsto para o tipo. O quantitativo 
apontado, de três anos, é razoável.

Acompanho-o.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3423804.
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VOTO
(S/ITEM III.1 (b.2)) 

(DOSIMETRIA DA PENA)
(PECULATO - RAMON HOLLERBACH)

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  -  Presidente,  as 
circunstâncias  judiciais,  como  ressaltado  pelo  relator,  são  negativas. 
Então, não cabe a fixação no mínimo previsto para o tipo. O quantitativo 
apontado, de três anos, é razoável.

Acompanho-o.
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Voto s/ item III

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM III.1 (b.2)) 

(DOSIMETRIA DA PENA)
(PECULATO - RAMON HOLLERBACH)

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
estou juntando voto em cada uma dessas dosimetrias. 

Aqui,  estou  acompanhando  Sua  Excelência  o  Relator  com  ligeira 
diferença  na  fundamentação,  mas  também  acompanho  Sua  Excelência 
pelo que a pena fica definitivamente fixada em três anos de reclusão e 
cento e  oitenta  dias-multa,  e  o  parâmetro de cada dia-multa  é  de dez 
salários mínimos.

**********
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM III.1 (b.2)) 

(DOSIMETRIA DA PENA)
(PECULATO - RAMON HOLLERBACH)

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
estou juntando voto em cada uma dessas dosimetrias. 

Aqui,  estou  acompanhando  Sua  Excelência  o  Relator  com  ligeira 
diferença  na  fundamentação,  mas  também  acompanho  Sua  Excelência 
pelo que a pena fica definitivamente fixada em três anos de reclusão e 
cento e  oitenta  dias-multa,  e  o  parâmetro de cada dia-multa  é  de dez 
salários mínimos.
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Voto s/ item III

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM III.3 (c.1))

(DOSIMETRIA DA PENA)
 (CORRUPÇÃO ATIVA - RAMON HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Senhor Presidente,  o eminente Ministro Cezar Peluso,  do alto de sua 
experiência de 40 anos de magistratura, no derradeiro voto que proferiu 
nesta  Suprema  Corte,  entendeu  que,  com  relação  aos  réus  Ramon 
Hollerbach  e  Cristiano  de  Mello  Paz,  as  circunstâncias  judiciais  eram 
absolutamente favoráveis. 

Conheço o Ministro Cezar Peluso de longa data. Tive a honra e o 
privilégio  de  ser  Colega  de  Sua  Excelência  no  Tribunal  de  Justiça  do 
Estado  de  São  Paulo.  Esse  eminente  Magistrado  foi  juiz  de  varas 
cumulativas,  presidiu  júris,  trouxe  para  esta  Corte  uma  enorme 
experiência  em  termos  de  judicatura  criminal,  e  eu,  então,  me  sinto 
extremamente  à  vontade  para  acompanhar  Sua  Excelência  nas 
considerações que fez quando avaliou os réus em face do artigo 59 do 
Código  Penal,  estabelecendo  as  penas  no  mínimo,  a  pena-base  no 
mínimo. 

Senhor Presidente, eu estou com o voto todo Ministro Cezar Peluso 
que tenho em mãos e verifico que Sua Excelência diz:  considerando o 
artigo 59, a pena-base do crime previsto no artigo 312 deve ser fixada no 
mínimo legal diante das circunstâncias judiciais favoráveis. 

E,  de  minha  parte,  Senhor  Presidente,  quanto  ao  réu  Ramon 
Hollerbach, eu assento que o réu não registra antecedentes criminais. Por 
outro  lado,  não  existem  elementos  para  avaliar  a  sua  conduta  social. 
Aliás,  quanto  a  esta,  as  referências  dos  autos  são  abonadoras,  dando 
conta  de  que o  réu era,  ao  tempo dos  fatos,  profissional  que detinha 
reconhecimento  e  admiração  no  mercado  publicitário.  São  inúmeras 
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Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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VOTO
(S/ ITEM III.3 (c.1))

(DOSIMETRIA DA PENA)
 (CORRUPÇÃO ATIVA - RAMON HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Senhor Presidente,  o eminente Ministro Cezar Peluso,  do alto de sua 
experiência de 40 anos de magistratura, no derradeiro voto que proferiu 
nesta  Suprema  Corte,  entendeu  que,  com  relação  aos  réus  Ramon 
Hollerbach  e  Cristiano  de  Mello  Paz,  as  circunstâncias  judiciais  eram 
absolutamente favoráveis. 

Conheço o Ministro Cezar Peluso de longa data. Tive a honra e o 
privilégio  de  ser  Colega  de  Sua  Excelência  no  Tribunal  de  Justiça  do 
Estado  de  São  Paulo.  Esse  eminente  Magistrado  foi  juiz  de  varas 
cumulativas,  presidiu  júris,  trouxe  para  esta  Corte  uma  enorme 
experiência  em  termos  de  judicatura  criminal,  e  eu,  então,  me  sinto 
extremamente  à  vontade  para  acompanhar  Sua  Excelência  nas 
considerações que fez quando avaliou os réus em face do artigo 59 do 
Código  Penal,  estabelecendo  as  penas  no  mínimo,  a  pena-base  no 
mínimo. 

Senhor Presidente, eu estou com o voto todo Ministro Cezar Peluso 
que tenho em mãos e verifico que Sua Excelência diz:  considerando o 
artigo 59, a pena-base do crime previsto no artigo 312 deve ser fixada no 
mínimo legal diante das circunstâncias judiciais favoráveis. 

E,  de  minha  parte,  Senhor  Presidente,  quanto  ao  réu  Ramon 
Hollerbach, eu assento que o réu não registra antecedentes criminais. Por 
outro  lado,  não  existem  elementos  para  avaliar  a  sua  conduta  social. 
Aliás,  quanto  a  esta,  as  referências  dos  autos  são  abonadoras,  dando 
conta  de  que o  réu era,  ao  tempo dos  fatos,  profissional  que detinha 
reconhecimento  e  admiração  no  mercado  publicitário.  São  inúmeras 
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Voto s/ item III
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declarações, inúmeros depoimentos neste sentido, inclusive dando conta 
de  que  era  um  dos  maiores  profissionais  do  ramo  da  publicidade, 
detentor de vários prêmios, inclusive internacionais e que, até o momento 
dos fatos, jamais teve uma mácula, uma nódoa em sua vida. 

Então, Senhor Presidente, continuo dizendo o seguinte:
As  circunstâncias  dos  crimes  também não  revelaram,  a  meu ver, 

nenhuma excepcionalidade. Os motivos e consequências dos delitos bem 
como  a  culpabilidade,  data  venia,  não  extrapolam  os  limites  da 
normalidade  para  as  espécies  sob  exame.  Quer  dizer,  o  crime  em  si 
mesmo considerado comum, não revela um dolo excepcional. 

Houve realmente corrupção, houve peculato, mas o dolo é normal à 
espécie, inclusive, pelos votos que todos nós proferimos, especialmente o 
meu, nós verificamos que a atuação de Ramon Hollerbach e de Cristiano 
Paz foi  uma atuação periférica;  entraram,  se  me permitem,  um pouco 
como  Pilatos  do  credo,  para  usar  uma  expressão  mais  popular. 
Assinaram, muitas vezes, sem saber claramente o que estavam fazendo. 
Há uma recente declaração num jornal importante, de grande circulação, 
em que esse réu dá a sua versão dos fatos e que, a meu ver, devem ser 
levadas em consideração.

Então, Senhor Presidente, nesta fase do artigo 59, louvando-me na 
apreciação feita pelo eminente Ministro Peluso, eu assento a pena-base no 
mínimo legal.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Corrupção seria um 
ano?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Perdão? Um ano, exatamente. Porque já decidimos isto, não é?

Corrupção ativa.
Então  aqui  eu  digo,  tal  como  fiz  anteriormente,  que  deve  ser 

aplicada a redação original do art. 333 do Código Penal, anterior alteração 
implementada  pela  Lei  10.763,  de  02/11/2003,  que  majorou a  pena  de 
reclusão deste delito de maneira a estabelecê-la em dois...
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Perdão. 
Nós estamos em..., corrupção ativa? Não.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Corrupção ativa relativa 
ao  Banco  do  Brasil,  Henrique  Pizzolato,  bônus  de  volume  e  Fundo 
Visanet, é o que entendi, estávamos julgando também.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Corrupção ativa, não é?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vossa 
Excelência me permite?

Vossa Excelência ontem, por acaso,  quando, se não me engano, o 
Ministro Marco Aurélio trouxe a causa de aumento de pena do parágrafo 
único do art. 333.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Sim, eu vou fazer menção a isso, claro, mas eu estou ainda na fase do 
art. 59, é a primeira fase do sistema trifásico.

Vamos chegar lá, chegaremos lá.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
estou  alertando  porque  Vossa  Excelência  pode  ter  votado  de  maneira 
diferente ontem.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Então, eu entendo que se deve aplicar a redação original...

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  vamos 
fazer  justiça.  A causa  de  aumento  do  parágrafo  único  do  art.  333  do 
Código Penal foi lembrada pelo próprio Revisor, não foi por mim.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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- Exatamente. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Foi pelo 
Revisor?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Eu  agradeço  a  observação,  mas  Vossa  Excelência,  sempre  atento. 
Imediatamente  confirmou que esse fato ocorreu, e que deve ser levado 
em consideração na dosimetria.

Então, eu estou dizendo que nós devemos levar em consideração a 
redação anterior do art. 333. 

Repito, Senhor Presidente, os argumentos que veiculei na assentada 
anterior, trago documentos, se for necessário para distribuir aos Colegas, 
mas acho que não há necessidade, porque o próprio Relator já superou 
essa questão, e está aplicando a redação original.

E digo, então, que a primeira transferência do Fundo Visanet para 
empresa DNA Propaganda, da qual o réu era sócio e administrador, que 
configurou o  crime perpetrado em coautoria  com Henrique Pizzolato, 
deu-se  em  19/05/2003,  envolvendo  valor  de  vinte  e  três  milhões  e 
trezentos mil reais, portanto, anterior à alteração legislativa.

E trago a lição de Guilherme de Souza Nucci. E continuo dizendo o 
seguinte:  assim,  tendo  em  conta  a  data  do  ato  caracterizador  da 
corrupção,  cumpre aplicar  ao crime sob exame a pena estabelecida na 
redação original do art. 333 do Código Penal, qual seja, de 1 (um) ano a 8 
(oito) anos de reclusão. 

Destarte, valho-me do fundamentos que já enunciei  - e tenho que 
improvisar  aqui,  porque  eu  estava  me  reportando  a  um  argumento 
anterior, sobre o qual ainda não me pronunciei -, mas, então, eu fixo a 
pena-base no mínimo legal, ou seja, de 1 (um) ano de reclusão mais 10 
(dez) dias-multa.

Na  segunda  fase  de  aplicação  da  pena  constato  que  não  há 
incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual, 
permanece inalterada a sanção.
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Na terceira fase de aplicação da pena, verifico que incide, na espécie, 
a causa de aumento da  pena prevista no parágrafo único do art. 333 do 
Código Penal na fração de um terço, o que eleva a reprimenda para 1 
(um) ano,  4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze)  dias-multa.

Não existem causas de diminuição da pena, o que torna a sanção 
definitiva neste patamar, e, acolhendo a sugestão de Vossa Excelência, eu 
fixo  o  valor  unitário  do  dia-multa  em 10  (dez)  salários  mínimos  com 
relação a este réu. 

E digo, Senhor Presidente, também, que, embora possivelmente seja 
vencido nesse meu voto,  nesse meu ponto de vista,  eu quero dizer de 
público que não temo absolutamente a eventual ocorrência da prescrição, 
porque, primeiro, isso é um dado objetivo da lei; e, em segundo lugar, 
esta Corte e a Justiça brasileira, de maneira uníssona, têm assentado que 
não  se  pode  penalizar  o  réu  com  uma  sanção  maior  àquela  que  ele 
deveria  receber  ou  merecer,  tendo  em  conta  a  demora  do  Estado  na 
prestação jurisdicional. 

Então, não estou dizendo que alguém fará uma majoração indevida, 
mas  eu  me vali  dos  fundamentos  enunciados  pelo  eminente  Ministro 
Cezar Peluso,  em sua dosimetria e,  também, nas considerações que eu 
enunciei, para chegar a esse patamar definitivo, Senhor Presidente, sem 
temor de, eventualmente, atingir a prescrição, se for o caso.
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25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM III.3 (c.1))

(DOSIMETRIA DA PENA)
 (CORRUPÇÃO ATIVA - RAMON HOLLERBACH)

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  há 
algumas ponderações a fazer sobre a espécie. Em primeiro lugar, Ramon 
era  sócio  –  um  dos  poucos  sócios  da  Agência.  Segundo,  a  meu  ver, 
precisamos considerar a motivação, as circunstâncias e as consequências 
do crime e, também, a cláusula final do artigo 59 do Código Penal, que 
versa  as circunstâncias judiciais. A cláusula final diz respeito a pena que 
sirva à reprovação e prevenção do crime.

Mais do que isso, Presidente, prevaleceu, quanto a Marcos Valério – 
salvo engano em minhas anotações –, o voto do revisor, que preconizou 
que se adotasse como pena-base,  na primeira fase,  dois  anos e quatro 
meses. Relativamente a ele, houve aquela agravante sobre a qual estou a 
refletir  se  é  possível  observá-la  no  crime  de  quadrilha  e,  depois,  nos 
praticados a partir desse, e, também, a incidência da causa de aumento do 
parágrafo único do artigo 333, chegando-se, no tocante a Marcos Valério – 
um  dos  sócios,  realmente  era  o  sócio  que  tocava,  nesse  campo 
condenável, com o conhecimento dos demais, a Agência –, a três anos e 
um mês. 

Penso  que,  a  partir  do  momento  em  que  assentemos  que  as 
circunstâncias judiciais, considerada qualquer das referências contidas no 
artigo 59, mostram-se negativas, descabe ficar no mínimo previsto para o 
tipo. Tem sido a doutrina do Supremo no julgamento de habeas corpus. A 
pena  mínima  somente  está  normativamente  autorizada  se  as 
circunstâncias judiciais forem favoráveis. 

Era o que queria dizer, levando em conta o contexto.
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  Já  vale 
como antecipação do voto de Vossa Excelência?

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  -  Sim,  Presidente, 
apenas  para  ganharmos  tempo,  porque  temos  muitas  controvérsias  a 
serem apreciadas. 

Acompanho o relator.

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3386674.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  Já  vale 
como antecipação do voto de Vossa Excelência?

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  -  Sim,  Presidente, 
apenas  para  ganharmos  tempo,  porque  temos  muitas  controvérsias  a 
serem apreciadas. 

Acompanho o relator.
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25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

EXPLICAÇÃO
(S/ ITEM III.3 (c.1))

(DOSIMETRIA DA PENA)
 (CORRUPÇÃO ATIVA - RAMON HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Senhor Presidente, apenas para demonstrar que, a meu ver, eu estou 
mantendo estrita coerência com a dosimetria que fixei com relação aos 
réus anteriores. No caso deste delito para o réu Marcos Valério - que eu 
entendo ter sido um dos mentores desse esquema criminoso, e que vem 
desde a década de 90 se repetindo -, apliquei um ano acima da pena-base. 
Assim, cheguei a dois anos e, a partir disso, eu fiz incidir, primeiramente, 
a agravante do artigo 62, inciso I e, mais ainda, aquela do 333, § único. 

 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não foram dois anos e 

quatro meses, não. Vou corrigir minha anotação, porque tinha assinalado 
dois anos e quatro meses. Foram dois anos. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Pois  não.  Eu  procurei,  com  muito  escrúpulo,  manter-me  dentro  de 
critérios objetivos. 

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  No  tocante  a  ele, 
Vossa Excelência dobrou o mínimo previsto para o tipo.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Sim,  exatamente,  pela  participação  dele  em  vários  delitos.  Ele  é 
mencionado em praticamente todos os depoimentos; o que não acontece, 
por exemplo, com Ramon Hollerbach. 
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25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

EXPLICAÇÃO
(S/ ITEM III.3 (c.1))

(DOSIMETRIA DA PENA)
 (CORRUPÇÃO ATIVA - RAMON HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Senhor Presidente, apenas para demonstrar que, a meu ver, eu estou 
mantendo estrita coerência com a dosimetria que fixei com relação aos 
réus anteriores. No caso deste delito para o réu Marcos Valério - que eu 
entendo ter sido um dos mentores desse esquema criminoso, e que vem 
desde a década de 90 se repetindo -, apliquei um ano acima da pena-base. 
Assim, cheguei a dois anos e, a partir disso, eu fiz incidir, primeiramente, 
a agravante do artigo 62, inciso I e, mais ainda, aquela do 333, § único. 

 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não foram dois anos e 

quatro meses, não. Vou corrigir minha anotação, porque tinha assinalado 
dois anos e quatro meses. Foram dois anos. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Pois  não.  Eu  procurei,  com  muito  escrúpulo,  manter-me  dentro  de 
critérios objetivos. 

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  No  tocante  a  ele, 
Vossa Excelência dobrou o mínimo previsto para o tipo.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Sim,  exatamente,  pela  participação  dele  em  vários  delitos.  Ele  é 
mencionado em praticamente todos os depoimentos; o que não acontece, 
por exemplo, com Ramon Hollerbach. 
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Quanto aos demais 
delitos, responderá por eles. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Ministro,  não  minimizemos  tanto  a  participação  do  Ramon.  Ele  tinha 
constante diálogo com essas autoridades públicas aqui em Brasília;  ele 
manteve  inúmeras  reuniões  -  tanto  nos  órgãos  públicos  que  estão 
envolvidos aqui, com o Presidente da Câmara, com esse réu específico, 
aqui, do caso, em hotéis -; ele estava em todas. Ele foi um dos encontrou 
um dos métodos de remessa de dinheiro para o exterior. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Sim, ele será punido por isso. Eu até o estou condenando por esse fato. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Claro. 
Está bem adiante. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ele não escapará de uma punição exemplar, penso eu. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  O 
Tribunal já fixou, já condenou, não é? 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Apenação superior. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Superior a do  Marcos Valério? 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Superior. 
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Quanto aos demais 
delitos, responderá por eles. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Ministro,  não  minimizemos  tanto  a  participação  do  Ramon.  Ele  tinha 
constante diálogo com essas autoridades públicas aqui em Brasília;  ele 
manteve  inúmeras  reuniões  -  tanto  nos  órgãos  públicos  que  estão 
envolvidos aqui, com o Presidente da Câmara, com esse réu específico, 
aqui, do caso, em hotéis -; ele estava em todas. Ele foi um dos encontrou 
um dos métodos de remessa de dinheiro para o exterior. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Sim, ele será punido por isso. Eu até o estou condenando por esse fato. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Claro. 
Está bem adiante. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ele não escapará de uma punição exemplar, penso eu. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  O 
Tribunal já fixou, já condenou, não é? 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Apenação superior. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Superior a do  Marcos Valério? 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Superior. 
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Então, 
eu fiquei vencido. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO –  Não,  porque ficou 
vencido. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - É por 
isso. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - É,  o descompasso é 
bem lembrado pelo ministro Celso de Mello. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
reajusto. O Tribunal fixou para Marcos Valério, quanto? 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Dois anos. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu fixo 
em um e meio, sim. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Presidente, reajusto o 
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Então, 
eu fiquei vencido. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO –  Não,  porque ficou 
vencido. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - É por 
isso. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - É,  o descompasso é 
bem lembrado pelo ministro Celso de Mello. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
reajusto. O Tribunal fixou para Marcos Valério, quanto? 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Dois anos. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu fixo 
em um e meio, sim. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Presidente, reajusto o 
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voto, como o fez o relator, em boa hora, primando pela coerência. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu não 
me lembrava de ter ficado vencido nesse ponto da pena-base. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  É,  para 
evitar essas disparidades, não é? 

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  -  Extremamente 
importante,  como estamos,  também,  Presidente  –  já  tinha até  anotado 
para  falar  –  com  essas  disparidades  no  que  diz  respeito  às  multas 
necessárias, depois que nós façamos os devidos ajustes. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Fazemos 
um ajuste. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -  Tem de fazer  um 
ajuste. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Então, 
Vossa  Excelência  ajusta,  Ministro  Joaquim  Barbosa,  a  nova  pena-base 
fixada por Vossa Excelência, fica em, no caso?

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Em 1 ano e 6 meses. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - A base, 
em 1 ano e 6 meses.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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voto, como o fez o relator, em boa hora, primando pela coerência. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu não 
me lembrava de ter ficado vencido nesse ponto da pena-base. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  É,  para 
evitar essas disparidades, não é? 

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  -  Extremamente 
importante,  como estamos,  também,  Presidente  –  já  tinha até  anotado 
para  falar  –  com  essas  disparidades  no  que  diz  respeito  às  multas 
necessárias, depois que nós façamos os devidos ajustes. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Fazemos 
um ajuste. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -  Tem de fazer  um 
ajuste. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Então, 
Vossa  Excelência  ajusta,  Ministro  Joaquim  Barbosa,  a  nova  pena-base 
fixada por Vossa Excelência, fica em, no caso?

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Em 1 ano e 6 meses. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - A base, 
em 1 ano e 6 meses.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Mais 
um terço.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vinte e 
quatro meses. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - É, exato.
 
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Dois anos. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - É, 1 ano e 
6 meses. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- O Ministro Cezar Peluso não considerou a lei anterior.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- É, mais é que...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - 2 anos.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Deixe-
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Mais 
um terço.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vinte e 
quatro meses. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - É, exato.
 
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Dois anos. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - É, 1 ano e 
6 meses. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- O Ministro Cezar Peluso não considerou a lei anterior.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- É, mais é que...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - 2 anos.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Deixe-
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me ver, Senhor Presidente.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Dá 2 
anos.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Vai 
coincidir com o voto do Ministro Peluso.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Com quem eu ia votar. 
Então, está certo.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não, 
mas tem aquela...

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Na 
verdade, Senhor Presidente, eu fiquei vencido neste ponto da fixação da 
pena, ontem, em relação...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - 24 meses.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Além da 
multa.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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me ver, Senhor Presidente.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Dá 2 
anos.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Vai 
coincidir com o voto do Ministro Peluso.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Com quem eu ia votar. 
Então, está certo.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não, 
mas tem aquela...

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Na 
verdade, Senhor Presidente, eu fiquei vencido neste ponto da fixação da 
pena, ontem, em relação...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - 24 meses.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Além da 
multa.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - 2 anos de 
reclusão e 30 dias multa.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Também 2 anos. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Só que o Ministro Peluso não partiu da redação da lei  anterior.  Não 
havia se instaurado essa discussão ainda; ele partiu da redação nova do 
artigo 333. Mas, como ele fixou a pena-base no mínimo, certamente, se ele 
estivesse alertado para essa questão que nós levantamos aqui, certamente, 
teria fixado a pena base em 1 ano também - penso eu.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- A pena-base de 1 ano e acresço mais um terço em função do parágrafo 
único, do artigo 333.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Porque o Ministro 
não considera as circunstâncias.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- 1 ano e 4 meses e mais 13 dias-multa.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO –  Ministro  Celso de 
Mello, só há um detalhe: é que, no tocante a Marcos Valério e à liderança 
que ele exercia no âmbito da Agência, o Tribunal - certo ou errado, mas, 
pelo menos, prevalece até aqui – levou em conta a agravante do artigo 62, 
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - 2 anos de 
reclusão e 30 dias multa.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Também 2 anos. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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-  Só que o Ministro Peluso não partiu da redação da lei  anterior.  Não 
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estivesse alertado para essa questão que nós levantamos aqui, certamente, 
teria fixado a pena base em 1 ano também - penso eu.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Porque o Ministro 
não considera as circunstâncias.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- 1 ano e 4 meses e mais 13 dias-multa.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO –  Ministro  Celso de 
Mello, só há um detalhe: é que, no tocante a Marcos Valério e à liderança 
que ele exercia no âmbito da Agência, o Tribunal - certo ou errado, mas, 
pelo menos, prevalece até aqui – levou em conta a agravante do artigo 62, 
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inciso  I,  do  Código  Penal.  Não  seria  o  caso  de,  no  tocante  a  Ramon, 
simplesmente se fixar a pena-base em dois anos e observar a causa de 
aumento? Pronuncio-me dessa forma, Presidente.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, mas pena-base deve partir de 1 ano, porque nós estamos adotando, 
Ministro, a redação anterior, que é de 1 ano; aqui, de 1 ano!

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas,  na pena-base, 
presentes as circunstâncias judiciais, nós podemos chegar até o teto.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ah, sim; não, sem dúvida!

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Estou  chegando  a 
mais um ano, considerado o piso dois anos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Tal como se deu a mesma dosimetria do Marcos Valério.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Eu podo os  quatro 
meses. Fixo a pena-base como estabelecemos para Marcos Valério, só que, 
no tocante a ele – e até aqui prevalece, vamos ver se prevalecerá no final 
–, incidiu a agravante, por ser o organizador da tramoia...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
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25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

EXPLICAÇÃO
(S/ ITEM III.3 (c.1))

(DOSIMETRIA DA PENA)
 (CORRUPÇÃO ATIVA - RAMON HOLLERBACH)

 O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Então,  Senhor 
Presidente, no tocante a Ramon, simplesmente fixo a pena-base em um 
ano acima do mínimo previsto para o tipo – ou seja, em dois anos – e 
observo a causa de aumento do parágrafo único do artigo 333 do Código 
Penal, um terço.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - No voto 
anterior, não é?

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  É  que,  no  voto 
anterior, Vossa Excelência acrescentava seis meses. Podo esses seis meses 
e fico nos dois, isso quanto à pena-base.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Na 
pena-base, 2, e quantos meses de acréscimo?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Posteriormente, dois 
anos. Deixe-me ver a tabelinha.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Um terço.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  8 
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EXPLICAÇÃO
(S/ ITEM III.3 (c.1))

(DOSIMETRIA DA PENA)
 (CORRUPÇÃO ATIVA - RAMON HOLLERBACH)

 O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Então,  Senhor 
Presidente, no tocante a Ramon, simplesmente fixo a pena-base em um 
ano acima do mínimo previsto para o tipo – ou seja, em dois anos – e 
observo a causa de aumento do parágrafo único do artigo 333 do Código 
Penal, um terço.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - No voto 
anterior, não é?

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  É  que,  no  voto 
anterior, Vossa Excelência acrescentava seis meses. Podo esses seis meses 
e fico nos dois, isso quanto à pena-base.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Na 
pena-base, 2, e quantos meses de acréscimo?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Posteriormente, dois 
anos. Deixe-me ver a tabelinha.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Um terço.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  8 
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meses.

O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Um 
terço dá 8 meses.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - 2 anos 
e 4 meses, e 8 meses a pena definitiva.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Dois anos, mais um 
terço, resultam em dois anos e oito meses. É a pena final.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - 2 anos e 
8 meses. Eu reajusto para esse patamar.
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O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Um 
terço dá 8 meses.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - 2 anos 
e 4 meses, e 8 meses a pena definitiva.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Dois anos, mais um 
terço, resultam em dois anos e oito meses. É a pena final.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - 2 anos e 
8 meses. Eu reajusto para esse patamar.
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Retificação de Voto

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

RETIFICAÇÃO DE VOTO
(S/ ITEM III.3 (c.1))

(DOSIMETRIA DA PENA)
 (CORRUPÇÃO ATIVA - RAMON HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Senhor 
Presidente, 2 anos e 8 meses. Eu reajusto para esse patamar.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  A pena 
definitiva: 2  anos e 8 meses.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A pena final.
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25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ADITAMENTO AO VOTO
(S/ ITEM III.3 (c.1))

(DOSIMETRIA DA PENA)
 (CORRUPÇÃO ATIVA - RAMON HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Senhor  Presidente,  ainda  que  eu  tivesse  acrescentado,  em  face  do 
parágrafo único do 333, a pena metade, chegaríamos a 2  anos. Mas, como 
eu tenho mantido coerência em termos das frações que aplico, eu também 
restringi-me a aumentar a pena em um terço com relação ao parágrafo 
único do artigo 333. Mas, mesmo assim, não passaria de 2 anos.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Então 
Vossa Excelência fica com 1 ano e 4 meses?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu fico com 1 ano e 4 meses.

Claro,  eu  penso,  como  foi  dito  por  Vossa  Excelência  e  outros 
Magistrados  desta  Corte,  que,  talvez,  depois,  no  cômputo  final,  nós 
tenhamos que fazer alguns reajustes .

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  Alguns 
ajustes para evitar discrepâncias - digamos - endógenas.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Isto. Eu estou aberto sempre a algum reajuste.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Perfeito.
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(S/ ITEM III.3 (c.1))
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Vossa Excelência fica com 1 ano e 4 meses?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu fico com 1 ano e 4 meses.

Claro,  eu  penso,  como  foi  dito  por  Vossa  Excelência  e  outros 
Magistrados  desta  Corte,  que,  talvez,  depois,  no  cômputo  final,  nós 
tenhamos que fazer alguns reajustes .
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25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM III.3 (c.1))

(DOSIMETRIA DA PENA)
 (CORRUPÇÃO ATIVA - RAMON HOLLERBACH)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
quero fazer algumas considerações. Como são muitos fatos envolvidos, 
peço escusas. Sei que, como voto vogal, deveria acompanhar Relator ou 
Revisor,  um ou outro, como tínhamos assentado.

Embora fale em Banco do Brasil, Henrique Pizzolato, Fundo Visanet 
e  ainda  o  bônus  de  volume,  sei  que   estamos  apenando  a  Ramon 
Hollerbach  pela  corrupção  ativa.  Só  que,  na  minha  compreensão,  a 
corrupção ativa de Ramon Hollerbach, assim como a de Marcos Valério e 
Cristiano Paz, nesse caso, está vinculada à corrupção passiva de Henrique 
Pizzolato,  pelo recebimento do pacote de dinheiro em janeiro de 2004. 
Então, é uma forma mnemônica de me situar nos fatos. 

Então,  quanto à corrupção ativa de Ramon Hollerbach relativa ao 
Banco do Brasil, item 3.2 e 3.3 da denúncia, o meu voto segue na mesma 
linha do Ministro Cezar Peluso, no sentido da fixação em 2  anos. Não 
poderia ser com a fundamentação do eminente Ministro  Cezar Peluso, 
porque,  como disse  o  Ministro  Revisor,  foi  anterior  à  nossa discussão 
sobre qual a legislação incidente.  Então, aplicando o  in dubio pro reo,  à 
falta de prova das datas da ocorrência da corrupção ativa, do oferecer o 
valor,  fixo-a  com base  na lei  de  regência  anterior:  de  1  a  8.  Eu havia 
entendido que o eminente Relator fixara, para Ramon, a pena-base em 1 
ano e 6 meses, ou seja, 18 meses. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - O meu 
voto não conta, Ministra, porque eu fiquei vencido ontem.
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VOTO
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(DOSIMETRIA DA PENA)
 (CORRUPÇÃO ATIVA - RAMON HOLLERBACH)
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corrupção ativa de Ramon Hollerbach, assim como a de Marcos Valério e 
Cristiano Paz, nesse caso, está vinculada à corrupção passiva de Henrique 
Pizzolato,  pelo recebimento do pacote de dinheiro em janeiro de 2004. 
Então, é uma forma mnemônica de me situar nos fatos. 

Então,  quanto à corrupção ativa de Ramon Hollerbach relativa ao 
Banco do Brasil, item 3.2 e 3.3 da denúncia, o meu voto segue na mesma 
linha do Ministro Cezar Peluso, no sentido da fixação em 2  anos. Não 
poderia ser com a fundamentação do eminente Ministro  Cezar Peluso, 
porque,  como disse  o  Ministro  Revisor,  foi  anterior  à  nossa discussão 
sobre qual a legislação incidente.  Então, aplicando o  in dubio pro reo,  à 
falta de prova das datas da ocorrência da corrupção ativa, do oferecer o 
valor,  fixo-a  com base  na lei  de  regência  anterior:  de  1  a  8.  Eu havia 
entendido que o eminente Relator fixara, para Ramon, a pena-base em 1 
ano e 6 meses, ou seja, 18 meses. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - O meu 
voto não conta, Ministra, porque eu fiquei vencido ontem.
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A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Compreendi, é só para 
o  meu  raciocínio.  Porque  ontem  fixamos  para  Marcos  Valério,  como 
lembrou  o  Ministro  Celso  de  Mello,  a  pena-base  em 2  anos,  no  voto 
prevalecente do Ministro Revisor, a quem eu acompanhei.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Eu, até na 
minha juntada de voto,  subo um pouco essa pena-base, embora, ao final, 
cheguemos à mesma quantidade.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Mas, chegando a 1 ano e 
6 meses de pena-base, naquele raciocínio, utilizando como parâmetro o 
voto prevalecente para Marcos Valério, e acrescentando um terço do art. 
333,  parágrafo  único,  eu  chego,  para  Ramon Hollerbach,  a  uma pena 
definitiva de 2 anos. 

É o meu voto, Senhor Presidente.
Agora,  como  há  necessidade,  para  não  criarmos,  em  tese,  uma 

dificuldade maior, teria de fazer uma adequação - como ontem procedi - 
um pouquinho para menos ou um pouquinho para mais. Então,  consulto 
Vossa Excelência.  Como temos um voto do Ministro   Cezar Peluso,  já 
lançado, em 2 anos, se não poderia, neste caso, votar 2 anos? Se Vossa 
Excelência me disser que fica muito difícil para adequarmos aos trabalhos 
da Corte, eu vou reajustar, para menos, acompanhando o Revisor. Mas o 
meu voto seria pena de 2  anos.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  O 
Ministro Peluso não levou em consideração …

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Agora,  de qualquer 
forma,  precisamos considerar  que há um elo:  ficará  o descompasso se 
entendermos que o corruptor é apenado com o mínimo previsto para o 
tipo, e o corrupto não o é.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  - 
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Metodologicamente, se seguirmos a diretriz que ontem estabelecemos.....

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Mas  não  votamos, 
ainda, para o Pizzolato.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - O voto de 
Vossa Excelência, quantitativamente, se aproxima mais do voto de Sua 
Excelência, o Revisor.
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Debate

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE
(S/ ITEM III.3 (c.1))

(DOSIMETRIA DA PENA)
 (CORRUPÇÃO ATIVA - RAMON HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Senhor  Presidente,  a  avaliação  das  circunstâncias  judiciais  é 
eminentemente  subjetiva.  Claro  que  existem  alguns  componentes 
objetivos, mas é, justamente, a avaliação que se faz da vida do réu, da 
personalidade, da conduta, da reação da vítima, das circunstâncias etc.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro,  não 
podemos  negar  que  há  circunstâncias  judiciais  negativas,  as 
consequências do crime...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas todo crime tem, data venia.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  …  motivação  e, 
também, a cláusula final do artigo 59 do Código Penal, a necessidade de 
estabelecer  pena,  entre  o  mínimo  e  o  máximo,  que  previna  outras 
práticas.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO  (PRESIDENTE) - 2 anos.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
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lembro, em primeiro lugar, que a pena que prevaleceu ontem, em relação 
a Marcos Valério, em relação ao qual eu fixo o parâmetro para os dois 
sócios. Eu sempre coloco os dois sócios um pouquinho abaixo.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
tinha fixado uma pena maior, se eu me lembro, de 2 anos e meio para 
Marcos Valério.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu fixo 
a base, para ele, em 2 anos, acompanhando o Ministro Marco Aurélio.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - O terço 
foi trazido à baila, ontem, pelo Ministro Lewandowski.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Chegamos a dois anos 
e oito meses.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O Ministro Lewandowski estabelece a pena-base em 2 anos ou em 
um pouco menos?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- 1 ano,  tal como o Ministro Peluso;  e aumento, com base no parágrafo 
único do art. 333,  em um terço.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Sim, de 2 anos. Eu poderia até aumentar um pouco mais de metade, mas 
chegaria  então  no  valor  que  alcançou  a  Ministra  Rosa  Weber  -  se 
aumentasse de metade.  

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu me 
lembro de um detalhe. O Ministro Peluso não levou em consideração dois 
fatores: ele não levou em consideração a mudança legislativa que houve, 
que  nos  conduziu  a  todos  esses  ajustamentos;  e  não  levou  em 
consideração essa causa de aumento, que foi do parágrafo único. Então, a 
pena  fixada  pelo  Ministro  Peluso,  a  meu  ver,  não  pode  servir  de 
parâmetro. Ele não tinha os elementos que todos nós hoje temos.   

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  -  Já  não  podemos 
debater com Sua Excelência, porque não está mais no Colegiado.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -   Eu 
acho que podemos superar as discussões nos fixando na pena definitiva. 
Para o Ministro Joaquim Barbosa, de 2 anos e 8 meses. Para o ministro 
Ricardo Lewandowski, de 1 ano e 4 meses.  

 O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(REVISOR) -  Eu tenho uma proposta para reajustar a minha pena para 2 
anos. Eu faria isto, aumentando mais um pouquinho a fração, no que diz 
respeito ao 333 parágrafo único. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Com o 
que a Ministra Rosa Weber concorda, 2 anos.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Vossa Excelência não 
ultrapassa o biênio.
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 O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) – Não!

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Aí,  seria  forçar  muito  a  visão  que  eu  tenho  da  majorante  desse 
parágrafo.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Evitaria 
a prescrição.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  É  porque  Vossa 
Excelência  também  considera  inexistentes  circunstâncias;  as 
circunstâncias judiciais, para Vossa Excelência, não prevalecem.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não existem não.

Não, eu estou, no caso, adotando, no art. 59, a visão, a perspectiva do 
experiente Ministro Cezar Peluso, que fixou na base no mínimo.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
considerei três circunstâncias. Três!

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(REVISOR) - Sim, mas entre Vossa Excelência e o Ministro Peluso, eu, 
com todo o respeito, acompanho o Ministro Peluso.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  O 
Ministro  Peluso  não teve  os  elementos  que nós temos.  E  eu,  também, 
jamais  gostaria  de ombrear  com o Ministro  Peluso.  A minha visão de 
mundo é outra.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  -  O  ministro  Cezar 
Peluso não ouviu o voto do relator quanto à dosimetria.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Olha, 
eu  creio  ter  sido  muito  claro.  Eu  considerei  o  motivo,  a  circunstância 
específica, as consequências do crime.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
acho que não precisa repetir, Excelência.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Não 
precisa, mas parece que há um esquecimento, não é? 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vamos 
chamar assim: dosimetrou a pena de acordo com o art. 59.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  De 
acordo com o que eu vinha fazendo em relação ao sócio dele, só que um 
pouco abaixo.  

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Permitam-me falar de dosimetrar. Vamos votar, então.

Perfeito.  Então,  Vossa  Excelência  observou  o  art.  59,  fazendo  as 
ponderações a seu modo.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Pois é.
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AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Olha, 
eu  creio  ter  sido  muito  claro.  Eu  considerei  o  motivo,  a  circunstância 
específica, as consequências do crime.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
acho que não precisa repetir, Excelência.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Não 
precisa, mas parece que há um esquecimento, não é? 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vamos 
chamar assim: dosimetrou a pena de acordo com o art. 59.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  De 
acordo com o que eu vinha fazendo em relação ao sócio dele, só que um 
pouco abaixo.  

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Permitam-me falar de dosimetrar. Vamos votar, então.

Perfeito.  Então,  Vossa  Excelência  observou  o  art.  59,  fazendo  as 
ponderações a seu modo.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Pois é.
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Voto s/ item III

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM III.3 (c.1))

(DOSIMETRIA DA PENA)
 (CORRUPÇÃO ATIVA - RAMON HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, sem prejuízo de uma maior reflexão, comungo da 

posição  da  Ministra  Rosa  Weber e  do  Ministro  Peluso  - depois 
readaptada pelo Ministro Revisor - de se fixar a pena-base em 1 ano e 6 
meses e aplicar o aumento de um terço, chegando-se, assim, a 2 anos. 
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Voto s/ item III

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(S/ ITEM III.3 (c.1))

(DOSIMETRIA DA PENA)
 (CORRUPÇÃO ATIVA - RAMON HOLLERBACH)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
eu também, pedindo vênia,  neste caso,  ao Ministro-Relator,  mas,  pelos 
meus  cálculos,  está  mais  próxima do  Ministro-Revisor,  que  fica  em 2 
anos,  não  é  isso?  Ministro  Lewandowski,  o  final  então  de  Vossa 
Excelência é de 2 anos?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) - 
Reajustei para 2 anos.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -  Então,  neste  caso, 
Presidente, peço vênia ao Relator para acompanhar o Revisor.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
eu também, pedindo vênia,  neste caso,  ao Ministro-Relator,  mas,  pelos 
meus  cálculos,  está  mais  próxima do  Ministro-Revisor,  que  fica  em 2 
anos,  não  é  isso?  Ministro  Lewandowski,  o  final  então  de  Vossa 
Excelência é de 2 anos?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) - 
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Voto s/ item III

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM III.3 (c.1))

(DOSIMETRIA DA PENA)
 (CORRUPÇÃO ATIVA - RAMON HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhor Presidente, 
também acompanho o Relator. 

Parece-me  que,  com  o  reajuste  feito,  faz-se  a  devida  adequação. 
Folgo em perceber a importância do voto do Ministro Peluso. Tínhamos 
sempre  defendido a  presença de  Sua Excelência,  neste  julgamento,  de 
forma integral. Não é, Presidente? E para, talvez, a insatisfação de muitos, 
dizendo  que  Sua  Excelência  temperaria  o  julgamento,  dada  a  sua 
experiência. E parece que agora Sua Excelência... 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Estávamos 
dizendo isso, eu e a Ministra Rosa, antes de começar a Sessão, exatamente 
lamentando a falta do Ministro Cezar Peluso.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  - É.  É  um  dessas 
ironias da história.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Teremos  um  outro  magistrado  de  carreira  de  igual  experiência  que 
substituirá o Ministro Peluso, em breve.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Só temos 
de aguardar. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ele é do quinto constitucional, do honrado quinto constitucional.

O  SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Não 
vejo a menor diferença, Ministro.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Também não. 

O  SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Não 
temos por que nos orgulharmos de pertencer ou ao Ministério Público ou 
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- Também não. 

O  SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Não 
temos por que nos orgulharmos de pertencer ou ao Ministério Público ou 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3530980.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6905 de 8405 STF-fl. 58520



Voto s/ item III

AP 470 / MG 

à Magistratura no Brasil.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- Sem dúvida, somos juízes em igualdade de condições aqui.
O  SENHOR MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Somos 

todos ministros do Supremo Tribunal Federal.
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 

Estamos muito aquém da excelência, muito aquém, ambas as carreiras.
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Confirmação de Voto

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

CONFIRMAÇÃO DE VOTO
(S/ ITEM III.3 (c.1))

(DOSIMETRIA DA PENA)
 (CORRUPÇÃO ATIVA - RAMON HOLLERBACH)

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  -  Senhor  Presidente, 
aderi ao reajuste implementado pelo relator, fixando a pena-base em um 
ano acima do mínimo previsto para o tipo, ou seja, em dois anos. Então, 
aplicando a causa de aumento de um terço, chega-se à pena final de dois 
anos e oito meses.
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Debate

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE
(S/ ITEM III.3 (c.1))

(DOSIMETRIA DA PENA)
 (CORRUPÇÃO ATIVA - RAMON HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, pela ordem.

Embora eu não tenha voto - e não tive voto -, mas, efetivamente no 
caso que foi votado há poucos instantes atrás, o caso de corrupção ativa 
da  Câmara  dos  Deputados,  julgou-se  também  Cristiano  Paz,  Ramon 
Hollerbach e outros. E eu tenho, em mãos, um documento - e não poderia 
deixar  de  apresentar  -  que  apenas  trago  para  reflexão  dos  eminentes 
Pares.

Nas alegações finais, o Ministério Público, no item 236, às fls.111 das 
alegações finais, disse o seguinte:

 A prova colhida no curso de instrução comprovou a acusação feita 
na denúncia de que, no dia 04 de setembro de 2003, o Deputado federal 
João Paulo Cunha, no exercício de Presidente da Câmara dos Deputados, 
recebeu vantagem indevida, consistente no valor de cinquenta mil reais 
para  beneficiar  a  empresa  SMP&B  Comunicação,  de  que  eram  sócios 
Marcos Valério Ramon Hollerbach e Cristiano Paz.

Portanto, Senhor Presidente, a propina foi paga antes da alteração 
legislativa, e, salvo engano, Sua Excelência o Relator aplicou já a redação 
nova,  ou  seja,  o  mínimo  de  2  anos.  Esse  é  um  dado  que  me  parece 
extremamente relevante.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Senhor 
Presidente, eu proponho que deixemos em hibernação esse dado, porque 
eu  não  tenho  nenhum  voto  proferido  ontem  e  passemos  adiante.  Eu 
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trarei, na segunda etapa desta Sessão, o esclarecimento.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, acabou de proferir, acabou de julgar isso.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - O Ministro Marco 
Aurélio já esclarecia, exatamente partindo de um ano, e fazia, então, o 
acréscimo.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Observou-se a redação 
primitiva do artigo 333 do Código Penal e a pena-base foi  fixada pelo 
relator em três anos e seis meses, com a agravante do artigo 62, inciso I – 
sobre a qual ainda estou meditando –, do mesmo diploma, no tocante à 
Câmara, à corrupção ativa, em relação a João Paulo Cunha. A pena final, 
então, ficou em quatro anos e um mês.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Exatamente. Foi essa 
a proposta para alteração, tomando como referência mínima um ano.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  O meu 
cálculo também foi esse.

Eu estou aqui com o voto de Vossa Excelência,  Ministro  Joaquim 
Barbosa. Vossa Excelência partiu de um ano.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Parti de 
um ano? São muitos dados.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Partiu de 
um ano.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  - A  proposta  de 
reformulação  feita  pelo  Ministro  Marco  Aurélio  partia  de  um  ano 
exatamente.
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Pois não, então, essa correção foi feita.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)   -  O 
Ministro  Joaquim Barbosa fez  acertadamente,  observou a lei  vigente à 
época.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Foram 
oito, eu fiquei vencido numas duas ou três.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Nesse, a decisão foi 
unânime.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Foi 
unânime? Partiu de um ano.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  E  acho 
que todos nós também, na nossa dosimetria, partimos de um ano.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Partiu  da  redação 
primitiva.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - E qual 
foi a final? 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A final, quatro anos e 
um mês. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Vossa 
Excelência prossegue, Ministro Joaquim Barbosa.
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ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
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ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
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RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

DEBATE
(S/ITENS III.2 (b) e III.3 (c.2))
(DOSIMETRIA DA PENA)

(PECULATO - RAMON HOLLERBACH)

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO (PRESIDENTE) -  Sua 
Excelência, o Ministro-Relator, fixa a pena-base em 3 anos e 4 meses de 
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reclusão, e a pena definitiva, Vossa Excelência aumentou de um quinto.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Um 
quinto.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  São 
dois, em continuidade.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - 4 anos 
de reclusão e 190 dias-multa.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Dois, 
um é o Visanet, e o outro é o bônus de volume.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - São, na 
verdade, cinco crimes.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Cinco 
crimes.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Foram 
vários repasses do Visanet.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Sim.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA  -  Não,  mas  foram 
quatro transferências.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eles se 
traduziram em vários repasses.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Quatro 
transferências e uma do bônus.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Exatamente, é a fração que eu estou adotando.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Sim.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA  -  Não,  mas  foram 
quatro transferências.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eles se 
traduziram em vários repasses.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Quatro 
transferências e uma do bônus.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Exatamente, é a fração que eu estou adotando.
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Explicação

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

EXPLICAÇÃO
(S/ITENS III.2 (b) e III.3 (c.2))
(DOSIMETRIA DA PENA)

(PECULATO - RAMON HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente,  eu também queria me pronunciar nesse aspecto.

Em meu voto,  na verdade, considerei  dois crimes,  um relativo ao 
bônus de volume e outro relativo ao Visanet. Só que, com relação a um 
deles,  houve  três  pagamentos,  quer  dizer,  o  peculato  já  estava 
consumado,  a  meu  ver,  no  primeiro  pagamento.  Na  verdade,  houve 
desdobramentos  sequenciais,  são  atos  que  decorreram  de  um  mesmo 
crime. 

Quer  dizer,  a  fraude,  na  licitação,  é  uma  só;  só  que  os  repasses 
indevidos se deram em três vezes, por isso é que eu considerei um crime 
só no caso do bônus de volume e, depois, um crime só no caso do Visanet.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3553759.

Supremo Tribunal Federal

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

EXPLICAÇÃO
(S/ITENS III.2 (b) e III.3 (c.2))
(DOSIMETRIA DA PENA)

(PECULATO - RAMON HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente,  eu também queria me pronunciar nesse aspecto.

Em meu voto,  na verdade, considerei  dois crimes,  um relativo ao 
bônus de volume e outro relativo ao Visanet. Só que, com relação a um 
deles,  houve  três  pagamentos,  quer  dizer,  o  peculato  já  estava 
consumado,  a  meu  ver,  no  primeiro  pagamento.  Na  verdade,  houve 
desdobramentos  sequenciais,  são  atos  que  decorreram  de  um  mesmo 
crime. 

Quer  dizer,  a  fraude,  na  licitação,  é  uma  só;  só  que  os  repasses 
indevidos se deram em três vezes, por isso é que eu considerei um crime 
só no caso do bônus de volume e, depois, um crime só no caso do Visanet.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3553759.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6916 de 8405 STF-fl. 58531



Voto s/ item III

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITENS III.2 (b) e III.3 (c.2))
(DOSIMETRIA DA PENA)

(PECULATO - RAMON HOLLERBACH)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
ontem, acompanhei o eminente Ministro Relator, com relação a Marcos 
Valério, cujo voto foi o vencedor. Lá, fixamos a pena em 5 anos, 7 meses e 
6 dias de reclusão, pelas circunstâncias relativas a Marcos Valério. 

Hoje, apreciando com relação a Ramon - faço essa referência porque, 
na verdade, são os mesmos peculatos -, parece-me que já observamos  o 
critério de  um quinto.  

Então, acompanho o voto do eminente  Ministro Relator, quanto à 
fixação da pena-base em 3 anos e 4 meses, acrescentando um quinto do 
artigo 71, pela continuidade delitiva. Conforme o Ministro Relator, fixo a 
pena definitiva em 4 anos. 
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Hoje, apreciando com relação a Ramon - faço essa referência porque, 
na verdade, são os mesmos peculatos -, parece-me que já observamos  o 
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Debate

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. JOAQUIM BARBOSA

REVISOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AUTOR(A/S)(ES) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
RÉU(É)(S) : JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA 
ADV.(A/S) : JOSÉ LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA 
RÉU(É)(S) : JOSÉ GENOÍNO NETO 
ADV.(A/S) :SANDRA MARIA GONÇALVES PIRES 
RÉU(É)(S) :DELÚBIO SOARES DE CASTRO 
ADV.(A/S) :CELSO SANCHEZ VILARDI 
RÉU(É)(S) :SÍLVIO JOSÉ PEREIRA 
ADV.(A/S) :GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARÓ 
RÉU(É)(S) :MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA 
ADV.(A/S) :MARCELO LEONARDO 
RÉU(É)(S) :RAMON HOLLERBACH CARDOSO 
ADV.(A/S) :HERMES VILCHEZ GUERRERO 
RÉU(É)(S) :CRISTIANO DE MELLO PAZ 
ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES FILHO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARÃES 
ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARAES NETO 
ADV.(A/S) : IZABELLA ARTUR COSTA 
RÉU(É)(S) :ROGÉRIO LANZA TOLENTINO 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS 
ADV.(A/S) :LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY 
ADV.(A/S) :DANIELA VILLANI BONACCORSI 
RÉU(É)(S) :GEIZA DIAS DOS SANTOS 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :KÁTIA RABELLO 
ADV.(A/S) :THEODOMIRO DIAS NETO 
RÉU(É)(S) : JOSE ROBERTO SALGADO 
ADV.(A/S) :MÁRCIO THOMAZ BASTOS 
RÉU(É)(S) :VINÍCIUS SAMARANE 
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Debate

AP 470 / MG 

ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

DEBATE
(s/ itens III.2 (b) e III.3 (c.2))
(DOSIMETRIA DA PENA)

(PECULATO - RAMON HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - A pena 
definitiva  fixada  pelo  Ministro  Peluso  ficou  em  3  anos  e  4  meses  de 
reclusão.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas aí, 
então,  ele não considerou a continuidade. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- Exatamente. 
Eu estou, aqui, com a dosimetria fixada pelo Ministro Peluso.

"Réu Ramon Hollerbach Cardoso.
Considerando o art. 59 do Código Penal, a pena-base do crime  

previsto no art. 312 deve ser fixada no mínimo legal, em 2 (dois anos)  
e   30  (trinta)  dias-multa,  diante  das  circunstâncias  judiciais  
favoráveis. 

A inexistência de outras circunstâncias agravantes, atenuantes  
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ou causas de aumento e diminuição, tornam definitiva a pena acima  
estipulada.

(...)
Do crime continuado
O Ministério Público imputou aos acusados a prática do crime  

de peculato, por quatro vezes em concurso material.
Como  visto,  tenho  por  procedentes  as  acusações  formuladas  

conta  os  réus,  mas  entendo  que  se  cuida  de  hipótese  de  crime  
continuado, e não de concurso material. É que, pela definição própria  
do crime continuado (art. 71 do Código Penal), aplica-se a categoria  
nas hipóteses em que o agente pratica dois ou mais crimes da mesma  
espécie mediante mais de uma ação ou omissão, e a semelhança das  
condições e tempo, lugar, maneira de execução e outras faz com que os  
fatos posteriores seja, consideradas continuação dos primeiros. 

Ora,  a  denúncia  imputa  aos  acusados  a  montagem  de  um  
sistema próprio de desvio de verbas, que, uma vez instalado, permitiu  
a  apropriação dos recursos públicos - por etapas, o que justifica as  
quatro imputações - mas dentro do mesmo contexto de tempo, lugar, e,  
evidentemente,  com o  mesmo modo  de  execução.  Assim,  não  resta  
dúvidas de que as últimas transferências ilegais de recursos devem ser  
havidas como continuação das primeiras, incidindo, na espécie, o art.  
71 do Código Penal.

(...)
 Réu Ramon Hollerbach Cardoso. 
Considerando o art. 59 do Código Penal, a pena-base do crime  

previsto no art. 312 deve ser fixada no mínimo legal, em 2 (dois) anos  
e  30  (trinta)  dias-multa,  diante  das  circunstâncias  judiciais  
favoráveis. 

A  inexistência  de  circunstâncias  agravantes,  atenuantes  ou  
causas  de  aumento  e  diminuição,  tornam  definitiva  a  pena  acima  
estipulada. Reconhecida a continuidade delitiva, aumento a pena em  
um terço, totalizando 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 40  
(quarenta) dias-multa."

Eu aumentei em um sexto e cheguei a quatro meses menos: a 2 anos 
e 4 meses,  salvo engano. E o Ministro Peluso aumentou em um terço, 
chegando à pena definitiva de 2 anos e 8 meses - partiu do mínimo legal, 
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na  pena-base,  e  acrescentou  sobre  ela,  ou  a  ela,  apenas  um  terço 
correspondente à continuidade delitiva.
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Explicação

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO PENAL 470

EXPLICAÇÃO

(S/ITENS III.2 (b) e III.3 (c.2))

(DOSIMETRIA DA PENA)

(PECULATO - RAMON HOLLERBACH)

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(RELATOR) - Senhor Presidente, gostaria de enfatizar o fato de que aqui 

nós  temos  dois  crimes,  claro,  em  continuidade  delitiva,  que  se 

consubstanciaram em vários repasses, os chamados "bônus de volume". 

Não foi apenas uma operação. E mais a questão da Visanet.      

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO 

(PRESIDENTE) - Está bem claro isso. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(RELATOR) - Pensei que não estivesse.
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Voto s/ item III

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITENS III.2 (b) e III.3 (c.2))
(DOSIMETRIA DA PENA)

(PECULATO - RAMON HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, nos casos de corrupção, eu parti da pena-base de 

1  ano  e  6  meses,  acompanhando,  nos  fundamentos,  a  Ministra  Rosa, 
embora chegando ao mesmo resultado do Ministro Revisor e do Ministro 
Peluso.

Neste caso, portanto, também não fixaria a pena no mínimo legal. E 
o resultado, eu penso que seria mais próximo ao resultado fixado pelo 
Relator.

Assim, vou pedir vênia ao Revisor para acompanhar o Relator.
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25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITENS III.2 (b) e III.3 (c.2))
(DOSIMETRIA DA PENA)

(PECULATO - RAMON HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, reafirmo, 
mais uma vez,  que,  sendo as circunstâncias judiciais  negativas,  não se 
pode ficar na pena-base. O que define a fixação da pena, nessa primeira 
fase, é justamente o que se contém no artigo 59 do Código Penal, a teor do 
§ 3º  do artigo 33 do mesmo Código. A partir  do momento em que as 
circunstâncias sejam positivas, aí, sim, fica-se no mínimo previsto para o 
tipo.

Presente essa premissa,  acompanho o relator,  fixando a pena-base 
em 3 anos e 4 meses, e observando, quanto ao artigo 71 do Código Penal, 
ou seja, a continuidade delitiva, a percentagem de um quinto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3423805.

Supremo Tribunal Federal

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITENS III.2 (b) e III.3 (c.2))
(DOSIMETRIA DA PENA)

(PECULATO - RAMON HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, reafirmo, 
mais uma vez,  que,  sendo as circunstâncias judiciais  negativas,  não se 
pode ficar na pena-base. O que define a fixação da pena, nessa primeira 
fase, é justamente o que se contém no artigo 59 do Código Penal, a teor do 
§ 3º  do artigo 33 do mesmo Código. A partir  do momento em que as 
circunstâncias sejam positivas, aí, sim, fica-se no mínimo previsto para o 
tipo.

Presente essa premissa,  acompanho o relator,  fixando a pena-base 
em 3 anos e 4 meses, e observando, quanto ao artigo 71 do Código Penal, 
ou seja, a continuidade delitiva, a percentagem de um quinto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3423805.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6927 de 8405 STF-fl. 58542



Voto s/ item III

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O
(s/ itens III.2 (b) e III.3 (c.2))
(DOSIMETRIA DA PENA)

(PECULATO - RAMON HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência), temos 
3 anos,  10 meses e 20 dias.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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Retificação de Voto

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

RETIFICAÇÃO DE VOTO
(S/ITENS III.2 (b) e III.3 (c.2))
(DOSIMETRIA DA PENA)

(PECULATO - RAMON HOLLERBACH)

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Senhor  Presidente,  eu  vou  reajustar  neste  caso,  porque  levei  em 
consideração também esse mesmo critério ao fixar, por exemplo, ontem, 
no caso em que eu fiquei vencido, na lavagem de dinheiro, eu levei em 
consideração esse tipo de raciocínio. Mas fiquei vencido. Eu reajusto para 
o montante global...

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  3 anos, 
10 meses e 20 dias.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-   Qual é a pena-base? Eu estou com a tabelinha. Não, em número de 
anos.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  3 anos e 4 meses. Vossa Excelência está aumentando em um sexto?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Um 
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sexto.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Dá exatamente quatro anos: 3 anos e 4 meses.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Chegamos a três anos, 
dez meses e vinte dias.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  3 anos e 4 meses?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  10 
meses.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -   10 
meses.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Dez meses.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- 10 meses; 3 anos e 10 meses dão 4 anos, 7 meses e 8 dias, pela tabela.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Não,  pela  minha 
tabela, aliás, a do Damásio de Jesus...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Então, Ministro-Decano, Vossa Excelência partiu de 3 anos e 10 meses...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mais um sexto, chega-
se a três anos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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-  Então, 3 anos e 4 meses. Acrescentando-se um sexto, dão 3 anos, 10 
meses e 2 dias.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -   10 meses e 12 dias.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – E vinte dias.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Perdão, 20.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  20 
dias.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  É.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Anteriores, é.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Para Marcos Valério, 
isso eu ia dizer. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Eu já 
estou anotando. Vamos fazer o recálculo.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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-  Mas aí, Ministro, eu vejo isso cum grano salis, porque, se forem cem 
crimes, por exemplo, aí nós aplicamos dois terços? Uma tabela tão rígida, 
data venia, geraria uma certa iniquidade. 

Por isso, procurei fazer a dosimetria e a aplicação das frações, tendo 
em  conta  sempre  o  resultado  final,  para  ficarmos  dentro  de  uma 
razoabilidade de proporcionalidade.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Objetivo...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  É; isto.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-   E nesse caso,  com relação a  essa  fração,  Relator  e  Revisor  estão de 
acordo. Nós só diferimos na pena-base.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -   Os 
demais  Ministros  fazem  o  ajuste  do  voto  para  os  quantitativos  agora 
definitivamente fixados.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Eu 
fiz o reajuste.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O
(Proposta de adoção de critério objetivo para aplicação da regra do crime 

continuado)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Proponho,  Senhor 
Presidente,  consideradas  as  divergências  registradas  a  propósito  do 
art. 71 do CP, que dispõe sobre a regra pertinente ao crime continuado,  a 
adoção,  por esta Corte,  de critério objetivo  que tem sido utilizado pelos 
Tribunais em geral, além de legitimado por autores eminentes.

Esse critério objetivo, que se ajusta ao próprio espírito da regra legal 
em questão e que se mostra compatível com a finalidade benigna subjacente 
ao instituto do delito continuado, que representa abrandamento do rigor 
decorrente  da  cláusula  do cúmulo material,  apoia-se na  relação  entre 
o número de infrações delituosas e as correspondentes frações de acréscimo penal, 
como abaixo indicado:

NÚMERO DE INFRAÇÕES               FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO
                         
                         02                                                      Um sexto   (1/6)
                         03                                                      Um quinto (1/5)
                         04                                                      Um quarto (1/4)
                         05                                                      Um terço    (1/3)
                         06                                                      Metade       (1/2)
                  Mais de 06                                              Dois terços (2/3)
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Esses  parâmetros  têm sido utilizados por outros  Tribunais,  valendo 
destacar recentes  julgamentos,  nesse  sentido,  emanados do  E.  Superior 
Tribunal de Justiça:

“Para  o  aumento  da  pena  pela  continuidade  delitiva 
dentro do intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve-se  
adotar  o  critério da  quantidade  de  infrações  praticadas.  Assim,  
aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;  1/5, para  
3  infrações;  1/4,  para  4  infrações;  1/3,  para  5  infrações;  1/2,  para  
6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais Infrações.”

(REsp 1.071.166/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, Quinta Turma, DJe 13/10/2009 – grifei)

Essa orientação tem prevalecido na jurisprudência dessa Alta Corte 
de  Justiça  (HC 97.181/GO,  Rel.  Min.  ARNALDO  ESTEVES  LIMA  – 
HC 128.297/SP,  Rel.  Min.  FELIX FISCHER –  HC 140.950/SP,  Rel.  Min. 
GILSON DIPP –  HC 141.884/RS, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – 
HC 153.641/RJ, Rel. Min. JORGE MUSSI, v.g.).

Também  outros  Tribunais  têm  adotado esse  mesmo  critério 
(RT 683/345-347 – RT 731/587-588 – JTACrimSP 89/218, v.g.).

Essa orientação,  por sua vez,  é recomendada,  dentre outros eminentes  
autores,  por  JULIO  FABBRINI  MIRABETE  e RENATO  N.  FABBRINI 
(“Manual de Direito Penal”, vol. I/307, item n. 7.6.4, 26ª ed., Atlas):

“Para  o  crime  continuado  foi  adotado  o  sistema  da  
exasperação,  aplicando-se  a pena de um só dos crimes, se idênticos  
(crime continuado homogêneo),  ou a do mais grave, se da mesma  
espécie,  mas  diversos  (crime  continuado  heterogêneo),  sempre  
aumentada  de  um  sexto  a dois  terços.  Para  a  dosagem  do  
aumento  deve-se  levar  em  conta,  principalmente,  o  número  de  
infrações  praticadas  pelo  agente.  Tem-se  recomendado  como 
parâmetros  aumento  de  um  sexto  para  duas  infrações;  de  um 
quinto para três; de um quarto para quatro; de um terço para cinco;  

2 
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de  metade  para  seis;  de  dois  terços  para  sete  ou  mais  ilícitos.” 
(grifei)

Nesse sentido,  portanto, Senhor Presidente,  é a proposta que faço e 
que peço seja submetida à apreciação deste Egrégio Plenário.
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Debate

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE SOBRE ITEM IV – DOSIMETRIA DA PENA – LAVAGEM DE 
DINHEIRO – RAMON HOLLERBACH

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - É o que ia perguntar.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vou ter 
que consultar.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Bem 
inferior à minha, acho que seis anos e...

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Aqui foram seis anos.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Seis anos.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - E vinte dias.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
acho que seis anos.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Seis anos, dois meses 
e vinte dias.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Em relação a Marcos 
Valério, prevaleceu a pena-base de quatro anos e oito meses. Deixem-me 
conferir.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Mais um terço.

Supremo Tribunal Federal
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Valério, prevaleceu a pena-base de quatro anos e oito meses. Deixem-me 
conferir.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Mais um terço.
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O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Pela  agravante  do 
artigo 62, inciso I, do Código Penal, um terço. Creio haver a pena final 
ficado em seis anos, dois meses e vinte dias.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Confirmando: seis anos, dois meses e vinte dias.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Pela condição.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - A pena-
base, na verdade, coincide não é? Acho que coincide. É que eu levo em 
consideração o fato de que foram quarenta e seis infrações, e por isso eu 
aumento em dois terços.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Quatro anos e oito 
meses.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - É, pode 
ser reduzida, eu acho que pode ser reduzida a quatro anos, que o Revisor 
propôs.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Quatro. É três anos mais um terço.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Porque eu tenho adotado é..., posso evoluir até, Ministro Celso, mas em 
princípio um sexto até chegar a um terço.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - ... dos dois terços.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, eu utilizei o critério de um terço.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - De um terço.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  De um terço,  como tenho feito  nos  demais  casos;  se  eu  tivesse  que 
alterar agora, eu teria que alterar também retroativamente, não me furto a 
isso,  eventualmente  se  chegarmos  depois  a  um  consenso,  mas,  neste 
momento, para manter coerência com a dosimetria anterior, eu adotei a 
pena-base mínima, tal qual o Ministro Peluso, de três anos para lavagem e 
acresci um terço, chegando a quatro anos.

Aliás,  está  próxima,  da  pena  do  Marcos  Valério,  não  é?  Na  de 
Marcos Valério chegou-se a quatro anos?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Não, seis anos e dois 
meses e vinte dias, do Marcos Valério.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES -  Talvez se devesse 
fixar a pena em três...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não, 
três eu acho que não...
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Aí chega-se a cinco pela tabela.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -  A cinco aplicando 
dois terços.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Dois 
terços.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Ficaria 
coerente com a pena aplicada ao Marcos Valério.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Coerente não, ficaria sempre num patamar sensivelmente abaixo.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Abaixo.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Inferior.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Vossa Excelência diminuiria em um e eu acrescentaria um na minha.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não. Eu 
concordo em reduzir a pena-base a quatro. Mas os dois terços, eu acho 
que se aplica. Não podemos, não é?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Se Vossa Excelência chegasse a cinco.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Mas 
diante,  desses critérios que o Ministro Celso,  essa tabela aqui que nos 
orienta, se pode servir de guia, não é para...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Um 
roteiro é claro.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Traz 
uma pitada de objetividade.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

5 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3626678.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Vossa Excelência diminuiria em um e eu acrescentaria um na minha.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não. Eu 
concordo em reduzir a pena-base a quatro. Mas os dois terços, eu acho 
que se aplica. Não podemos, não é?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Se Vossa Excelência chegasse a cinco.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Mas 
diante,  desses critérios que o Ministro Celso,  essa tabela aqui que nos 
orienta, se pode servir de guia, não é para...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Um 
roteiro é claro.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Traz 
uma pitada de objetividade.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

5 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3626678.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6940 de 8405 STF-fl. 58555



Debate

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu acho 
que a dificuldade vem...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Quatro anos e oito 
meses.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Sim, a 
mesma.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Desculpa, Ministro, 
acho que quatro anos e treze dias.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Foi o que prevaleceu, 
inicialmente. O relator fixava em seis anos.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA  (RELATOR) - Mas eu 
fiquei totalmente vencido.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Quatro anos e oito 
meses foi já com a decisão mais favorável.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Mais favorável.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Segundo o critério 
do Revisor.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Ficaria 
mais coerente com a decisão que prevaleceu ontem. 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES -  Mas  ela  não  fica 
desproporcional ?

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Fica 
desproporcional,  porque,  ontem,  Ministro  Gilmar  Mendes,  o  Ministro 
Ricardo  Lewandowski  aplicou  um  terço,  e  como  nós  adaptamos,  nós 
acabamos  acompanhando,  então,  se  aplica  aqui  dois  terços,  chega 
realmente  a  sessenta  meses,  que  são  cinco  anos,  fica  realmente 
desproporcional, considerando as condições.  

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -   Fica 
muito próximo da pena de Marcos Valério, né?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu estabeleci em quatro anos, aumentei um ano. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  - 
Marcos Valério ficou em definitivo com seis anos, dois meses e vinte dias. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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- Eu, com relação a Marcos Valério, parti de quatro anos de reclusão.  

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- É sempre um terço, no meu caso, mas eu aumentei ainda em face do 
artigo 62, I.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Aplicar os dois terços resultaria em pena maior do que a que foi 

dada a Marcos Valério.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Porque 
não fixar a pena-base em três anos e meio e manter os dois terços?

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Tem-se que se fazer 
um ajuste.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Se nós 
deixarmos a pena-base em quatro anos e aplicarmos os dois terços, me 
parece que a pena sobe para cinco anos e quatro meses.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Pois  é.  Ministro-Presidente,  eu  estaria  disposto  a  fazer  reajustes  e 
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ativa e o peculato, poder-se-ia eventualmente evoluir no sentido de, ao 
invés  de  se  considerar  o  concurso  material,  aplicar  a  continuidade 
delitiva, e aí eu, reajustaria os meus critérios para chegarmos a uma pena 
mais próxima.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O artigo 71 do Código 
Penal refere-se a crimes da mesma espécie, não a idênticos.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Da mesma natureza 
significa que podem ser crimes contra a Administração Pública.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Pois é, nesse momento, Senhor Presidente, provisoriamente, eu manteria 
uma coerência, mas, depois, no final,  eu reajustaria no que me toca.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - É bom 
deixar claro que essa calibração, este ajuste para final é compatível com a 
complexidade  da  própria  dosimetria,  que  só  de  vetores  do  artigo  59 
comporta oito ponderações. Então é natural que ajustemos pari passu, na 
medida em que as discussões avançam.  

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Aí são dois critérios 
para dois réus no mesmo crime, não pode.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Aí  é 
que está a incongruência.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- E com participações distintas.  

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  As 
protagonizações são diferentes. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  - E a distorção está 
na exacerbação.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Na 
causa de aumento.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES -  Na  causa  de 
aumento, da contrariedade.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Da 
exacerbação está na...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - E em contrariedade 
aos fatos comprovados, porque a participação de um é diferente. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - O certo 
seria padronizar, aplicando os dois terços ao Marcos Valério, porque são 
quarenta e seis operações...

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Mas 
não aos outros. 
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O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  ...  e 
fixar a pena-base mais baixa para o Ramon. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas, aí,  se Vossa Excelência me permite, com todo o respeito, se nós 
utilizarmos o critério do número de operações na pena-base, estaríamos 
incidindo num  bis in idem,  isso se aplicarmos a fração máxima de dois 
terços. Então, eu penso que o critério da fixação da pena-base, no artigo 
59, não pode levar em consideração o número de lavagens porque ...

O  SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Mas 
não é aí que eu estou levando. No artigo 59, são apenas as circunstâncias. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- ... porque este critério será levado em conta para aumentar a fração.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Veja 
bem,  Ministro.  O  princípio  do  crime  continuado  já  é  uma  forma  de 
mitigar ...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  ...  a 
regra mais gravosa, que seria a aplicação da regra do crime material. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - É, do 
concurso material. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Do 
concurso material. 
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Pois  é,  mas  em sede  de  habeas  corpus,  muitas  vezes,   nós  anulamos 
sentenças que usam o mesmo argumento em fases distintas. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Isto. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Sim, mas jamais levando em conta o número de crimes praticados.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Isto. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Isto. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Perdão, Ministro, pela minha tabela, aqui, sempre útil, se nós partirmos 
de uma pena de quatro anos, nós chegaríamos, aplicando a fração de dois 
terços, a seis anos e oito meses. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- É. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Não é possível. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Podíamos deixar a pena-base em três anos e seis meses. Reduziríamos a 
pena-base, três anos e seis meses. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Em razão do parâmetro, eu estou partindo de três anos e seis meses.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  O 
desequilíbrio ficou lá no Marcos Valério. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER – Senhor Presidente, três 
anos e seis meses, conforme o Ministro Dias Toffoli. Eu parti de três anos 
e seis meses. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Três  anos  e  seis  meses?  Aplicando  um  terço,  que  foi  o  mesmo 

aplicado ao Marcos Valério?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - E aplicando um terço, dá 
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quatro e oito. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Seis 
meses, aplicando um terço. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR  MINISTRO AYRES  BRITTO (PRESIDENTE) -  É  o 
mesmo. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - É o que 
eu proponho. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Há uma proposta que vem desse lado da bancada e que...

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Tanto a Ministra Rosa, como eu...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Teremos, de qualquer 
forma, que partir para aquele "concerto" a que me referi, considerado um 
recesso pelo menos de três dias.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO –  Para  não  sair  uma 
decisão que implique tratamento diferenciado, na contramão da ordem 
natural das coisas.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Para 
Marcos Valério.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Porque  veja  Vossa 
Excelência, sob o ângulo das diversas práticas, há situações ambíguas que 
sugerem ou o concurso material ou a continuidade. Claro que se tivermos 
que decidir, diante dessas situações, o faremos pela aplicação da norma 
mais favorável ao acusado.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- A Ministra Rosa Weber fez um cálculo interessante.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  -  Se  a  pena  base  do 
eminente  Revisor,  ontem,  foi  de  quatro  anos,  considerando  as 
circunstâncias judiciais de Marco Valério, e nós temos considerado que as 
circunstâncias  judiciais  no  caso  de  Ramon  Hollerbach  são  mais 
favoráveis, quem sabe seis meses, então? Como a pena mínima é de três 
anos, mas seis meses em função das circunstâncias judiciais favoráveis, 
com  o  acréscimo  de  um  terço,  pela  continuidade  delitiva,  que 
acrescentamos para Marcos Valério ontem.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  A 
continuidade delitiva.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Chegaríamos a quatro 
anos e oito meses.
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O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
O voto que eu trago é esse.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, já temos 
que rever a situação de Marcos Valério, e talvez possamos, considerados 
os  sócios  envolvidos  na  prática  delituosa,  levar  em  conta  penas-base 
distintas e adotar, como preconizado pelo ministro Celso de Mello, aquela 
tabela  relativa  aos  percentuais  da  continuidade  delitiva,  a  diferença 
estaria na pena-base.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Desde que se adote 
o percentual...

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  O  critério  que  o 
Ministro Lewandowski não adota.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Porque, no tocante a 
Marcos  Valério,  mesmo  diante  de  tantas  práticas,  adotou-se  a 
percentagem de um terço.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Agora,  o  relator 
preconiza dois terços.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Porque, aí, com... 8 meses.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Em 4 
anos e 6 meses para Marcos Valério, não se revê a pena...
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Penso que a pena-base 
de Marcos Valério ficou em quatro anos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Isso, e aplicamos um terço. A Ministra Rosa sugere...

O  SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Sem 
alterar essa pena do Marcos Valério, nós não chegaremos a lugar algum.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Três meses para o mesmo delito. É o mesmo delito.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Porque 
me  parece  que,  sem  alterar  a  pena  base  do  Marcos  Valério,  nós  não 
chegaremos  a  lugar  algum.  Por  quê?  Porque  são  coerentes  em  três 
operações.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Não terá coerência.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ou quatro. Eu adiro a esse...

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  uma 
proposta, porque, Presidente...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Presidente,  em  princípio,  a  diferença  minha  para  essa  proposta  da 
Ministra Rosa Weber e do Ministro Dias Toffoli é pequena, porque, se nós 
aumentássemos, nesta primeira fase, seis meses, ficamos em três anos e 
seis  meses,  se  aplicarmos,  então,  dois  terços,  aliás  um  terço,  como 
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preconizado, chegaremos a quatro anos e oito meses. Como eu apliquei... 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, tenho uma 
proposta que implicaria colocar um ponto e vírgula, e não um ponto final 
na questão.

Avizinha-se  o  horário  do  Tribunal  Superior  Eleitoral,  e  três 
integrantes terão que se retirar, já que estamos em cima, inclusive, do 2º 
Turno das eleições, havendo inúmeros recursos. Proponho a suspensão e 
que...

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
acho que nós poderíamos fixar, ainda que provisoriamente, uma pena, e, 
depois, retomaríamos.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Porque, por exemplo, 
tenho um elemento complicador, no que distingo o critério trifásico – e 
defino os elementos que estão compreendidos nesse critério, que são a 
pena-base,  as  atenuantes  e  agravantes  e  as  causas  de  aumento  e  de 
diminuição da pena – da continuidade delitiva, somente indo a ela após 
fixar as penas para os crimes cometidos.

O que quero dizer, Presidente, é que não há sobreposição quando se 
versa  causa  de  aumento  da  pena de  um certo  tipo  e,  posteriormente, 
aciona-se o preceito da continuidade, mais favorável ao acusado.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  É, que 
é objetiva,  a continuidade é objetiva.

O SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Primeiro,  fixa-se  a 
pena.  Estou  preocupado  com  isso  ante  a  doutrina  que  estaremos  a 
proclamar,  afastando a causa de aumento do artigo 1º,  §  4º,  da Lei  nº 
9.613/98.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  É uma 
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preocupação válida. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  O 
Ministro Marco Aurélio tem razão. Nesse caso,  o que devemos ter em 
mente é que as penas são mesmo altas para esse crime de lavagem. O 
mínimo é de três anos!

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vamos deixar para a 
próxima sessão.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -   O 
mínimo é de três anos, com as circunstâncias do artigo 59 desfavoráveis, e 
mais,  um  número  excessivamente  alto  de  operações,  não  há  outra 
alternativa. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Mas é 
preciso buscar fórmulas que separem a intensidade da protagonização de 
Marcos Valério em relação aos seus sócios. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Foi isso 
que eu tentei fazer.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Não se 
pode,  pelo  contrário;  mais  brandamente,   pela  intensidade  da 
protagonização.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Mas, 
com essa hipótese aventada pelo Ministro Lewandowski de quatro anos 
de  pena-base,  e  mais  os  dois  terços,  que,  nesse  caso,  me  parece  ser 
imperativo.
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -   Eu 
admitiria quatro anos de pena-base ... 

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Não,  o  Ministro 
Lewandowski  não aplica  dois  terços;  aplica  um terço,  que é  a  mesma 
proposta da Ministra.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - O problema está na 
fixação de um terço para o aumento em relação a Marcos Valério. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Sim, 
pelas agravantes.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -   Nós 
não podemos fazer abstração da continuidade, porque ela já é uma fuga 
ao concurso material.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Nesse 
caso, seria o único vetor aplicável: seriam os dois terços.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
adiro a esse critério. Eu adiro.
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Sim, 
pelas agravantes.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -   Nós 
não podemos fazer abstração da continuidade, porque ela já é uma fuga 
ao concurso material.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Nesse 
caso, seria o único vetor aplicável: seriam os dois terços.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
adiro a esse critério. Eu adiro.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Está 
ótimo.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Cinco anos e dez meses.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, o Ministro Joaquim parece que ficou em sete, não é isso?

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  - Mas  Vossa 
Excelência está fazendo um reajuste?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Agora, 
esta aqui?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- É, vamos ver.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Esta 
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aqui ficou em sete.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Ficou 
em sete anos e seis meses. Sete anos.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Sim, 
mas, com essas ponderações, Vossa Excelência reajusta, não é?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Então, 
a pena-base de três anos e seis meses ...

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Reajusto e depois eu faço os cálculos, refaço a fundamentação.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - ... para 
Ramon Hollerbach com dois terços.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Ficamos assim?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Presidente, tem três Ministros que não se pronunciaram com relação a 
isso. Eu não teria dificuldades em reajustar.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  - 
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Colherei o voto de Suas Excelências depois.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu mantenho, por ora, essa minha dosimetria que apresentei. O Ministro 
reajustou para 5 cinco anos e 10 dez meses. Vossa Excelência abriu mão 
então de...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não, 
Ministro, eu ontem fiquei vencido. Então, não se está discutindo mais os 
critérios  que  eu  fixei.  O  que  nós  estamos  tentando  é  fazer  uma 
diferenciação entre Marcos Valério e os dois sócios.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Aí  é 
que está.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- A minha dificuldade é a seguinte: é que, no caso de Marcos Valério, nós 
aplicamos a fração de um terço. Aumentamos três anos e seis meses, e um 
terço chegaria a quatro anos e oito meses.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Mas, 
Ministro, nós não podemos fixar um terço, quando nós temos quarenta e 
seis infrações.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas nós já fixamos no caso de Marcos Valério.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Aí  é 
que está o erro.

23 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3626678.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

Colherei o voto de Suas Excelências depois.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu mantenho, por ora, essa minha dosimetria que apresentei. O Ministro 
reajustou para 5 cinco anos e 10 dez meses. Vossa Excelência abriu mão 
então de...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não, 
Ministro, eu ontem fiquei vencido. Então, não se está discutindo mais os 
critérios  que  eu  fixei.  O  que  nós  estamos  tentando  é  fazer  uma 
diferenciação entre Marcos Valério e os dois sócios.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Aí  é 
que está.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- A minha dificuldade é a seguinte: é que, no caso de Marcos Valério, nós 
aplicamos a fração de um terço. Aumentamos três anos e seis meses, e um 
terço chegaria a quatro anos e oito meses.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Mas, 
Ministro, nós não podemos fixar um terço, quando nós temos quarenta e 
seis infrações.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas nós já fixamos no caso de Marcos Valério.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Aí  é 
que está o erro.

23 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3626678.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6958 de 8405 STF-fl. 58573



Debate

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
estou achando que está muito boa a proposta.

Eu  vou  colher  os  votos.  Pelo  menos  já  saímos  daqui  com  uma 
definição.

Ministra Rosa, Vossa Excelência adere à proposta do Ministro Celso 
de Mello?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Cinco anos e dez meses?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Que 
coincide com a do Relator.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER – Senhor Presidente, peço 
vênia para divergir. 

Concordo,  integralmente,   que  devamos  observar  premissas  e 
critérios, só que ontem prevaleceu, para Marcos Valério, seis anos, dois 
meses e vinte dias. Foi esse o critério que prevaleceu, ainda que pelo  in 
dubio pro reo. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - É o que 
está se fazendo.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Como é 
típico da dosimetria.
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas eu acho que nessa reformulação para pior, a Corte tem, também, 
que fazer alguma concessão.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Basta 
suspender a proclamação em relação a Marcos Valério e fixar o critério, 
aqui.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Quando  um  colegiado  -  me  permita  o  neologismo  -  dosimetra,  a 
dificuldade é muito maior do que a do juiz, singularmente considerado.

Então,  esse  processo  de  ajuste,  de  calibração,  é  natural  diante  de 
tantas coordenadas.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Assimetrias internas.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Vossa Excelência me permite?

Vamos meditar um pouco em conjunto sobre ....

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Eu vou 
colher  os  votos,  e,  na  segunda-feira,  aliás,  eu,  até,  vou  anunciar.  Na 
quarta-feira,  nós  retomaremos o  debate,  mas já  sairemos daqui  com a 
votação encaminhada.
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Voto s/ item IV

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM IV)

(DOSIMETRIA DA PENA)
(LAVAGEM DE DINHEIRO - RAMON HOLLERBACH)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER –  Senhor Presidente,  a 
Ministra Cármem Lúcia  e o Ministro Marco Aurélio não vão votar? 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Eles 
disseram que votarão  na quarta-feira.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Tenho que votar hoje?
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 

Excelência está presente.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Votando hoje.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Peça 

vista em mesa, Ministra.
A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Não  preciso.  Estou 

convencida. Não há necessidade, Ministro Joaquim Barbosa.
Então,  digo:  É absolutamente adequado o critério  que está  sendo 

proposto. Por enquanto - ainda não houve o reajuste -  voto pelos quatro 
anos e oito meses. Ou seja, o critério que observei, ontem, no voto quanto 
a  Marcos  Valério,  que  ainda  não  foi  reajustado.  Quando  o  for,   eu, 
tranquilamente, reajustarei para os dois terços. Por ora, fico em quatro 
anos e oito meses.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3562538.

Supremo Tribunal Federal

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM IV)

(DOSIMETRIA DA PENA)
(LAVAGEM DE DINHEIRO - RAMON HOLLERBACH)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER –  Senhor Presidente,  a 
Ministra Cármem Lúcia  e o Ministro Marco Aurélio não vão votar? 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Eles 
disseram que votarão  na quarta-feira.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Tenho que votar hoje?
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 

Excelência está presente.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Votando hoje.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Peça 

vista em mesa, Ministra.
A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Não  preciso.  Estou 

convencida. Não há necessidade, Ministro Joaquim Barbosa.
Então,  digo:  É absolutamente adequado o critério  que está  sendo 

proposto. Por enquanto - ainda não houve o reajuste -  voto pelos quatro 
anos e oito meses. Ou seja, o critério que observei, ontem, no voto quanto 
a  Marcos  Valério,  que  ainda  não  foi  reajustado.  Quando  o  for,   eu, 
tranquilamente, reajustarei para os dois terços. Por ora, fico em quatro 
anos e oito meses.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3562538.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6961 de 8405 STF-fl. 58576



Voto s/ item IV

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM IV)
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Cinco 
anos, seis meses e vinte dias.
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25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM IV)

(DOSIMETRIA DA PENA)
(LAVAGEM DE DINHEIRO - RAMON HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Cinco 
anos, seis meses e vinte dias.

Supremo Tribunal Federal
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25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM IV)

(DOSIMETRIA DA PENA)
(LAVAGEM DE DINHEIRO - RAMON HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu,  tal  qual  a  Ministra  Rosa  Weber  - entendo  que  nós, 

coincidentemente, seguimos a mesma linha de raciocínio -, estabeleci a 
pena-base em três  anos e seis  meses,  exasperada em um terço,  dando 
quatro anos e oito meses.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3581377.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM IV)

(DOSIMETRIA DA PENA)
(LAVAGEM DE DINHEIRO - RAMON HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu,  tal  qual  a  Ministra  Rosa  Weber  - entendo  que  nós, 

coincidentemente, seguimos a mesma linha de raciocínio -, estabeleci a 
pena-base em três  anos e seis  meses,  exasperada em um terço,  dando 
quatro anos e oito meses.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3581377.
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25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O
(s/ item IV)

(DOSIMETRIA DA PENA)
(LAVAGEM DE DINHEIRO - RAMON HOLLERBACH)

O  SENHOR  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO: Acompanho o 
eminente Ministro Relator, aplicando o critério de exasperação penal por 
ele sugerido.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Qual é? E Vossa Excelência chegou a partir de quanto?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: A partir de três anos 
e meio, vale dizer, de quarenta e dois meses.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Três anos e aumentou dois terços?

O  SENHOR  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO: Dois  terços 
equivalem, no caso, a vinte e oito meses,  ou seja, a dois anos e quatro 
meses, totalizando cinco anos e dez meses de reclusão.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Cinco anos e dez meses. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Cinco  anos  e  dez 
meses,  mas desejo ressaltar que irei  rever  o critério utilizado quanto a 
Marcos Valério em relação a esse mesmo delito.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3622679.

Supremo Tribunal Federal

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O
(s/ item IV)

(DOSIMETRIA DA PENA)
(LAVAGEM DE DINHEIRO - RAMON HOLLERBACH)

O  SENHOR  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO: Acompanho o 
eminente Ministro Relator, aplicando o critério de exasperação penal por 
ele sugerido.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Qual é? E Vossa Excelência chegou a partir de quanto?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: A partir de três anos 
e meio, vale dizer, de quarenta e dois meses.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Três anos e aumentou dois terços?

O  SENHOR  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO: Dois  terços 
equivalem, no caso, a vinte e oito meses,  ou seja, a dois anos e quatro 
meses, totalizando cinco anos e dez meses de reclusão.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Cinco anos e dez meses. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Cinco  anos  e  dez 
meses,  mas desejo ressaltar que irei  rever  o critério utilizado quanto a 
Marcos Valério em relação a esse mesmo delito.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Acho 
que todos nós faremos isso.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Sim.
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Acho 
que todos nós faremos isso.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Sim.
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25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM IV)

(DOSIMETRIA DA PENA)
(LAVAGEM DE DINHEIRO - RAMON HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, eu não havia me pronunciado ainda neste sentido. 
Mas eu, de bom grado, adiro às ponderações da eminente Ministra Rosa e 
também do ilustre Ministro Dias Toffoli. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Achei 
melhor  assim,  porque  já  retomaremos  a  discussão  com  essa  votação 
iniciada sobre esse tema.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM IV)

(DOSIMETRIA DA PENA)
(LAVAGEM DE DINHEIRO - RAMON HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, eu não havia me pronunciado ainda neste sentido. 
Mas eu, de bom grado, adiro às ponderações da eminente Ministra Rosa e 
também do ilustre Ministro Dias Toffoli. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Achei 
melhor  assim,  porque  já  retomaremos  a  discussão  com  essa  votação 
iniciada sobre esse tema.

Supremo Tribunal Federal
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ADV.(A/S) :LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY 
ADV.(A/S) :DANIELA VILLANI BONACCORSI 
RÉU(É)(S) :GEIZA DIAS DOS SANTOS 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :KÁTIA RABELLO 
ADV.(A/S) :THEODOMIRO DIAS NETO 
RÉU(É)(S) : JOSE ROBERTO SALGADO 
ADV.(A/S) :MÁRCIO THOMAZ BASTOS 
RÉU(É)(S) :VINÍCIUS SAMARANE 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3581376.

Supremo Tribunal Federal

25/10/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. JOAQUIM BARBOSA

REVISOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AUTOR(A/S)(ES) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
RÉU(É)(S) : JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA 
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RÉU(É)(S) :MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA 
ADV.(A/S) :MARCELO LEONARDO 
RÉU(É)(S) :RAMON HOLLERBACH CARDOSO 
ADV.(A/S) :HERMES VILCHEZ GUERRERO 
RÉU(É)(S) :CRISTIANO DE MELLO PAZ 
ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES FILHO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARÃES 
ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARAES NETO 
ADV.(A/S) : IZABELLA ARTUR COSTA 
RÉU(É)(S) :ROGÉRIO LANZA TOLENTINO 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS 
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ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 
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ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

EXPLICAÇÃO
(S/ITEM IV)

LAVAGEM DE DINHEIRO - RAMON HOLLERBACH
DOSIMETRIA DA PENA

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, só queria justificar que, tal qual a Ministra Rosa 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
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fez, mantive o posicionamento em razão de ainda não haver revisão.
Estou aplicando os mesmos critérios.
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RÉU(É)(S) : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem 
suscitada  da  tribuna  pelo  advogado  Márcio  Thomaz  Bastos, 
ratificada pelos advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando Sá e 
Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 
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Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3407320

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6974 de 8405 STF-fl. 58589



Decisão de Julgamento

sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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Decisão de Julgamento

Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3407320

Supremo Tribunal Federal

Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3407320

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6982 de 8405 STF-fl. 58597



Decisão de Julgamento

corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3407320

Inteiro Teor do Acórdão - Página 6985 de 8405 STF-fl. 58600



Decisão de Julgamento

27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Ricardo Lewandowski (Revisor); pelo crime de corrupção 
passiva (art. 317 do CP), condená-lo por unanimidade; e pelo crime 
de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry 
Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), do delito de formação de quadrilha, 
absolvê-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Joaquim  Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente; pelo crime de 
corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor, Gilmar Mendes e Marco Aurélio; e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu João  Cláudio  de 
Carvalho Genú (VI.1, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli; 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Enivaldo Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo 
crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, e pelo crime 
de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do 
delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Relator, Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e 
pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), 
pelo  crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e 
Marco  Aurélio;  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto 
de Souza Lamas (VI.2, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas 
(VI.2,  d.1,  d.2),  dos  delitos  de  formação  de  quadrilha  e  de 
lavagem de dinheiro, absolvê-lo por unanimidade, com base no art. 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Ricardo Lewandowski (Revisor); pelo crime de corrupção 
passiva (art. 317 do CP), condená-lo por unanimidade; e pelo crime 
de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry 
Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), do delito de formação de quadrilha, 
absolvê-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Joaquim  Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente; pelo crime de 
corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor, Gilmar Mendes e Marco Aurélio; e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu João  Cláudio  de 
Carvalho Genú (VI.1, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli; 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Enivaldo Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo 
crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, e pelo crime 
de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do 
delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Relator, Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e 
pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), 
pelo  crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e 
Marco  Aurélio;  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto 
de Souza Lamas (VI.2, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas 
(VI.2,  d.1,  d.2),  dos  delitos  de  formação  de  quadrilha  e  de 
lavagem de dinheiro, absolvê-lo por unanimidade, com base no art. 
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386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao réu Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa  Weber  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Roberto  Jefferson 
Monteiro  Francisco (VI.3,  c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e 
Marco Aurélio; quanto ao réu Romeu Ferreira Queiroz (VI.3, d.1, 
d.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Emerson Eloy Palmieri  (VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Dias Toffoli e Marco Aurélio, e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, 
b.1,  b.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e, em relação ao crime de lavagem de dinheiro, após 
os votos dos Ministros Relator, Luiz Fux, Dias Toffoli, Celso de 
Mello e Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio, julgando-a improcedente, o julgamento foi suspenso. Votou 
o Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 
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386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao réu Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa  Weber  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Roberto  Jefferson 
Monteiro  Francisco (VI.3,  c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e 
Marco Aurélio; quanto ao réu Romeu Ferreira Queiroz (VI.3, d.1, 
d.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Emerson Eloy Palmieri  (VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Dias Toffoli e Marco Aurélio, e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, 
b.1,  b.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e, em relação ao crime de lavagem de dinheiro, após 
os votos dos Ministros Relator, Luiz Fux, Dias Toffoli, Celso de 
Mello e Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio, julgando-a improcedente, o julgamento foi suspenso. Votou 
o Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 
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Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, 
VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, após o voto do Ministro Dias 
Toffoli julgando procedente a ação para, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a, 
VI.3.a),  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
julgando improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados 
os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Rogério Lanza Tolentino 
(item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira 
(item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal;  os  votos  dos  Ministros Cármen  Lúcia e Gilmar  Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de 
Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério 
Lanza Tolentino, julgando improcedente a ação para absolver dos 
delitos  mencionados  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e  Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto do 
Ministro  Marco  Aurélio,  que  julgava  procedente  a  ação  para 
condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares 
de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo 
de Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, 
julgando-a  improcedente  para  absolver  o  réu  Anderson  Adauto 
Pereira,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  nesta  assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de 
Mello.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  colhidos  os  votos  dos 
Ministros  Celso  de  Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama 
provisoriamente que julgou procedente em parte a ação penal para 
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Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, 
VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, após o voto do Ministro Dias 
Toffoli julgando procedente a ação para, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a, 
VI.3.a),  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
julgando improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados 
os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Rogério Lanza Tolentino 
(item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira 
(item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal;  os  votos  dos  Ministros Cármen  Lúcia e Gilmar  Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de 
Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério 
Lanza Tolentino, julgando improcedente a ação para absolver dos 
delitos  mencionados  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e  Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto do 
Ministro  Marco  Aurélio,  que  julgava  procedente  a  ação  para 
condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares 
de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo 
de Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, 
julgando-a  improcedente  para  absolver  o  réu  Anderson  Adauto 
Pereira,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  nesta  assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de 
Mello.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  colhidos  os  votos  dos 
Ministros  Celso  de  Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama 
provisoriamente que julgou procedente em parte a ação penal para 
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condenar, por unanimidade, pela prática dos crimes de corrupção 
ativa  (art.  333  do  Código  Penal),  os  réus  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e Rogério 
Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto 
(itens VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a 
ação  para  absolver,  por  maioria,  a  ré  Geiza  Dias  dos  Santos, 
vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  e,  por  unanimidade,  o  réu 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, 
do CPP. Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, 
após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa (Relator) quanto 
ao  item  VII da  denúncia,  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VII da 
denúncia, após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), julgando procedente a ação para condenar pelo crime de 
lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno de 
Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a  improcedente  para 
absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia Pereira da 
Costa,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho)  e  José  Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no 
que foi acompanhado integralmente pelo Ministro Luiz Fux; e os 
votos dos Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a 
ação  para  absolver  os  réus  Paulo  Roberto  Galvão  Rocha,  Anita 
Leocádia Pereira da Costa, João Magno de Moura, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho), Anderson Adauto Pereira e José Luiz 
Alves,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Gilmar 
Mendes.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
11.10.2012.

Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
preliminarmente,  rejeitou  a  emendatio  libelli suscitada  nas 
alegações finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa 
Weber votou no sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal 
proclama  provisoriamente  que  julgou  procedente  em  parte  a  ação 
para condenar os réus  Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  por 
unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na primeira 
parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº  7.492/1986, 
ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do 
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condenar, por unanimidade, pela prática dos crimes de corrupção 
ativa  (art.  333  do  Código  Penal),  os  réus  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e Rogério 
Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto 
(itens VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a 
ação  para  absolver,  por  maioria,  a  ré  Geiza  Dias  dos  Santos, 
vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  e,  por  unanimidade,  o  réu 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, 
do CPP. Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, 
após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa (Relator) quanto 
ao  item  VII da  denúncia,  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VII da 
denúncia, após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), julgando procedente a ação para condenar pelo crime de 
lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno de 
Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a  improcedente  para 
absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia Pereira da 
Costa,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho)  e  José  Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no 
que foi acompanhado integralmente pelo Ministro Luiz Fux; e os 
votos dos Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a 
ação  para  absolver  os  réus  Paulo  Roberto  Galvão  Rocha,  Anita 
Leocádia Pereira da Costa, João Magno de Moura, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho), Anderson Adauto Pereira e José Luiz 
Alves,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Gilmar 
Mendes.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
11.10.2012.

Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
preliminarmente,  rejeitou  a  emendatio  libelli suscitada  nas 
alegações finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa 
Weber votou no sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal 
proclama  provisoriamente  que  julgou  procedente  em  parte  a  ação 
para condenar os réus  Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  por 
unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na primeira 
parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº  7.492/1986, 
ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do 
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mesmo  delito  verificado  24  vezes  em  continuidade  delitiva, 
condenar,  por  maioria,  os  réus  Kátia  Rabello e  José  Roberto 
Salgado, vencida a Ministra Rosa Weber. Absolvidos do mencionado 
delito, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal, os 
réus Cristiano de Mello Paz e Vinícius Samarane, por unanimidade, 
e a ré  Geiza Dias dos Santos,  por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio. Com relação aos réus  José Eduardo Cavalcanti de 
Mendonça (Duda Mendonça) e  Zilmar Fernandes Silveira, o Tribunal 
absolveu-os, por maioria, do delito de evasão de divisas previsto 
na  segunda  parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº 
7.492/1986, com base no art. 386, III, do CPP, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; por unanimidade, do delito de lavagem de dinheiro 
referente aos cinco repasses de valores realizados em agência do 
Banco Rural, em São Paulo (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998, cinco vezes); e, por maioria, absolveu-os da prática 
do crime descrito no art. 1º, inciso VI, da Lei 9.613/1998, tendo 
em vista as cinqüenta e três operações de lavagem de dinheiro 
relacionadas às cinqüenta e três operações de evasão de divisas 
mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz 
Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvições com base no art. 386, 
VII,  do  CPP.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Plenário, 15.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  os  Ministros  Gilmar 
Mendes  e  Joaquim  Barbosa  (Relator)  reajustaram  seus  votos  para 
julgar  procedente  a  ação  e  condenar  os  réus  José  Eduardo 
Cavalcanti de Mendonça (Duda Mendonça) e Zilmar Fernandes Silveira 
pelo delito de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 
nº  7.492/1986),  descrito  no  item VIII  (c.1) da  denúncia.  Em 
relação ao item VII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros 
Gilmar  Mendes,  Celso  de  Mello  e  Ayres  Britto  (Presidente),  o 
Tribunal,  por  unanimidade,  julgou  improcedente  a  ação  para 
absolver os réus Anita Leocádia Pereira da Costa, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho) e José Luiz Alves do delito de lavagem 
de dinheiro, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal. Quanto aos réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno 
de Moura e Anderson Adauto Pereira, votaram pela procedência da 
ação, condenando-os pelo delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998),  os  Ministros  Joaquim 
Barbosa (Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres 
Britto (Presidente), e, pela improcedência, votaram os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia e Dias Toffoli. Em seguida, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator)  haver  proferido  parte  do  voto  quanto  ao  item  II da 
denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
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mesmo  delito  verificado  24  vezes  em  continuidade  delitiva, 
condenar,  por  maioria,  os  réus  Kátia  Rabello e  José  Roberto 
Salgado, vencida a Ministra Rosa Weber. Absolvidos do mencionado 
delito, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal, os 
réus Cristiano de Mello Paz e Vinícius Samarane, por unanimidade, 
e a ré  Geiza Dias dos Santos,  por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio. Com relação aos réus  José Eduardo Cavalcanti de 
Mendonça (Duda Mendonça) e  Zilmar Fernandes Silveira, o Tribunal 
absolveu-os, por maioria, do delito de evasão de divisas previsto 
na  segunda  parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº 
7.492/1986, com base no art. 386, III, do CPP, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; por unanimidade, do delito de lavagem de dinheiro 
referente aos cinco repasses de valores realizados em agência do 
Banco Rural, em São Paulo (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998, cinco vezes); e, por maioria, absolveu-os da prática 
do crime descrito no art. 1º, inciso VI, da Lei 9.613/1998, tendo 
em vista as cinqüenta e três operações de lavagem de dinheiro 
relacionadas às cinqüenta e três operações de evasão de divisas 
mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz 
Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvições com base no art. 386, 
VII,  do  CPP.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Plenário, 15.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  os  Ministros  Gilmar 
Mendes  e  Joaquim  Barbosa  (Relator)  reajustaram  seus  votos  para 
julgar  procedente  a  ação  e  condenar  os  réus  José  Eduardo 
Cavalcanti de Mendonça (Duda Mendonça) e Zilmar Fernandes Silveira 
pelo delito de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 
nº  7.492/1986),  descrito  no  item VIII  (c.1) da  denúncia.  Em 
relação ao item VII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros 
Gilmar  Mendes,  Celso  de  Mello  e  Ayres  Britto  (Presidente),  o 
Tribunal,  por  unanimidade,  julgou  improcedente  a  ação  para 
absolver os réus Anita Leocádia Pereira da Costa, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho) e José Luiz Alves do delito de lavagem 
de dinheiro, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal. Quanto aos réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno 
de Moura e Anderson Adauto Pereira, votaram pela procedência da 
ação, condenando-os pelo delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998),  os  Ministros  Joaquim 
Barbosa (Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres 
Britto (Presidente), e, pela improcedência, votaram os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia e Dias Toffoli. Em seguida, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator)  haver  proferido  parte  do  voto  quanto  ao  item  II da 
denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
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ação para condenar, pelo delito de formação de quadrilha (art. 388 
do Código Penal), os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio 
Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo 
de  Vasconcelos,  José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane,  Kátia 
Rabello e  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito às rés Geiza Dias 
dos Santos e Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com base no art. 386, 
VII, do Código de Processo Penal. O Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor) julgou improcedente a ação para absolver todos os réus 
mencionados no referido item II, fazendo-o com base no art. 386, 
III, do CPP, e reajustou o voto proferido em assentada anterior 
para julgar improcedente a ação e absolver, do delito de formação 
de quadrilha descrito no item VI da denúncia, os réus Pedro Silva 
Corrêa de Oliveira de Andrade Neto (VI.1.b.1), João Cláudio de 
Carvalho Genú (VI.1.c.1), Enivaldo Quadrado (VI.1.d.1), Valdemar 
Costa Neto (VI.2.b.1) e Jacinto de Souza Lamas (VI.2.c.1), com 
base  no  art.  386,  III,  do  CPP.  Em  seguida,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
18.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para 
condenar pelo delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de 
Castro, José Genoíno Neto, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de 
Mello  Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino,  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, José Roberto Salgado, Kátia Rabello e Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor),  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito, por unanimidade, 
à  ré  Ayanna  Tenório  Tôrres  de  Jesus,  por  unanimidade,  e,  por 
maioria, a ré Geiza Dias dos Santos, vencido o Ministro Marco 
Aurélio, ambas as absolvições com base no art. 386, VII, do Código 
de  Processo  Penal.  Ressalvados  os  votos  dos  Ministros  Revisor, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli que absolviam com base no 
art.  386,  III,  do  CPP.  Com  relação  ao  réu  Vinícius  Samarane, 
acompanharam  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condená-lo pelo mencionado delito 
de formação de quadrilha, os Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), e acompanharam o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) os Ministros Rosa Weber, 
Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio, julgando improcedente 
a ação para absolvê-lo com base no art. 386, III, do CPP. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto (Presidente). Plenário, 22.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal  resolveu 
questão de ordem suscitada pelo Ministro Ayres Britto (Presidente) 
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ação para condenar, pelo delito de formação de quadrilha (art. 388 
do Código Penal), os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio 
Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo 
de  Vasconcelos,  José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane,  Kátia 
Rabello e  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito às rés Geiza Dias 
dos Santos e Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com base no art. 386, 
VII, do Código de Processo Penal. O Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor) julgou improcedente a ação para absolver todos os réus 
mencionados no referido item II, fazendo-o com base no art. 386, 
III, do CPP, e reajustou o voto proferido em assentada anterior 
para julgar improcedente a ação e absolver, do delito de formação 
de quadrilha descrito no item VI da denúncia, os réus Pedro Silva 
Corrêa de Oliveira de Andrade Neto (VI.1.b.1), João Cláudio de 
Carvalho Genú (VI.1.c.1), Enivaldo Quadrado (VI.1.d.1), Valdemar 
Costa Neto (VI.2.b.1) e Jacinto de Souza Lamas (VI.2.c.1), com 
base  no  art.  386,  III,  do  CPP.  Em  seguida,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
18.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para 
condenar pelo delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de 
Castro, José Genoíno Neto, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de 
Mello  Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino,  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, José Roberto Salgado, Kátia Rabello e Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor),  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito, por unanimidade, 
à  ré  Ayanna  Tenório  Tôrres  de  Jesus,  por  unanimidade,  e,  por 
maioria, a ré Geiza Dias dos Santos, vencido o Ministro Marco 
Aurélio, ambas as absolvições com base no art. 386, VII, do Código 
de  Processo  Penal.  Ressalvados  os  votos  dos  Ministros  Revisor, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli que absolviam com base no 
art.  386,  III,  do  CPP.  Com  relação  ao  réu  Vinícius  Samarane, 
acompanharam  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condená-lo pelo mencionado delito 
de formação de quadrilha, os Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), e acompanharam o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) os Ministros Rosa Weber, 
Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio, julgando improcedente 
a ação para absolvê-lo com base no art. 386, III, do CPP. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto (Presidente). Plenário, 22.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal  resolveu 
questão de ordem suscitada pelo Ministro Ayres Britto (Presidente) 
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no sentido de, em face do empate, absolver os acusados  Valdemar 
Costa  Neto e  Jacinto  de  Souza  Lamas do  delito  de  formação  de 
quadrilha (item VI da denúncia);  José Rodrigues Borba, do delito 
de lavagem de dinheiro (item VI da denúncia); Paulo Roberto Galvão 
da Rocha, João Magno Moura e Anderson Adauto Pereira, do delito de 
lavagem (item VII da denúncia) e o acusado Vinícius Samarane, do 
delito de formação de quadrilha (item II da denúncia), vencido o 
Ministro  Marco  Aurélio  que  entendia  caber  ao  Presidente  o 
desempate.  Em  seguida,  o  Tribunal  resolveu  questão  de  ordem 
suscitada pelo Ministro Joaquim Barbosa (Relator) no sentido de 
que  os  Ministros  que  absolveram  os  acusados  não  participam  da 
votação quanto à dosimetria da pena, vencidos os Ministros Dias 
Toffoli, Gilmar Mendes e Ayres Britto (Presidente). Na sequência, 
o Tribunal, com relação ao réu Marcos Valério Fernandes de Souza, 
pelo cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal), descrito no item II.b da denúncia, fixou a pena em 
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, nos termos do voto do 
Relator, não havendo participado da votação os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia; 
pelo cometimento do delito de  corrupção ativa (art. 333 do CP), 
descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal, nos termos 
do voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, não havendo participado da votação os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli; e, pelo 
cometimento do delito de  peculato (art. 312 do CP), descrito no 
item III.1 (b.2) da denúncia, o Tribunal, nos termos do voto do 
Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de 
reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários  mínimos  cada,  não  havendo  participado  da  votação  os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli. Votou o 
Presidente em todos os itens. Quanto ao delito de corrupção ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, após o voto do Relator, 
que fixava a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão 
e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, e o voto do Revisor, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-
multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos cada, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 23.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento em relação ao réu  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, inicialmente seu advogado, Dr. Marcelo 
Leonardo, assomou a tribuna e requereu que a agravante do art. 62, 
inciso I, do Código Penal, fosse considerada apenas à luz do tipo 
do art. 288 do Código Penal; que as reiterações de infrações sejam 
consideradas como objeto da série da continuidade delitiva, bem 
como a não aplicação, ao caso, da nova redação conferida ao art. 
387,  inciso  IV,  do  Código  de  Processo  Penal.  Em  seguida,  foi 
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do voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, não havendo participado da votação os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli; e, pelo 
cometimento do delito de  peculato (art. 312 do CP), descrito no 
item III.1 (b.2) da denúncia, o Tribunal, nos termos do voto do 
Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de 
reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários  mínimos  cada,  não  havendo  participado  da  votação  os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli. Votou o 
Presidente em todos os itens. Quanto ao delito de corrupção ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, após o voto do Relator, 
que fixava a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão 
e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, e o voto do Revisor, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-
multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos cada, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 23.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento em relação ao réu  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, inicialmente seu advogado, Dr. Marcelo 
Leonardo, assomou a tribuna e requereu que a agravante do art. 62, 
inciso I, do Código Penal, fosse considerada apenas à luz do tipo 
do art. 288 do Código Penal; que as reiterações de infrações sejam 
consideradas como objeto da série da continuidade delitiva, bem 
como a não aplicação, ao caso, da nova redação conferida ao art. 
387,  inciso  IV,  do  Código  de  Processo  Penal.  Em  seguida,  foi 
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proclamado que o Ministro Cezar Peluso restou vencido na fixação 
da pena do réu Marcos Valério Fernandes de Souza, em relação aos 
delitos de peculato (art. 312 do Código Penal), descritos no item 
III.1 (b.2) da denúncia, e de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal), descrito no  item III.1 (b.1) da denúncia, conforme voto 
proferido  antecipadamente  em  assentada  anterior.  Na  sequência, 
pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal) descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou 
a pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 
30 (trinta) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada,  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor), vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso, Joaquim 
Barbosa  (Relator),  Luiz  Fux,  Marco  Aurélio  e  Presidente.  Pelo 
cometimento dos delitos de peculato (art. 312 do CP) descritos nos 
itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 
230 (duzentos e trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em parte o 
Ministro Cezar Peluso e os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) 
e Dias Toffoli, estes no que fixavam a pena de multa em 25 (vinte 
e  cinco)  dias-multa,  no  valor  de  15  (quinze)  salários  mínimos 
cada. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 9.613/1998), descrito no 
item IV da denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 11 
(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa 
e um) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco 
Aurélio e Celso de Mello, e o voto do Revisor, que fixava a pena 
em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 
20 (vinte) dias-multa, no valor 15 (quinze) salários mínimos cada, 
no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Presidente,  o  Tribunal,  em  face  do  empate 
verificado na votação da dosimetria da pena, fixou-a nos termos do 
voto do Revisor. E, pelo cometimento do delito de corrupção ativa 
(art. 333 do CP), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 7 (sete) anos 
e 11 (onze) meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor 
que a fixava em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 19 
(dezenove) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada, no que foi acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli, e, após o 
voto do Relator, agora pelo cometimento do delito de  evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito 
no item VIII da denúncia, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 
(dez) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, 
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proclamado que o Ministro Cezar Peluso restou vencido na fixação 
da pena do réu Marcos Valério Fernandes de Souza, em relação aos 
delitos de peculato (art. 312 do Código Penal), descritos no item 
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cometimento dos delitos de peculato (art. 312 do CP) descritos nos 
itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 
230 (duzentos e trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em parte o 
Ministro Cezar Peluso e os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) 
e Dias Toffoli, estes no que fixavam a pena de multa em 25 (vinte 
e  cinco)  dias-multa,  no  valor  de  15  (quinze)  salários  mínimos 
cada. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 9.613/1998), descrito no 
item IV da denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 11 
(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa 
e um) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco 
Aurélio e Celso de Mello, e o voto do Revisor, que fixava a pena 
em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 
20 (vinte) dias-multa, no valor 15 (quinze) salários mínimos cada, 
no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Presidente,  o  Tribunal,  em  face  do  empate 
verificado na votação da dosimetria da pena, fixou-a nos termos do 
voto do Revisor. E, pelo cometimento do delito de corrupção ativa 
(art. 333 do CP), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 7 (sete) anos 
e 11 (onze) meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor 
que a fixava em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 19 
(dezenove) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada, no que foi acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli, e, após o 
voto do Relator, agora pelo cometimento do delito de  evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito 
no item VIII da denúncia, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 
(dez) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, 
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Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a 
pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e 
dois) dias-multa, no valor de 15 salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber  e  Dias  Toffoli,  o 
julgamento  foi  suspenso  para  colher  o  voto  do  Ministro  Marco 
Aurélio.  Presidência  do  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
24.10.2012.

 Decisão: Prosseguindo no julgamento, com relação ao réu Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) descrito no item 
II da denúncia, fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão, por unanimidade e nos termos do voto do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  não  havendo  participado  da 
votação os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento 
do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descrito 
no  item  III.1  (b.1) da  denúncia,  o  Tribunal  fixou  a  pena 
definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos 
do voto do Relator, vencido em parte o Ministro Cezar Peluso, não 
havendo  participado  da  votação  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli.  Votou  o  Presidente.  Pelo  cometimento  do  delito  de 
peculato (art. 312 do Código Penal) descrito no item III.1 (b.2) 
da denúncia, o Tribunal fixou a pena definitiva em 3 (três) anos 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em 
parte  os  Ministros  Cezar  Peluso  e  Rosa  Weber,  não  havendo 
participado da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou 
o  Presidente.  Pelo  cometimento  do  delito  de  corrupção  ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
definitiva em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 180 
(cento  e  oitenta)  dias-multa,  no  valor  de  10  salários  mínimos 
cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  vencidos  em  parte  os 
Ministros Cezar Peluso, Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de peculato 
descrito nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal 
fixou a pena definitiva em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 
(vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, no 
valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso e Revisor. E, pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no item IV da denúncia, após o 
voto do Relator, fixando a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão, acrescido de 2/3 pela continuidade delitiva, 
tornado-a definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, no que 
foi acompanhado pelos Ministros Celso de Mello, Luiz Fux, Gilmar 
Mendes e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a pena-base 
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, acrescido de 1/3 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3407320

Supremo Tribunal Federal
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 Decisão: Prosseguindo no julgamento, com relação ao réu Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) descrito no item 
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no  item  III.1  (b.1) da  denúncia,  o  Tribunal  fixou  a  pena 
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Decisão de Julgamento

pela continuidade delitiva, tornando-a definitiva em 4 (quatro) 
anos e 8 (oito) meses, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa 
Weber e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso para colher os 
votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 25.10.2012.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Presentes  à 

sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar 
Mendes, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias 
Toffoli, Luiz Fux e Rosa Weber.

Procurador-Geral  da  República,  Dr.  Roberto  Monteiro  Gurgel 
Santos.

a/Luiz Tomimatsu
Secretário
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07/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  todos 
sabemos  que  não  estamos  licenciados  quanto  aos  demais  afazeres 
judicantes, quer no Supremo, quer no Tribunal Superior Eleitoral.

Deixamos  de  participar  da  votação  porque  tínhamos  –  creio  que 
posso falar pela Presidente Cármen Lúcia –, no pico das eleições, sessão 
no  Tribunal  Superior  Eleitoral.  Para  nós,  a  retomada  da  matéria  é 
dificultosa.  Eu,  por  exemplo,  neste  momento,  não  tenho  como  me 
pronunciar  sobre  esses  tópicos.  Estava  até  perguntando  ao  nosso 
secretário quais os votos que estaria devendo – se é que estou devendo –, 
já tendo, talvez, a maioria formada.

Preconizo, Presidente, a observância de princípios, de regras, de um 
balizamento,  de  uma  certeza  mínima,  quanto  ao  funcionamento  do 
Tribunal, para evitar justamente isso.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  - 
Exatamente por isso que estou propondo que Vossa Excelência tenha um 
pouco  mais  de  tempo  para  fazer  esse  balanço.  É  natural  que  Vossa 
Excelência tenha que rever. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Tenho que tomar pé 
da situação. Há questões abertas que precisamos discutir. Menciono duas: 
a problemática da continuidade delitiva e a da agravante, no que se teria, 
segundo  apontado  da  tribuna  pelo  Doutor  Marcelo  Leonardo, 
sobreposição no Direito Penal,  prevista no artigo 62,  inciso I:  saber se, 
observada  a  agravante  alusiva  à  liderança,  no  tocante  à  quadrilha, 
podemos,  nos  crimes  que  decorreram  desse  ajuste,  dessa  associação, 
considerar essa mesma agravante, isso até para que não se tenha o que 
está  estarrecendo  o  mundo acadêmico:  alguém condenado  a  quarenta 
anos, presentes essas imputações e o concurso material. Se, de um lado, 
temos, no ordenamento jurídico, o concurso material, bem como o formal, 
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também há a continuidade delitiva.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - São dois 
temas importantes. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  E 
temos, aí, ubiquidade delitiva também.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A Vossa Excelência 
apenas  peço  que cuide  das  palavras  que venha a  veicular  quando eu 
estiver votando.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu sei 
utilizar muito bem o vernáculo, Ministro Marco Aurélio. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não tem utilizado. Eu 
já disse uma vez e vou repetir...

Não sorria,  não,  que a  coisa  é  muito  séria,  Ministro.  Estamos no 
Supremo.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
sorrio quando bem assim deliberar. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O deboche não calha, 
Presidente.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Ministro 
Marco Aurélio, a intervenção de Vossa Excelência me parece procedente. 
E esses dois temas, que mais do que importantes são fundamentais, serão 
equacionados. 

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  as 
adjetivações são super traiçoeiras.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Nada 
fiz  além  de  traduzir  uma  realidade  que  consta  dos  autos.  Se  há  réu 
condenado a quarenta anos, é porque se trata de réu que cometeu sete, 
oito, nove crimes graves. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sim,  ministro.  Mas 
temos, em Direito, que é um ciência, institutos.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -Ora, 
Ministro. 

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Vossa  Excelência 
escute para depois retrucar com o domínio da matéria.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Estou 
escutando. Eu sei aonde Vossa Excelência quer chegar. 

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Não.  Não  insinue, 
ministro. Não insinue! Não insinue!

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu não 
estou insinuando, Ministro, eu estou dizendo-o.

O SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Não  está  dizendo. 
Não  admito  que  Vossa  Excelência  suponha  que  todos,  aqui  neste 
Plenário, sejam salafrários e que só Vossa Excelência seja vestal.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vamos 
dar prosseguimento ao julgamento, porque é isso que a nação espera de 
nós.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Não 
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vamos perder o foco.
As ponderações do Ministro Marco Aurélio são procedentes e serão 

equacionadas.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Sim, 
mas que tratemos delas ao final. Nós precisamos avançar no julgamento. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Ainda, no 
intervalo,  conversei  com  Sua  Excelência  o  Ministro  Marco  Aurélio 
exatamente sobre esses dois temas.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Precisamos, acima de 
tudo, Presidente, admitir a dissidência. A visão totalitária não cabe num 
Colegiado deste nível.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Sem 
dúvida.  Levaremos  a  bom  termo  esse  julgamento,  a  partir  do 
contraditório argumentativo aqui também estabelecido. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Senhor 
Presidente, estou pronto a dar prosseguimento ao julgamento.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Fica 
estabelecido, então, que a coleta dos votos da Ministra Cármen Lúcia e do 
Ministro Marco Aurélio se fará na segunda parte da sessão.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA  -  Relativamente  ao 
crime de lavagem de dinheiro, no que se refere especificamente a Ramon 
Hollerbach, que foi o único que nós não participamos. Certo?

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  - 
Exatamente. Tal como consta da ata.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN  LÚCIA -  Muito  bem.  Estou 
habilitada. A hora que Vossa Excelência...

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Pois não, 
Ministro Ricardo Lewandowski.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Pediria,  Presidente, 
para que o secretário também me passasse o que está faltando, quanto às 
matérias já apreciadas pela ilustrada maioria, para que me pronuncie a 
respeito.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Já 
determino ao senhor Secretário que o faça.
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EXPLICAÇÃO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, na mesma linha do que foi veiculado pelo eminente 
Ministro  Marco  Aurélio,  e  sem,  evidentemente,  querer  interromper  os 
trabalhos, pois não é esse o meu papel e nem o papel de qualquer dos 
integrantes  desta  colenda  Corte,  certamente,  tal  como  eu,  todos 
recebemos  um  memorial  do  eminente  Professor  de  Direito  Penal  e 
advogado criminalista, Marcelo Leonardo, em nome de Valério Fernandes 
de Souza, em que Sua Excelência, o advogado, pleiteia a possibilidade de 
reconhecimento de crime continuado em relação a cinco condenações por 
crimes  contra  a  Administração  Pública  -  três  corrupções  ativas  e  dois 
peculatos  -  por serem, segundo entende o  nobre advogado,  crimes da 
mesma espécie, que ofendem o mesmo bem jurídico, e estão previstos no 
mesmo título da Parte Especial do Código Penal.

Sua  Excelência  colaciona a  jurisprudência,  a  doutrina,  e,  ao  final, 
pleiteia que se aplique, com relação a esses crimes, a regra do artigo 71 do 
CP, ou seja, os cinco crimes praticados contra a Administração Pública - 
três corrupções ativas e dois peculatos -, aplicando-se a pena mais grave 
com o aumento de dois terços. 

Há  também  aquela  outra  questão  importante,  que  diz  respeito  à 
agravante do artigo 62, I. Segundo alguns, há jurisprudência no sentido 
de  que  ela  só  é  aplicável  no  concurso  eventual  de  agentes  e  não  no 
concurso necessário, característico dos crimes de quadrilha ou bando.

Por  que  trago  isso  à  colação,  Senhor  Presidente?  Porque  se  não 
enfrentarmos - e podemos decidir não enfrentar - desde logo essas duas 
questões, vamos fazer a dosimetria dos demais réus, que também – pelo 
menos alguns deles - praticaram crimes contra a Administração Pública 
os  quais,  eventualmente,  podem  ser  enquadrados  na  figura  do  crime 
continuado.  E,  também  -  vejo  pela  nova  dosimetria  que  o  eminente 
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Ministro-Relator  nos  apresenta  que  em  todos  os  casos  considera  a 
agravante do artigo 62, I, mesmo quando reconhece a ocorrência do crime 
de  formação  de  quadrilha.  Se,  eventualmente,  decidirmos  em  sentido 
contrário à aplicação dessa agravante do artigo 62, I, ou pela aplicação da 
continuidade delitiva em se tratando de crimes contra a Administração 
Pública,  todo o  nosso  trabalho terá  sido  em vão,  porque teremos que 
retornar aos cálculos novamente e refazer toda a dosimetria.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -   Nós já 
temos discutido esse tema.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Agora, trata-se da seguinte questão: ou nós deixamos a discussão para o 
final  e  refazemos  de  novo,  se  for  o  caso,  ou,  então,  prosseguimos no 
debate. É essa a questão que eu me permito colocar, nessa função de juiz-
revisor, que nem sempre é bem compreendida pelos que nos assistem, 
mas é o dever que eu tenho de cumprir.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Perfeito. 
Agora, parece-me que essa tese é contrária à jurisprudência do Supremo; 
ela contraria a jurisprudência do Supremo.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Completamente contrária à jurisprudência do Tribunal.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Exato. 

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3508107.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

Ministro-Relator  nos  apresenta  que  em  todos  os  casos  considera  a 
agravante do artigo 62, I, mesmo quando reconhece a ocorrência do crime 
de  formação  de  quadrilha.  Se,  eventualmente,  decidirmos  em  sentido 
contrário à aplicação dessa agravante do artigo 62, I, ou pela aplicação da 
continuidade delitiva em se tratando de crimes contra a Administração 
Pública,  todo o  nosso  trabalho terá  sido  em vão,  porque teremos que 
retornar aos cálculos novamente e refazer toda a dosimetria.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -   Nós já 
temos discutido esse tema.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Agora, trata-se da seguinte questão: ou nós deixamos a discussão para o 
final  e  refazemos  de  novo,  se  for  o  caso,  ou,  então,  prosseguimos no 
debate. É essa a questão que eu me permito colocar, nessa função de juiz-
revisor, que nem sempre é bem compreendida pelos que nos assistem, 
mas é o dever que eu tenho de cumprir.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Perfeito. 
Agora, parece-me que essa tese é contrária à jurisprudência do Supremo; 
ela contraria a jurisprudência do Supremo.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Completamente contrária à jurisprudência do Tribunal.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Exato. 

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3508107.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7002 de 8405 STF-fl. 58617



Explicação

07/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. JOAQUIM BARBOSA

REVISOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AUTOR(A/S)(ES) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
RÉU(É)(S) : JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA 
ADV.(A/S) : JOSÉ LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA 
RÉU(É)(S) : JOSÉ GENOÍNO NETO 
ADV.(A/S) :SANDRA MARIA GONÇALVES PIRES 
RÉU(É)(S) :DELÚBIO SOARES DE CASTRO 
ADV.(A/S) :CELSO SANCHEZ VILARDI 
RÉU(É)(S) :SÍLVIO JOSÉ PEREIRA 
ADV.(A/S) :GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARÓ 
RÉU(É)(S) :MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA 
ADV.(A/S) :MARCELO LEONARDO 
RÉU(É)(S) :RAMON HOLLERBACH CARDOSO 
ADV.(A/S) :HERMES VILCHEZ GUERRERO 
RÉU(É)(S) :CRISTIANO DE MELLO PAZ 
ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES FILHO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARÃES 
ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARAES NETO 
ADV.(A/S) : IZABELLA ARTUR COSTA 
RÉU(É)(S) :ROGÉRIO LANZA TOLENTINO 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS 
ADV.(A/S) :LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY 
ADV.(A/S) :DANIELA VILLANI BONACCORSI 
RÉU(É)(S) :GEIZA DIAS DOS SANTOS 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :KÁTIA RABELLO 
ADV.(A/S) :THEODOMIRO DIAS NETO 
RÉU(É)(S) : JOSE ROBERTO SALGADO 
ADV.(A/S) :MÁRCIO THOMAZ BASTOS 
RÉU(É)(S) :VINÍCIUS SAMARANE 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3422496.

Supremo Tribunal Federal

07/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. JOAQUIM BARBOSA

REVISOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AUTOR(A/S)(ES) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
RÉU(É)(S) : JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA 
ADV.(A/S) : JOSÉ LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA 
RÉU(É)(S) : JOSÉ GENOÍNO NETO 
ADV.(A/S) :SANDRA MARIA GONÇALVES PIRES 
RÉU(É)(S) :DELÚBIO SOARES DE CASTRO 
ADV.(A/S) :CELSO SANCHEZ VILARDI 
RÉU(É)(S) :SÍLVIO JOSÉ PEREIRA 
ADV.(A/S) :GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARÓ 
RÉU(É)(S) :MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA 
ADV.(A/S) :MARCELO LEONARDO 
RÉU(É)(S) :RAMON HOLLERBACH CARDOSO 
ADV.(A/S) :HERMES VILCHEZ GUERRERO 
RÉU(É)(S) :CRISTIANO DE MELLO PAZ 
ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES FILHO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARÃES 
ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARAES NETO 
ADV.(A/S) : IZABELLA ARTUR COSTA 
RÉU(É)(S) :ROGÉRIO LANZA TOLENTINO 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS 
ADV.(A/S) :LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY 
ADV.(A/S) :DANIELA VILLANI BONACCORSI 
RÉU(É)(S) :GEIZA DIAS DOS SANTOS 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :KÁTIA RABELLO 
ADV.(A/S) :THEODOMIRO DIAS NETO 
RÉU(É)(S) : JOSE ROBERTO SALGADO 
ADV.(A/S) :MÁRCIO THOMAZ BASTOS 
RÉU(É)(S) :VINÍCIUS SAMARANE 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3422496.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7003 de 8405 STF-fl. 58618



Explicação

AP 470 / MG 

ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3422496.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3422496.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7004 de 8405 STF-fl. 58619



Explicação

AP 470 / MG 

ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO PENAL 470

EXPLICAÇÃO

3 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3422496.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO PENAL 470

EXPLICAÇÃO

3 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3422496.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7005 de 8405 STF-fl. 58620



Explicação

AP 470 / MG 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(RELATOR) - Senhor Presidente, eu gostaria de informar que, tendo em 

vista a dificuldade que o Tribunal está tendo em fixar penas, tomei duas 

providências. A primeira foi elaborar, como prometido, uma tabela para 

cada  réu  na  qual  constam  todas  as  imputações,  todos  os  cálculos 

utilizados  na  dosimetria  pelo  Relator,  todas  as  eventuais  incidências, 

agravantes, circunstâncias, atenuantes ou agravantes, causas de aumento, 

enfim, está tudo explicado.

Anexado a essa tabela, eu fiz distribuir, na tarde ontem 

e nesta manhã, os meus votos relativos à dosimetria do chamado núcleo 

publicitário.

A segunda  providência  que  tomei  foi  a  de  elaborar 

uma  pequena  introdução  sobre  fixação  da  pena,  especialmente  sobre 

alguns equívocos que, a meu ver, nós corremos o risco de cometer neste 

julgamento.

Passo, então, à leitura dessa breve introdução.

                          *************
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RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3422497.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3422497.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7008 de 8405 STF-fl. 58623



Explicação

AP 470 / MG 

ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO PENAL 470

EXPLICAÇÃO

3 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3422497.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO PENAL 470

EXPLICAÇÃO

3 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3422497.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7009 de 8405 STF-fl. 58624



Explicação

AP 470 / MG 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(RELATOR) - Senhor Presidente, eu gostaria de dizer que nada do que o 

Ministro Lewandowski disse como reprovável na fixação da pena consta 

do meu voto. Em meu voto, eu trouxe circunstâncias concretas que não se 

confundem com as elementares do tipo e que são hábeis, sim, a aumentar 

a pena em abstrato, na fixação da pena base. 

# # #
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DEBATE

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  - Eu só 
entendo que, sem prejuízo do reconhecimento de que a fundamentação 
explícita,  racional,  de  cada qual  das  circunstâncias  do  artigo  59 opere 
como mitigação da discricionariedade do magistrado, ou seja, como um 
fator de objetivação do julgado, os fatos permeantes das protagonizações 
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e  participações  dos  réus  estão  tão  conhecidos,  tão  sobejamente 
conhecidos,  que faço a sugestão da sua não repetição,  a  não repetição 
minudente  desses  fatos  por  ocasião  da  dosimetria,  porque  nós  já 
sabemos...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vossa 
Excelência sugere, então, que eu apenas traduza a tabela?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Não é 
só a tabela. Vossa Excelência pode fazer também, permita-me...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Eu não 
tenho esses fatos, não tenho como repeti-los.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Permita-me.  Vossa  Excelência  pode  se  referir  a  cada  qual  das 
circunstâncias, mas sem essa minudência, sem esse detalhe que me parece 
repetitivo; uma minudência que...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -   Vou 
tentar ser ainda mais sucinto.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Nós já 
sabemos do que aconteceu, tim-tim por tim-tim, neste caso,  devido ao 
prolongamento...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, Vossa Excelência me permite uma...

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Estamos  agora 
julgando apenas a corrupção ativa quanto aos deputados que teriam sido 
aliciados e corrompidos?
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  Sim. 
Eu  digo  que  nós  já  vimos  cada  uma das  imputações  para  o  juízo  de 
incriminação. Já as vimos com tanto detalhe.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Estamos julgando o 
quê?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Agora 
a dosimetria.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Corrupção ativa.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Corrupção ativa. Só corrupção ativa.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Corrupção ativa do Ramon.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Apenas  corrupção 
ativa quanto aos deputados e a busca da base de governo?

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  - 
Perfeito.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - De todos os partidos.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não. 
São de todos os quatro partidos.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Todos os deputados 
de todos os partidos. São dez deputados.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - São dez 
ações de corrupção.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Ou 
seja, nós já vimos esses fatos repetidos aqui tantas vezes.

O SENHOR MINISTRO  JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Vou 
tentar, Senhor Presidente, mas digo que não adianta. De nada adianta eu 
tentar acelerar, ter um espírito de colaboração no sentido de aceleração.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Não é 
nem nessa perspectiva da aceleração. Eu digo que é por desnecessário; 
acho desnecessária essa repetição, porque já conhecemos, com detalhes, 
cada  uma  das  imputações  e  suas  circunstâncias.  Mas  é  apenas  uma 
proposta.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Quanto 
a isso eu concordo, porque é um direito fundamental do réu. Mas acho 
que a metodologia que sempre empregamos aqui,  a partir  do voto do 
Ministro Peluso, é: que circunstâncias são neutras? E aí a pena tem que 
ser a mínima. Que circunstâncias são favoráveis? Que circunstâncias são 
desfavoráveis?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  E  é  direito 
constitucional.
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -   Há 
uns votos escritos que serão juntados.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Senhor 
Presidente, isso não está servindo para nada.  

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  Voto 
escrito já está aqui conosco.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  O meu 
voto escrito tem servido para que dele se tirem elementos para rebatê-lo, 
só isso, por parte do eminente Revisor.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  Mas 
isso faz parte do processo dialógico.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Ministro, eu confesso a Vossa Excelência que recebi esse voto agora, 
trinta minutos antes...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Vossa 
Excelência jamais distribuiu nada aqui.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-   Não, eu não sou obrigado a distribuir,  Ministro.  Eu recebi há trinta 
minutos.  Não tive nem tempo de ler.  Eu tive duas audiências e quero 
dizer o seguinte.

Presidente, o artigo 59 contempla várias circunstâncias. Duas dessas 
circunstâncias consistem na personalidade e na conduta social do réu.

Os eminentes advogados, quando trazem aos autos testemunhos a 
respeito  da  vida  pregressa  dos  réus,  esses  testemunhos  precisam  ser 
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levados em consideração.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não, 
eles  servem  para  agravar.  E,  no  meu  voto,  eu  simplesmente  estou 
ignorando-os  porque  são  neutros,  são  neutros.  Vossa  Excelência  está 
transformando o réu em anjo.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Porque,  se  os  novos memoriais  não têm nada a  ver  com a prova dos 
autos, de fato, eles não têm serventia.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-   Ministro,  não crie frases de efeito,  porque isso é inadmissível  numa 
Suprema Corte, Ministro. Vossa Excelência está criando frases de efeito! 
Nós estamos num julgamento sério, em que a liberdade das pessoas está 
em jogo.

Eu não vou admitir mais que Vossa Excelência faça frases de efeito 
em detrimento da minha pessoa, não, por favor.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Isso é 
que não é admissível.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Vossa Excelência saia daqui do plenário e vá diante das câmeras e dê 
então as suas declarações. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Ministro  Joaquim  Barbosa,  por  favor,  não  vamos  ficar  em  réplica  e 
tréplica perenemente aqui.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Vamos encaminhar 
a votação.
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Vamos 
encaminhar a votação. Vamos votar.

Ministra Rosa, como vota Vossa Excelência?
Agora,  eu  quero  fazer  outro  encaminhamento:  quem  estiver  de 

acordo com o Relator junta o voto escrito.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Sim!

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Ministra Rosa, como vota Vossa Excelência?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, qual 
a pena total, se o eminente Revisor puder verificar ?

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Mínimo legar: dois anos de reclusão mais dez dias multa. Sua Excelência 
chegou à pena definitiva de dois anos e quatro meses mais um sexto, na 
pena de reclusão. E mais onze dias multa.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Por dez 
atos de corrupção.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -   Eu 
falei de Sua Excelência o Ministro-Revisor.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Tem 
diferença grande!

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Eu tenho a tabela.
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O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -   O 
Ministro-Relator fixou a pena-base em três anos e seis meses de reclusão; 
aplicou dois terços para alcançar a pena definitiva de cinco anos e dez 
meses de reclusão mais cento e oitenta dias de multa.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Ministra Rosa, por que eu fiz? Fiz porque encontrei três circunstâncias 
concretas.  E  como eu  disse,  naquela  breve  introdução,  eu  acho  que  é 
ilegal  o  Juiz  fixar  na  pena  mínima  se  há  circunstâncias  judiciais 
desfavoráveis! Só isso.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  - 
Ministra Rosa, como vota Vossa Excelência?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, qual 
a minha dificuldade? Combinamos que,  dependendo da dosimetria de 
cada um, terminaríamos votando com o Relator ou com o Revisor pela 
pena que mais se aproximasse.

Gostaria, se possível, que definíssemos o critério objetivo. 
Porque, com relação a Marcos Valério, exatamente pelo mesmo crime 

de corrupção ativa relativa aos parlamentares...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Quatro 
anos e seis meses.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - A pena-base proposta 
pelo eminente Ministro Relator foi quatro anos e seis meses, em função da 
adequação. Ocorre que, pela nova tabela, e, no caso de Ramon, ela está 
sendo observada, pela continuidade delitiva - e acompanhei o voto do 
eminente Ministro Relator e não o do eminente Revisor – é de dois terços. 
E  por  isso  a  minha  tendência  é  acompanhar  o  eminente  Relator  com 
relação à pena-base de três anos e seis meses. Então, lá, quatro anos e seis 
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meses  para  o  Marcos  Valério;  três  anos  e  seis  meses  para  o  Ramon 
Hollerbach.

Ocorre que, na continuidade delitiva, para o Marcos Valério, naquela 
oportunidade, o eminente Relator fixou na metade.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Metade, 
não. Dois terços.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Lá eram cinco anos a 
pena-base e depois chegou à metade. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO ((PRESIDENTE) - E hoje 
ele deixou claro que são dois terços.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Dois 
terços. Eu jamais, em nenhuma hipótese, eu fixei inferior a dois terços, 
quando se tem várias ações - tal como preconizado pelo Ministro Celso de 
Mello -, quando nós temos práticas superiores ao número de seis. E aqui 
são dez atos de corrupção.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER –  Ministro  Joaquim 
Barbosa,  o  Ministro  Celso  de  Mello  trouxe,  num  momento  posterior, 
aquela tabela. Então eu só gostaria que realmente definíssemos se vamos 
observar a tabela.  Em caso positivo, aplicando os dois terços, acompanho 
o  voto do eminente Ministro Relator. Agora, pelas minhas anotações não 
era isso.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Ministra  Rosa  Weber,  Vossa  Excelência  me permite  um aparte?  Essa 
tabela não é usada no Supremo Tribunal Federal.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  - 
Ministro Joaquim, é porque no seu voto escrito ficou metade. Mas Vossa 
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tabela não é usada no Supremo Tribunal Federal.
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Excelência, pelo que deixou entendido hoje, aplica os dois terços.  

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Aplico 
os dois terços.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  Dois 
terços, Ministra Rosa.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Aumentou  para sete 
anos e onze meses; e eu havia votado em sete anos e oito meses a pena de 
Marcos Valério.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Quase 
exatamente igual.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente 
quase igual, mas não foi a pena que eu votei aqui. Eu acompanhei o voto 
do Ministro Relator em sete anos e oito meses e uns dias. E agora, pela 
adequação  de  critérios,  ela  ficaria  em  sete  anos  e  onze  meses.  Então, 
quero saber se o Plenário realmente vai se adequar aos critérios.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Eu 
anotei sete anos e onze meses aqui.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ministra Rosa, permita-me um aparte?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Mas justamente,  em função dessa indagação, eu queria dizer que fiz 
uma pesquisa na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também 
na de outras cortes, e, na verdade, esse é um critério errático, não é um 
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critério uniforme,  data venia.  Inclusive ni julgamento do HC 99.897/PR, 
relatado  pelo  Ministro  Eros  Grau,  numa  sessão  da  Segunda  Turma 
presidida pelo eminente Decano, majorou-se a pena para dez crimes de 
estupro em meio. Portanto a própria Corte não adota esse critério. Por 
que nós vamos inovar agora? O critério tem que ser o da razoabilidade e 
da proporcionalidade tendo em conta a pena final.

O  SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Veja 
bem, Ministro, eu sempre disse aqui que o grau de culpabilidade dos dois 
sócios do Marcos Valério está um pouco abaixo. A pena que eu fixei no 
meu voto em relação a Marcos Valério totalizou sete anos e oito meses. 
Com relação a Ramon, ela chega a cinco anos e dez meses. Parece-me que 
está absolutamente proporcional ao que eu disse.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Bem, a 
Ministra  Rosa  agora  tem  os  parâmetros:  sete  anos  e  oito  meses  para 
Marcos Valério e cinco anos e dez meses para Ramon.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, essa 
é a dificuldade: eu votei para Marcos Valério acompanhando o voto do 
Ministro  Relator  em  sete  anos  e  oito  meses.  Houve  uma  adequação 
justamente pelo critério trazido dos dois terços.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Não 
estou vendo onde está a divergência da Ministra Rosa.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER  -  A pena-base  que  eu 
tinha eram cinco;  agora,  são quatro  e  meio.  Quer  dizer,  se  o  Plenário 
adotar esse critério trazido pelo eminente Ministro Celso de Mello,  eu 
vou  acompanhá-lo.  Mas,  como votei  por  um  menor  antes,  eu  votaria 
agora nesse pelo mesmo critério, pela metade.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  A 
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diferença vem da fixação a menor da pena-base.  Essa é  a diferença,  é 
evidente.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Talvez Vossa Excelência 
venha a me acompanhar.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Depois 
Vossa Excelência aplicou os dois terços.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
aplico os dois terços.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  -  Gerando  aquela 
incongruência.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  É 
verdade.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Deu no 
caso quatro.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Exatamente por isso, 
porque, quando votei para a pena de Marcos Valério,  votei pela metade e 
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não vi a questão sendo submetida a novo julgamento, talvez até seja um 
lapso meu.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Fazer esse reajuste, 
não só em relação a esse ponto, mas também em relação à multa. Porque 
nós temos uma série de incongruências.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Seria essa definição de 
critério. Senhor Presidente, por favor, me corrija se eu estiver errada.

Eu, quando votei para o Marcos Valério, eu parti de uma pena-base 
de cinco anos, elevada em seis meses pela agravante do artigo 62, I, e, 
depois,  com a  exasperação  pela  metade,  considerando  a  continuidade 
delitiva, chegamos a uma pena final de sete anos, oito meses de reclusão e 
duzentos e vinte e cinco dias de multa. 

E  acompanhei o eminente Ministro Relator.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Essa  pena-base,  isso 
aqui foi o que votei acompanhando o voto do eminente Ministro Relator, 
me perdoe, Ministro Luiz Fux.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Na nova tabela enviada 
pelo eminente Relator.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Por isso, se vamos alterar 
o critério.
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A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Exatamente,  nós 
temos que saber qual é o critério, a Ministra está correta.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Porque eu não quero 
votar num acréscimo de metade para Marcos Valério e de dois terços para 
Ramon  Hollerbach,  porque  eu  quero  manter  o  critério  para  a 
continuidade delitiva.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Ministra Rosa, eu sempre adotei esse critério, até agora.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Mas o senhor secretário 
deve ter  isso.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Acima 
de seis infrações penais, dois terços, todos os casos até agora.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Se 
aceitamos os dois terços ou se não aceitamos.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
aceito, aliás já venho adotando esse critério, esse parâmetro.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO - (PRESIDENTE) - Muito 
bem.  Então,  repetindo,  Ministra  Rosa  Weber,  Vossa  Excelência 
acompanha o Relator?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, foi 
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adequado, está na ata que alteramos a condenação de Marcos Valério de 
sete anos e oito meses de reclusão, está inclusive no site do Tribunal, para 
sete  anos  e  onze  meses  de  reclusão  pela  diminuição  da  pena-base  e 
alteração lá da metade para dois terços a título de continuidade delitiva?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Sim.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Está?

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Ministra  Rosa, 
desculpe. Parece-me que o Presidente está querendo agora é colocar em 
votação se vamos adotar o critério objetivo ou o critério subjetivo. Nós 
vamos definir primeiro isso.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Não,  perdão, 
Presidente, eu voto pelo critério objetivo, seja qual for, mas temos que ter 
um critério objetivo.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  - Todo 
nosso esforço é nesse sentido: fixar critérios objetivos.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Porque  quero  um 
critério objetivo, eu não quero votar para Marcos Valério de uma forma e 
para Ramon Hollerbarch de outra.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - E Vossa 
Excelência tem toda razão.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  -  Nós  ficamos  de 
rever e fazer os ajustes necessários.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  Nós 
estamos fazendo os ajustes em função dos critérios objetivos.
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votação se vamos adotar o critério objetivo ou o critério subjetivo. Nós 
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A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Não,  perdão, 
Presidente, eu voto pelo critério objetivo, seja qual for, mas temos que ter 
um critério objetivo.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  - Todo 
nosso esforço é nesse sentido: fixar critérios objetivos.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Porque  quero  um 
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - E Vossa 
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O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  -  Nós  ficamos  de 
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  Nós 
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A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Pois  não,  mas  aí  eu 
pergunto: tenho que agora acompanhar o voto do eminente Relator? Foi o 
mesmo problema que surgiu na última sessão com relação à lavagem.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Ministra Rosa Weber, a conta de Vossa Excelência está diferente da minha 
em quê? Em um mês?

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Está  no  site do 
Supremo.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  -  Passo  para  Vossa 
Excelência.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - O que 
eu tenho aqui em relação ao Marcos Valério para esse crime.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Sete anos e oito meses. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Agora, na nova tabela, 
concordo com Vossa Excelência. A tabela de Vossa Excelência está sete 
anos e onze meses. Eu revi tudo isso.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  - Vossa 
Excelência pode repetir?
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A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, o quê?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - O que 
acabou de dizer.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - A tabela do Supremo? O 
que eu votei? As minhas anotações aqui? Ou o meu voto?

O SENHOR MINISTRO  JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Sete 
anos e onze meses.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Sete 
anos e onze meses.

O SENHOR MINISTRO  JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Sete 
anos e onze meses, é o que eu tenho. É a conta correta.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não, 
não, eu já tenho esse dado aqui.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
evidentemente adoto, porque eu não fugi dele em nenhum momento até 
agora.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Votamos nele na lavagem de dinheiro, eram quarenta e seis infrações.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Facilita 
extremamente.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Presidente,  Ministra  Rosa Weber,  a  minha assessoria  me informa que, 
durante  a  votação,  eu  reajustei  o  meu  voto,  que  era  pouco  inferior, 
reajustei com a maioria então formada para sete anos e onze meses. Por 
isso é que deve haver essa discrepância no voto, entre o voto escrito e a 
tabela, porque a tabela foi feita a semana passada, sete anos e onze meses.
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07/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM VI)

(DOSIMETRIA DA PENA - CORRUPÇÃO ATIVA - RAMON 
HOLLERBACH)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente,  não 
quero aplicar para o Ramon pena maior do que eu apliquei para Marcos 
Valério, mas, se está havendo um reajuste para dois terços para o Marcos 
Valério, então,  sigo o critério acompanhando o voto do Ministro Relator 
quanto à corrupção ativa. 
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07/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM VI)

(DOSIMETRIA DA PENA - CORRUPÇÃO ATIVA - RAMON 
HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, pelos critérios que adotei para a corrupção ativa 

no caso de Ramon Hollerbach, cheguei ao total de dois anos e oito meses. 
Observando qual  das  posições  mais  se  aproxima da  minha,  então,  eu 
acompanho o eminente Revisor, com a devida vênia do Relator.
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07/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM VI)

(DOSIMETRIA DA PENA - CORRUPÇÃO ATIVA - RAMON 
HOLLERBACH)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
relativamente  ao  critério,  imagino  como  o  Ministro-Revisor  esteja 
votando, mas só para confirmar: Vossa Excelência está adotando o critério 
subjetivo na fixação, portanto, e não o objetivo proposto. Não é isso? 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, perdão. Eu quero dizer o seguinte: eu me fio rigorosamente, na 
primeira fase, nos critérios ou nas circunstâncias judiciais do artigo 59, 
que eu enunciei. Depois, na continuidade, eu adotei o critério objetivo, 
que trouxe à colação, logo nos meus primeiros votos. Para mim, tendo em 
conta justamente a excepcionalidade desse processo, que é claramente um 
processo distinto dos demais, e tendo em conta a dificuldade de se adotar 
um critério objetivo, ou seja, igual para casos distintos, sobretudo para 
este, eu anunciei, numa sessão pretérita, que o meu critério era o seguinte: 
até quinze delitos em continuidade, adotei um sexto; entre quinze e vinte 
e cinco, um quarto e acima de vinte e cinco, um terço.

E, mesmo assim, Ministra Cármen Lúcia, por exemplo, no caso do 
reú Marcos Valério, sem considerar a quadrilha, porque eu entendi que 
não  estava  configurada,  assim  como  Vossa  Excelência,  assim  como  a 
Ministra  Rosa  Weber,  eu  já  cheguei  à  impressionante  pena  - 
impressionante para os padrões brasileiros - de vinte e quatro anos, nove 
meses e quinze dias de reclusão e cento e vinte e quatro dias-multa, cujo 
valor unitário fixei em quinze salários mínimos.

Veja que, evidentemente, os critérios do artigo 59 comportam uma 
certa dose de subjetividade, mas nos demais - no que toca às agravantes, 
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às minorantes, às causas de aumento e de diminuição -, os critérios são 
rigorosamente objetivos e o juiz está jungido a esses critérios objetivos. E 
os meus critérios objetivos são estes, que eu enuncio, e que já me levam a 
penas  bastante  respeitáveis.  Eu  acho  que  a  sociedade,  com  esse  meu 
critério, com a devida vênia, está devidamente vindicada, devidamente 
protegida contra os malfeitos que agridem a res publica.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Agradeço  o 
esclarecimento de Vossa Excelência. 

Senhor Presidente,  quanto,  portanto,  à  adoção do critério,  eu vou 
acompanhar o critério objetivo, tal como acolhido pelo Relator, proposto 
pelo  Ministro  Celso  de  Mello,  evidentemente,  com  as  peculiaridades 
adequadas à ação, mas acompanhando, na forma inicialmente tida como 
válida  para  a  votação.  Digo  isso,  porque  terão  não  apenas  outras 
situações aqui a serem julgadas, como outros processos a serem julgados. 
Portanto, em respeito ao princípio da isonomia e da individualização da 
pena, eu aplico o critério na forma adotada pelo relator, salvo casos em 
que destoem do resultado a que cheguei, e sempre com os cuidados que 
todos nós, com certeza, estamos aplicando. 

E eu cheguei a uma pena de cinco anos, que se aproxima, portanto, 
mais da conclusão do Relator. 

Razão pela qual eu o acompanho neste item especificamente. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- O Relator, perdão, foi quanto no final? 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA  -  Cinco anos e  dez 
meses. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Cinco anos e dez meses? 
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - E cento 
e oitenta dias-multa. 
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07/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM VI)

(DOSIMETRIA DA PENA - CORRUPÇÃO ATIVA - RAMON 
HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES -  Senhor Presidente, 
também eu, pedindo vênia ao eminente Revisor nesse passo, acompanho 
o  eminente  Relator,  entendendo  que  a  exacerbação  está  devidamente 
justificada  e,  também,  desde  aquela  intervenção  do  Ministro  Celso  de 
Mello,  nós  estamos  à  busca  de  fixação  desse  critério,  o  critério 
minimamente objetivo quanto à continuidade delitiva. A mim me parece, 
então, que, neste caso, está devidamente demonstrado. 

E as incongruências que foram apontadas terão que ser objeto de 
eventual reapreciação, e isso vale tanto para a questão da continuidade 
delitiva, como também para as multas. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Precisa de 
critério objetivo, também as multas precisam. 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  -  Sob pena de nós, 
realmente, produzirmos incongruências e já estarmos a convidar para os 
embargos de declaração. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Isso. 
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minimamente objetivo quanto à continuidade delitiva. A mim me parece, 
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E as incongruências que foram apontadas terão que ser objeto de 
eventual reapreciação, e isso vale tanto para a questão da continuidade 
delitiva, como também para as multas. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Precisa de 
critério objetivo, também as multas precisam. 
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(DOSIMETRIA DA PENA – RAMON HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, diversos 
foram  os  crimes  perpetrados,  e,  tem-se  a  formação  de  quadrilha,  a 
corrupção ativa quanto à Câmara dos Deputados, considerado o contrato 
firmado, e também, ainda quanto à Câmara dos Deputados, a corrupção 
relativamente ao Deputado João Paulo Cunha. No tocante ao Banco do 
Brasil,  há  a  corrupção  ativa,  presente  o  corrupto,  a  parte  passiva  e, 
portanto, Pizzolato. Há o peculato, e, ligado a esse crime, a meu ver, tem-
se  a  problemática  da  corrupção  dos  deputados  visando  votações  no 
Congresso Nacional.

Presidente,  é  hora  de  percebermos:  há  institutos  envolvidos  na 
espécie. Começo, Presidente, por afastar, no tocante aos demais crimes, já 
que observo essa agravante quanto ao de quadrilha, o que se contém no 
artigo  62,  inciso  I,  do  Código  Penal.  O  Direito  Penal  é  avesso  a 
sobreposições.  É  possível  assentar-se  –  e  o  faço  –  que Marcos  Valério 
capitaneou a associação glosada pelo artigo 288 do Código Penal, mas os 
crimes  praticados  posteriormente  o  foram  presente  essa  mesma 
associação.

Não posso, Presidente, sob pena de olvidar a premissa lançada – da 
incompatibilidade entre a sobreposição e o Direito Penal – em situação 
jurídica na qual restou escancarada a vinculação entre os crimes a partir 
da quadrilha, entender que, no tocante a cada um desses crimes, tem-se a 
incidência da agravante que diz respeito ao fato de Marcos Valério ter 
capitaneado  o  que  apontamos  como  quadrilha.  Por  isso,  no  voto,  já 
assento essa premissa.

Há institutos diversos quanto à prática de vários crimes, e tem-se o 
concurso formal, o material e a continuidade delitiva. Afastamos de início 
o concurso formal,  já que houve a prática de vários atos – e ele exige 
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prática de ato comissivo ou omissivo único – com a consequência, que é o 
surgimento de vários crimes. 

Há um conflito  aparente:  se  isolarmos o preceito  do artigo 69 do 
Código Penal, a versar o concurso material, vamos assentar que sempre se 
tem, quando várias são as práticas criminosas, com atos também diversos, 
o concurso material, e, portanto, o somatório das penas. Mas o Código 
Penal encerra um sistema, e, a meu ver, afastando a situação jurídica do 
artigo 69, tem-se o artigo 71 desse mesmo Código a versar a continuidade 
delitiva. Ou seja: no concurso material, há vários atos e vários crimes, e 
também,  na  continuidade  delitiva  –  porque  senão  partiremos  para  o 
concurso  formal  –,  constatam-se  vários  atos  e  vários  crimes.  O  que 
distingue uma situação da outra? A definição da continuidade delitiva. Se 
se  conclui  atendidos  os  requisitos,  os  pressupostos  da  continuidade 
delitiva,  não  há  margem  para  a  incidência  do  preceito  que  versa  o 
concurso material. Aí vem-nos, do artigo 71, a exigência de haver crimes 
idênticos? Não! Está em bom vernáculo, que o instituto se contenta com 
crimes da mesma espécie.  Geram um subjetivismo maior? A meu ver, 
também não. Há elementos que levam à conclusão de tratarem-se ou não 
de crimes da mesma espécie. E, podemos considerar – como ressaltado no 
memorial  distribuído  pela  defesa  de  Marcos  Valério  pelo  proficiente 
advogado Marcelo Leonardo – o objeto protegido. Citaria outro requisito 
para  definir  se  existem crimes da  mesma espécie  ou não.  O elemento 
subjetivo na prática delituosa: a culpa ou o dolo.

Há mais no preceito. Cogita das condições da prática. Refere-se ao 
tempo sem definir o espaço, a unidade, refere-se ao lugar, à maneira de 
execução,  e  também  a  outras  condições  que  possam  ser  tidas  – 
considerados  os  diversos  tipos  –  como  iguais,  como  idênticas?  Não! 
Como  semelhantes,  já  que  a  primeira  parte  do  preceito  exclui  a 
possibilidade de exigir-se a identidade como que absoluta.

Presidente,  não posso – e num primeiro passo assim procederei - 
deixar de ver, na espécie, quanto ao peculato e à corrupção ativa – quer 
em relação a Marcos Valério, quer em relação a Ramon e, também, no 
tocante aos demais acusados desses  mesmos crimes –,  dois  grupos de 
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crimes para o efeito do artigo 71 do Código Penal.
O primeiro grupo, Presidente, que vislumbro, é o que está ligado ao 

episódio "Câmara dos Deputados", em que se concluiu – e penso que isso 
se mostra estreme de dúvidas – haver ocorrido o peculato, e,  talvez, a 
provocar esse peculato – e devemos presumir o que normalmente ocorre, 
e não o excepcional, o extravagante – a corrupção ativa. A interligação, 
salta aos olhos  ao meu ver.  A corrupção ativa a provocar o peculato. 
Teríamos – porque o bem protegido é o mesmo, a Administração Pública 
(gênero), o elemento subjetivo, idêntico, o dolo, a vontade consciente -, 
quanto a esses crimes,  relativos – reafirmo – ao episódio "Câmara dos 
Deputados", base para reconhecer a continuidade delitiva.

O segundo grupo, Presidente, o alusivo ao que ocorreu sob o ângulo 
do Banco do Brasil. E, voltamos a ter, de forma interligada, vários crimes: 
a corrupção ativa do servidor (também gênero) Pizzolato, o peculato e, a 
partir  deste,  a  utilização  do  resultado  para  cooptar-se  –  mediante 
corrupção  ativa  e  a  consequente  corrupção  passiva,  porque  houve 
aceitação dos valores – os deputados federais, surgindo, portanto, mais 
um grupo de crimes entrelaçados em verdadeira  sequência,  a  atrair  o 
disposto no artigo 71 do Código Penal.

Não  envolvo,  quanto  à  continuidade  delitiva,  ante  não  ter  o 
atendimento  das  condições  previstas  na  lei,  os  crimes  de  quadrilha  e 
evasão. A meu ver, crimes distintos. Dir-se-á: "mas mitiga-se em demasia 
a pena que pode ser imposta" e que, no tocante a Marcos Valério, chegou 
à  estratosfera,  ao  patamar  de  quarenta  anos,  porque  potencializado  o 
artigo 69, porque olvidado, colocado em segundo plano, o artigo 71 do 
Código Penal, relativo à continuidade delitiva.

Não  fiz  contas  aritméticas  para  chegar  ao  resultado  final,  mas, 
mesmo assim, ainda se terá apenação superior a quinze anos, substancial, 
suficiente a reprimir e a se responsabilizar, consideradas essas práticas 
delituosas.

Por isso, Presidente, firmando essas premissas, até mesmo para que 
possamos  ainda,  sob  a  boa  presidência,  a  boa  coordenação,  de  Vossa 
Excelência, decidir a respeito, ouso lançar essas ideias. Ideias que, a meu 
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a pena que pode ser imposta" e que, no tocante a Marcos Valério, chegou 
à  estratosfera,  ao  patamar  de  quarenta  anos,  porque  potencializado  o 
artigo 69, porque olvidado, colocado em segundo plano, o artigo 71 do 
Código Penal, relativo à continuidade delitiva.

Não  fiz  contas  aritméticas  para  chegar  ao  resultado  final,  mas, 
mesmo assim, ainda se terá apenação superior a quinze anos, substancial, 
suficiente a reprimir e a se responsabilizar, consideradas essas práticas 
delituosas.

Por isso, Presidente, firmando essas premissas, até mesmo para que 
possamos  ainda,  sob  a  boa  presidência,  a  boa  coordenação,  de  Vossa 
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ver, são harmônicas com o Direito posto. E não podemos, por mais grave 
que seja o pano de fundo, estabelecer critérios de plantão.

Interpretação é ato de vontade, norteado pela ciência e consciência 
possuídas, pela formação técnica e humanística do julgador ou daquele 
que opere o Direito. Mas é, acima de tudo, ato vinculado ao Direito que 
rotulo como posto, e posto por quem de direito: pelo Congresso Nacional, 
pelos deputados federais e senadores.  Fora isso,  Presidente,  é partir-se 
não  para  o  julgamento,  mas  para  a  decisão  que  pode  implicar  algo 
condenável, que é o justiçamento.

Presidente, ante essas premissas, e porque estamos a aferir o capítulo 
alusivo  à  corrupção  dos  deputados  federais,  acompanho  o  relator, 
permitindo-me  divergir  do  revisor  quanto  a  uma  premissa  que  Sua 
Excelência lançou: que não cabe considerar, em termos de circunstâncias 
judiciais, elementares do crime. Por que divirjo de Sua Excelência? Porque 
as circunstâncias judiciais estão jungidas ao próprio tipo. É a forma pela 
qual,  entre  balizamento que contempla piso e teto,  estipula-se a pena. 
Uma coisa é não se poder lançar mão, por exemplo, da agravante, se há 
confusão entre ela e a elementar do crime, outra coisa é considerarem-se, 
dentro do tipo penal, do balizamento previsto, em termos de pena, para o 
tipo penal, as circunstâncias judiciais. Ao fazê-lo, o operador do Direito 
não  adentra  o  campo  da  sobreposição.  Ao  contrário,  está  ainda  na 
primeira parte da denominada e complicada, nos dias atuais, dosimetria 
da pena. 

Adoto, Presidente, a pena-base fixada pelo relator de três anos e seis 
meses – creio ter sido essa, vamos conferir, três anos e seis meses – e a 
percentagem maior,  porque foram diversas  as  práticas  –,  estou aqui  a 
considerar  o  segundo  grupo  de  crimes,  ligado  ao  Banco  do  Brasil  a 
alcançar  o  peculato  e  a  corrupção  de  Pizzolato  e  a  dos  deputados  –, 
prevista no artigo 71 do Código Penal, de dois terços, chegando com isso 
– e já afirmo que estou votando no conjunto, no tocante a Ramon –, a 
cinco anos e dez meses de reclusão. 

Adianto  o  voto,  não  retificando,  porque  tinha  ressalvado  que 
apreciaria  ainda  a  problemática  da  continuidade  delitiva.  Consigno  o 
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voto  quanto  ao  primeiro  grupo de  crimes,  crimes ligados  ao  episódio 
"Câmara dos Deputados", implementando, portanto, para efeito do artigo 
71,  a  junção  do  peculato  e  da  corrupção  de  João  Paulo  Cunha,  e  aí, 
adotando  a  pena  maior  prevista  para  os  crimes  praticados  -  um  dos 
crimes praticados – de três anos. Porque se tem apenas dois crimes, fixo a 
percentagem de aumento em um sexto. É como voto.

Em  relação  a  Marcos  Valério,  adotarei,  se  não  esclarecido  da 
necessidade de juntar todos os crimes, essa divisão também em grupos, já 
que  entendo  assemelhados,  interligados  os  crimes  de  peculato  e 
corrupção, presente a Câmara, e também, da mesma forma, vinculados os 
de  peculato,  corrupção  ativa  em relação  a  Pizzolato  e  aos  deputados, 
quanto ao que ocorreu a partir do Banco do Brasil.

É como voto.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Ministro  Marco  Aurélio,  tendo  em  vista  essa  sistemática,  Vossa 
Excelência  chega  a  uma pena substancialmente  mais  reduzida  do  que 
aquela a que chegou o eminente Relator?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sem dúvida.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Pelos meus cálculos, por alto, pelo menos, menos da metade. 

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Não  sou  bom  em 
matemática,  muito  embora,  pela  família,  seria  engenheiro.  Por  isso 
mesmo, fiz o científico e não o clássico, e cheguei a cursinho para entrar 
para a engenharia. 

Não fiz todos os cálculos. Estou apenas lançando as linhas mestras 
do  voto,  Presidente.  Posteriormente,  revelarei,  tão  logo  receba  a 
degravação do voto, porque de improviso, o quantitativo em termos de 
penas. Agora, é importante discutir se incide o artigo 69 ou o artigo 71? É 
possível  haver  a  conclusão  sobre  a  continuidade  delitiva,  ou  não  é 
possível, tendo-se o concurso material? Mais: a agravante do inciso I do 
artigo  62  do  Código  Penal,  observada  quanto  à  quadrilha,  quanto  à 
liderança nessa associação, da qual decorreram vários crimes, pode ser 
tomada, no tocante a esses vários crimes? A meu ver, não. Poucos são os 
pronunciamentos do Tribunal a respeito dessa matéria.

Supremo Tribunal Federal
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Esclarecimento

07/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Senhor 
Presidente,  eu gostaria  de insistir,  mais  uma vez,  no seguinte  fato:  os 
diversos episódios de corrupção que tivemos nesse processo não têm elo 
entre si - a corrupção ativa e, evidentemente, a corrupção passiva. 

Quando Marcos Valério e seus sócios corromperam o senhor João 
Paulo Cunha, o móvel, as circunstâncias, o dolo, o tempo eram aqueles 
indicados no meu voto. Completamente diferente desses mesmos fatores, 
no que diz respeito à corrupção que se deu quando esse mesmo grupo de 
réus corrompeu o senhor Henrique Pizzolato. Noto que inclusive formam 
empresas...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Nisso, concordamos, 
daí ter, de início, para reflexão, dividido os crimes em grupos.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Foram 
empresas diferentes, circunstâncias diferentes, dolos diferentes, empresas 
diferentes, momentos absolutamente diferentes. E o mesmo ocorreu com 
relação à corrupção dos parlamentares. Como nós já vimos, as infrações 
não se traduziram em um ato só, são diversos atos ao longo de dois anos, 
quase dois anos e meio. 

Eu  não  vejo  como  entender  que  essas  infrações,  ocorridas  em 
momentos,  tendo  como  motivações  outros  fatores,  possam  ser 
consideradas como um crime só de corrupção, um crime só de peculato. 
Para mim, isso é inovar demasiadamente, é impressionar-se em demasia. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, imaginei 
que o mal do ministro Joaquim Barbosa fosse único, fosse da coluna. Mas 
estou vendo que Sua Excelência não ouviu bem o que veiculei!
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O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
entendi isso, posso estar enganado. Vossa Excelência está impressionado 
com a pena de quarenta anos que aplicamos a Marcos Valério. Mas eu 
lembro que Marcos Valério cometeu oito crimes, dentre esses oito crimes, 
alguns em continuidade delitiva, o que leva ao aumento de dois terços, no 
caso. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Estou impressionado 
com o vigor de Vossa Excelência. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  O 
Ministro Marco Aurélio reconhece a continuidade delitiva entre crimes 
que tutelam o mesmo bem jurídico. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – E com a separação a 
que  me  referi.  De  início,  não  interliguei  o  peculato  da  Câmara  dos 
Deputados ao do Banco do Brasil.  Não interliguei a corrupção de João 
Paulo  Cunha,  considerado  o  peculato  da  Câmara,  à  corrupção  de 
Pizzolato nem dos deputados arregimentados.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Fez  a 
separação.

O SENHOR MINISTRO  JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Nós 
julgamos em separado todos esses crimes, crime por crime.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - O voto do 
Ministro Marco Aurélio está devidamente anotado, registrado.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Senhor 
Presidente, então eu, mais uma vez, gostaria de esclarecer que essa pena 
elevada em relação a Marcos Valério se justifica pelo número: são oito 
crimes.  Vários  desses  crimes,  por  sua  vez,  divididos  em  inúmeras 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3422498.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
entendi isso, posso estar enganado. Vossa Excelência está impressionado 
com a pena de quarenta anos que aplicamos a Marcos Valério. Mas eu 
lembro que Marcos Valério cometeu oito crimes, dentre esses oito crimes, 
alguns em continuidade delitiva, o que leva ao aumento de dois terços, no 
caso. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Estou impressionado 
com o vigor de Vossa Excelência. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  O 
Ministro Marco Aurélio reconhece a continuidade delitiva entre crimes 
que tutelam o mesmo bem jurídico. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – E com a separação a 
que  me  referi.  De  início,  não  interliguei  o  peculato  da  Câmara  dos 
Deputados ao do Banco do Brasil.  Não interliguei a corrupção de João 
Paulo  Cunha,  considerado  o  peculato  da  Câmara,  à  corrupção  de 
Pizzolato nem dos deputados arregimentados.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Fez  a 
separação.

O SENHOR MINISTRO  JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Nós 
julgamos em separado todos esses crimes, crime por crime.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - O voto do 
Ministro Marco Aurélio está devidamente anotado, registrado.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Senhor 
Presidente, então eu, mais uma vez, gostaria de esclarecer que essa pena 
elevada em relação a Marcos Valério se justifica pelo número: são oito 
crimes.  Vários  desses  crimes,  por  sua  vez,  divididos  em  inúmeras 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3422498.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7044 de 8405 STF-fl. 58659



Esclarecimento

AP 470 / MG 

infrações.  Então,  não  há  nenhuma  invenção  da  nossa  cabeça,  não  há 
exacerbação alguma da nossa parte. Inovação haveria se nós feríssimos, 
violássemos o modo tradicional de fixação da pena, criando um modo ad 
hoc para esses réus que, como eu disse, parecem anjos.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A estrada é de mão 
dupla, Presidente.
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V O T O
(s/ item VI)

(DOSIMETRIA DA PENA - CORRUPÇÃO ATIVA - RAMON 
HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Acompanho, Senhor 
Presidente, o voto do eminente Relator quanto ao tópico ora em exame.

Desejo fazer,  no entanto,  Senhor Presidente,  algumas  observações, 
que  reputo  importantes,  a  respeito  da  operação  de  dosimetria  penal, 
consideradas as diversas implicações  legais e constitucionais a  ela 
concernentes.

Não se desconhece que a imposição da pena privativa de liberdade 
supõe a observância,  pelo  magistrado  sentenciante,  do critério trifásico   
resultante da combinação do art. 59 com o art. 68, ambos do Código Penal, a   
significar que, nesse tema, não há margem nem espaço para o arbítrio do 
juiz que profere a condenação penal.

A dosimetria da pena, portanto,  há de respeitar, criteriosamente  e 
com apoio em adequada fundamentação, as diversas fases a que se refere 
o art. 68 do Código Penal,  não cabendo, para tal efeito,  por representar 
conduta  vulneradora do  ordenamento  penal,  a mera enunciação da 
vontade do magistrado,  considerada a circunstância de que,  na matéria 
em causa, mostra-se limitada a discricionariedade judicial, tal como esta 
Suprema Corte já teve o ensejo de assinalar:

“- Se é certo, de um lado, que nenhum condenado tem direito  
público subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, não 
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07/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O
(s/ item VI)

(DOSIMETRIA DA PENA - CORRUPÇÃO ATIVA - RAMON 
HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Acompanho, Senhor 
Presidente, o voto do eminente Relator quanto ao tópico ora em exame.

Desejo fazer,  no entanto,  Senhor Presidente,  algumas  observações, 
que  reputo  importantes,  a  respeito  da  operação  de  dosimetria  penal, 
consideradas as diversas implicações  legais e constitucionais a  ela 
concernentes.

Não se desconhece que a imposição da pena privativa de liberdade 
supõe a observância,  pelo  magistrado  sentenciante,  do critério trifásico   
resultante da combinação do art. 59 com o art. 68, ambos do Código Penal, a   
significar que, nesse tema, não há margem nem espaço para o arbítrio do 
juiz que profere a condenação penal.

A dosimetria da pena, portanto,  há de respeitar, criteriosamente  e 
com apoio em adequada fundamentação, as diversas fases a que se refere 
o art. 68 do Código Penal,  não cabendo, para tal efeito,  por representar 
conduta  vulneradora do  ordenamento  penal,  a mera enunciação da 
vontade do magistrado,  considerada a circunstância de que,  na matéria 
em causa, mostra-se limitada a discricionariedade judicial, tal como esta 
Suprema Corte já teve o ensejo de assinalar:

“- Se é certo, de um lado, que nenhum condenado tem direito  
público subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, não 
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é menos exato, de outro, que não se mostra lícito, ao magistrado  
sentenciante,  proceder a uma  especial exacerbação da pena-base,  
exceto se  o  fizer  em ato  decisório  adequadamente motivado,  que 
satisfaça, de modo pleno, a exigência de fundamentação substancial  
evidenciadora da  necessária  relação  de  proporcionalidade  e de  
equilíbrio entre a pretensão estatal de máxima punição e o interesse  
individual  de mínima expiação,  tudo em ordem a inibir soluções  
arbitrárias ditadas  pela só e exclusiva vontade do  juiz. 
Doutrina. Precedentes.

- A concretização da sanção penal,  pelo Estado-Juiz,  impõe 
que  este,  sempre,  respeite o  itinerário  lógico-racional,  
necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelos  
arts. 59 e 68 do Código Penal,  sob pena de o magistrado – que não 
observar os parâmetros estipulados em tais preceitos legais –  incidir 
em comportamento  manifestamente arbitrário,  e,  por  se colocar à  
margem  da  lei,  apresentar-se totalmente desautorizado pelo  
modelo  jurídico  que  rege,  em nosso  sistema  de  direito  positivo,  a 
aplicação legítima da resposta penal do Estado.

- A condenação penal há de refletir a absoluta coerência lógico-
jurídica  que deve existir  entre a motivação  e a parte dispositiva da  
decisão,  eis que a análise desses elementos –  que necessariamente 
compõem a estrutura formal da sentença – permitirá concluir, em 
cada caso  ocorrente,  se a  sua fundamentação  ajusta-se,  ou não,  de 
maneira harmoniosa, à base empírica que lhe deu suporte.

- A aplicação da  pena,  em face do  sistema  normativo  
brasileiro,  não pode converter-se em  instrumento  de  opressão  
judicial  nem traduzir exercício  arbitrário  de  poder,  eis que o  
magistrado  sentenciante,  em  seu  processo  decisório,  está 
necessariamente vinculado aos  fatores  e aos  critérios,  que,  em 
matéria de dosimetria penal, limitam-lhe a prerrogativa de definir 
a pena aplicável ao condenado. 

- Não se revela legítima,  por  isso  mesmo,  a operação 
judicial de dosimetria penal, quando o magistrado, na sentença, sem 
nela revelar a necessária base empírica eventualmente justificadora  
de  suas  conclusões,  vem a definir,  mediante  fixação  puramente 
arbitrária,  a  pena-base,  exasperando-a de  modo  evidentemente 
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é menos exato, de outro, que não se mostra lícito, ao magistrado  
sentenciante,  proceder a uma  especial exacerbação da pena-base,  
exceto se  o  fizer  em ato  decisório  adequadamente motivado,  que 
satisfaça, de modo pleno, a exigência de fundamentação substancial  
evidenciadora da  necessária  relação  de  proporcionalidade  e de  
equilíbrio entre a pretensão estatal de máxima punição e o interesse  
individual  de mínima expiação,  tudo em ordem a inibir soluções  
arbitrárias ditadas  pela só e exclusiva vontade do  juiz. 
Doutrina. Precedentes.

- A concretização da sanção penal,  pelo Estado-Juiz,  impõe 
que  este,  sempre,  respeite o  itinerário  lógico-racional,  
necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelos  
arts. 59 e 68 do Código Penal,  sob pena de o magistrado – que não 
observar os parâmetros estipulados em tais preceitos legais –  incidir 
em comportamento  manifestamente arbitrário,  e,  por  se colocar à  
margem  da  lei,  apresentar-se totalmente desautorizado pelo  
modelo  jurídico  que  rege,  em nosso  sistema  de  direito  positivo,  a 
aplicação legítima da resposta penal do Estado.

- A condenação penal há de refletir a absoluta coerência lógico-
jurídica  que deve existir  entre a motivação  e a parte dispositiva da  
decisão,  eis que a análise desses elementos –  que necessariamente 
compõem a estrutura formal da sentença – permitirá concluir, em 
cada caso  ocorrente,  se a  sua fundamentação  ajusta-se,  ou não,  de 
maneira harmoniosa, à base empírica que lhe deu suporte.

- A aplicação da  pena,  em face do  sistema  normativo  
brasileiro,  não pode converter-se em  instrumento  de  opressão  
judicial  nem traduzir exercício  arbitrário  de  poder,  eis que o  
magistrado  sentenciante,  em  seu  processo  decisório,  está 
necessariamente vinculado aos  fatores  e aos  critérios,  que,  em 
matéria de dosimetria penal, limitam-lhe a prerrogativa de definir 
a pena aplicável ao condenado. 

- Não se revela legítima,  por  isso  mesmo,  a operação 
judicial de dosimetria penal, quando o magistrado, na sentença, sem 
nela revelar a necessária base empírica eventualmente justificadora  
de  suas  conclusões,  vem a definir,  mediante  fixação  puramente 
arbitrária,  a  pena-base,  exasperando-a de  modo  evidentemente 
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excessivo, sem quaisquer outras considerações.”
(HC 101.118/MS,  Rel.  p/  o  acórdão  Min.  CELSO  DE 

MELLO)

Daí a advertência de SÉRGIO SALOMÃO SHECAIRA e de ALCEU 
CORRÊA JÚNIOR (“Pena e Constituição”, p. 184, 1995, RT):

“É de mister que o julgador deixe dito como e porquê chegou  
à  fixação  ou dosagem das  penas  que  impôs  na  sentença;  como e 
porquê reduziu certa quantidade de pena e não outra; como e porquê 
segue este caminho ou outro distinto. A sentença não é um ato de fé,  
mas um documento de convicção racionada  e as fases do cálculo de  
pena devem ser muito claras  para que defesa e Ministério Público  
tenham  ciência  do  julgado  e  possam  dele  recorrer.  O  Réu,  
especialmente  ele,  não tem apenas o direito de  saber  por que é  
punido,  mas,  também,  o direito de saber porque lhe foi  imposta  
esta ou aquela pena.” (grifei)

Esse  mesmo entendimento  é também perfilhado por  GILBERTO 
FERREIRA (“Aplicação da  Pena”,  p.  66,  1995,  Forense),  para quem se 
mostra imprescindível que o magistrado sentenciante deixe muito claro, 
na concretização da pena imposta,  qual o  método,  quais os critérios  e 
quais as circunstâncias de que se valeu para a determinação final da pena 
a ser aplicada ao réu condenado:

“Não  se  pode  perder  de  vista,  todavia,  que  o  juiz, ao  
estabelecer a pena-base, deverá esclarecer  a quantidade  de pena  
que utilizou em relação a esta ou àquela circunstância.  Não basta  
dizer,  genericamente,  que,  levando  em  consideração  tais  e  tais  
circunstâncias, fixou a pena-base em tanto. (...).” (grifei)

Se é certo, de um lado, que nenhum condenado tem direito público 
subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, não é menos 
exato,  de  outro  –  tal como já advertiu esta  Suprema  Corte 
(HC 71.697/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO) –, que não se mostra lícito 
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excessivo, sem quaisquer outras considerações.”
(HC 101.118/MS,  Rel.  p/  o  acórdão  Min.  CELSO  DE 

MELLO)

Daí a advertência de SÉRGIO SALOMÃO SHECAIRA e de ALCEU 
CORRÊA JÚNIOR (“Pena e Constituição”, p. 184, 1995, RT):

“É de mister que o julgador deixe dito como e porquê chegou  
à  fixação  ou dosagem das  penas  que  impôs  na  sentença;  como e 
porquê reduziu certa quantidade de pena e não outra; como e porquê 
segue este caminho ou outro distinto. A sentença não é um ato de fé,  
mas um documento de convicção racionada  e as fases do cálculo de  
pena devem ser muito claras  para que defesa e Ministério Público  
tenham  ciência  do  julgado  e  possam  dele  recorrer.  O  Réu,  
especialmente  ele,  não tem apenas o direito de  saber  por que é  
punido,  mas,  também,  o direito de saber porque lhe foi  imposta  
esta ou aquela pena.” (grifei)

Esse  mesmo entendimento  é também perfilhado por  GILBERTO 
FERREIRA (“Aplicação da  Pena”,  p.  66,  1995,  Forense),  para quem se 
mostra imprescindível que o magistrado sentenciante deixe muito claro, 
na concretização da pena imposta,  qual o  método,  quais os critérios  e 
quais as circunstâncias de que se valeu para a determinação final da pena 
a ser aplicada ao réu condenado:

“Não  se  pode  perder  de  vista,  todavia,  que  o  juiz, ao  
estabelecer a pena-base, deverá esclarecer  a quantidade  de pena  
que utilizou em relação a esta ou àquela circunstância.  Não basta  
dizer,  genericamente,  que,  levando  em  consideração  tais  e  tais  
circunstâncias, fixou a pena-base em tanto. (...).” (grifei)

Se é certo, de um lado, que nenhum condenado tem direito público 
subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, não é menos 
exato,  de  outro  –  tal como já advertiu esta  Suprema  Corte 
(HC 71.697/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO) –, que não se mostra lícito 
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ao  magistrado  sentenciante  proceder a  uma  especial exacerbação da 
pena-base, exceto se o fizer em ato decisório adequadamente motivado, 
que satisfaça, de modo pleno, a exigência de fundamentação substancial 
evidenciadora da necessária relação de proporcionalidade e de equilíbrio 
entre a pretensão estatal de máxima punição e o interesse individual de 
mínima expiação (HC 96.590/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO), tudo em 
ordem a inibir soluções  arbitrárias ditadas  pela só e exclusiva vontade 
do juiz.

Na realidade,  a  concretização  da  sanção  penal,  pelo  Estado-Juiz, 
impõe que  este,  sempre,  respeite o  itinerário  lógico-racional, 
necessariamente fundado em  base  empírica  idônea,  indicado pelos 
arts.  59  e 68  do  Código  Penal,  sob pena de  o  magistrado –  que não 
observar os parâmetros estipulados em tais preceitos legais – incidir em 
comportamento manifestamente arbitrário e, por se colocar à margem da 
lei,  apresentar-se totalmente desautorizado pelo  modelo  jurídico  que 
rege,  em  nosso  sistema  de  direito  positivo,  a  aplicação  legítima da 
resposta penal do Estado.

É por isso que  o  Supremo  Tribunal  Federal  –  tendo presente o 
magistério da doutrina (INÁCIO DE CARVALHO NETO, “Aplicação da 
Pena”, 2ª ed., 2003, Forense; MIGUEL REALE JÚNIOR, “Instituições de 
Direito Penal – Parte Geral”, p. 405/429,  itens ns. 5.1 a 5.9, 3ª ed., 2009, 
Forense; RENÉ ARIEL DOTTI, “Curso de Direito Penal – Parte Geral”, 
p.  512/516,  itens  ns.  6  a  17,  2ª  ed.,  2004,  Forense;  CEZAR ROBERTO 
BITENCOURT,  “Código  Penal  Comentado”,  p.  216/221,  4ª  ed.,  2007, 
Saraiva; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Código Penal Comentado”, 
p.  381/402,  8ª  ed.,  2008,  RT;  ROGÉRIO  GRECO,  “Código  Penal 
Comentado”, p. 127/130, 2ª ed., 2009, Impetus) – firmou jurisprudência 
(HC 88.261/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, v.g.) no sentido de que a 
operação de dosimetria penal,  longe de constituir um exercício de puro 
arbítrio  judicial,  deve apoiar-se,  ao  contrário,  em  fundamentação 
juridicamente idônea e que atenda à exigência  imposta pelo art. 93, IX, 
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ao  magistrado  sentenciante  proceder a  uma  especial exacerbação da 
pena-base, exceto se o fizer em ato decisório adequadamente motivado, 
que satisfaça, de modo pleno, a exigência de fundamentação substancial 
evidenciadora da necessária relação de proporcionalidade e de equilíbrio 
entre a pretensão estatal de máxima punição e o interesse individual de 
mínima expiação (HC 96.590/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO), tudo em 
ordem a inibir soluções  arbitrárias ditadas  pela só e exclusiva vontade 
do juiz.

Na realidade,  a  concretização  da  sanção  penal,  pelo  Estado-Juiz, 
impõe que  este,  sempre,  respeite o  itinerário  lógico-racional, 
necessariamente fundado em  base  empírica  idônea,  indicado pelos 
arts.  59  e 68  do  Código  Penal,  sob pena de  o  magistrado –  que não 
observar os parâmetros estipulados em tais preceitos legais – incidir em 
comportamento manifestamente arbitrário e, por se colocar à margem da 
lei,  apresentar-se totalmente desautorizado pelo  modelo  jurídico  que 
rege,  em  nosso  sistema  de  direito  positivo,  a  aplicação  legítima da 
resposta penal do Estado.

É por isso que  o  Supremo  Tribunal  Federal  –  tendo presente o 
magistério da doutrina (INÁCIO DE CARVALHO NETO, “Aplicação da 
Pena”, 2ª ed., 2003, Forense; MIGUEL REALE JÚNIOR, “Instituições de 
Direito Penal – Parte Geral”, p. 405/429,  itens ns. 5.1 a 5.9, 3ª ed., 2009, 
Forense; RENÉ ARIEL DOTTI, “Curso de Direito Penal – Parte Geral”, 
p.  512/516,  itens  ns.  6  a  17,  2ª  ed.,  2004,  Forense;  CEZAR ROBERTO 
BITENCOURT,  “Código  Penal  Comentado”,  p.  216/221,  4ª  ed.,  2007, 
Saraiva; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Código Penal Comentado”, 
p.  381/402,  8ª  ed.,  2008,  RT;  ROGÉRIO  GRECO,  “Código  Penal 
Comentado”, p. 127/130, 2ª ed., 2009, Impetus) – firmou jurisprudência 
(HC 88.261/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, v.g.) no sentido de que a 
operação de dosimetria penal,  longe de constituir um exercício de puro 
arbítrio  judicial,  deve apoiar-se,  ao  contrário,  em  fundamentação 
juridicamente idônea e que atenda à exigência  imposta pelo art. 93, IX, 
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da Constituição,  notadamente se a sentença condenatória houver fixado 
a  pena  em seu máximo legal (HC 87.263/MS,  Rel.  Min.  RICARDO 
LEWANDOWSKI)  ou em  limite  muito próximo  ao  grau  máximo 
legalmente cominado.

A condenação  penal  há de refletir a  absoluta  coerência  lógico- 
-jurídica  que deve existir  entre a  motivação  e a  parte  dispositiva  da 
decisão,  eis que  a  análise  desses  elementos  –  que necessariamente 
compõem a estrutura formal da sentença –  permitirá concluir, em cada 
caso ocorrente,  se a sua fundamentação ajusta-se,  ou não,  de maneira 
harmoniosa, à base empírica que lhe deu suporte.

Impende   observar  , neste ponto, que   a   jurisprudência   do Supremo 
Tribunal  Federal  (HC   96.590/SP  ,  Rel.  Min.  CELSO  DE  MELLO,  v.g.) 
orienta-se   no   sentido   de   invalidar   aquelas decisões que, destituídas   de 
explicitação   concernente às circunstâncias justificadoras da exasperação 
penal,  fixam   a “sanctio juris”  acima   do mínimo legal,  sem   veicularem  , 
no  entanto,  em  seu  texto,  a   necessária   fundamentação   provida  de  
conteúdo  lógico-jurídico ou   sem   guardarem   o  indispensável  vínculo  de  
pertinência com os dados da realidade que   confiram   expressão   concreta 
aos elementos normativos  abstratamente   previstos nos arts. 59  e   68 do 
Código Penal.

Vê-se, portanto, que, mais do que motivar a exacerbação da pena, a 
partir da observância  de padrões de racionalidade atributivos de coerência 
lógica  à  decisão  condenatória,  impõe-se que  o  ato  decisório  também 
revele fatores  concretos  cuja  realidade  objetiva  –  materializando as 
referências  meramente  abstratas da  lei  –  permita justificar a  especial 
exasperação do “quantum” penal.

É   por   esse   motivo   que  esta  Suprema  Corte,  pronunciando-se 
sobre esse específico aspecto da questão,  já   advertiu   que “A   exigência 
de   motivação   da individualização da pena – hoje, garantia   constitucional 
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da Constituição,  notadamente se a sentença condenatória houver fixado 
a  pena  em seu máximo legal (HC 87.263/MS,  Rel.  Min.  RICARDO 
LEWANDOWSKI)  ou em  limite  muito próximo  ao  grau  máximo 
legalmente cominado.

A condenação  penal  há de refletir a  absoluta  coerência  lógico- 
-jurídica  que deve existir  entre a  motivação  e a  parte  dispositiva  da 
decisão,  eis que  a  análise  desses  elementos  –  que necessariamente 
compõem a estrutura formal da sentença –  permitirá concluir, em cada 
caso ocorrente,  se a sua fundamentação ajusta-se,  ou não,  de maneira 
harmoniosa, à base empírica que lhe deu suporte.

Impende   observar  , neste ponto, que   a   jurisprudência   do Supremo 
Tribunal  Federal  (HC   96.590/SP  ,  Rel.  Min.  CELSO  DE  MELLO,  v.g.) 
orienta-se   no   sentido   de   invalidar   aquelas decisões que, destituídas   de 
explicitação   concernente às circunstâncias justificadoras da exasperação 
penal,  fixam   a “sanctio juris”  acima   do mínimo legal,  sem   veicularem  , 
no  entanto,  em  seu  texto,  a   necessária   fundamentação   provida  de  
conteúdo  lógico-jurídico ou   sem   guardarem   o  indispensável  vínculo  de  
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do  condenado (CF,  arts.  5º,  XLVI,  e  93,  IX)  –  não   se   satisfaz   com  a  
existência  na  sentença  de  frases  ou  palavras  quaisquer,  a  pretexto  de  
cumpri-la: a   fundamentação   há   de   explicitar   a   sua   base   empírica   e essa,  
de  sua vez,  há   de   guardar   relação de  pertinência,  legalmente adequada,  
com   a   exasperação   da sanção penal, que visou a justificar” (RTJ   143/600  , 
Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).

É por isso, Senhor Presidente, que o magistrado sentenciante  deve 
descrever, de maneira racionalmente adequada – e de modo plenamente 
ajustado à realidade objetiva dos fatos constantes do processo penal de 
conhecimento –,  o “itinerário lógico que conduziu o juiz às  conclusões  
inseridas  na parte  dispositiva  de  sua manifestação sentencial” (RTJ 143/600, 
604, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei). 

A aplicação da pena em bases objetivamente mais graves reveste-se 
de legitimidade jurídica,  sempre que,  no momento de  sua  imposição, 
indiquem-se os motivos, as circunstâncias e os elementos que permitem 
ao juiz definir, com maior rigor, o “status poenalis” do sentenciado.

Nesse  contexto,  assume indiscutível relevo a  exigência  de 
motivação do ato  sentencial,  em ordem a impor ao  magistrado que o 
profere  o  dever  jurídico  de justificar a  operação  que  materializa  o 
processo de dosimetria penal.

Cabe insistir, neste ponto, consideradas as razões precedentemente 
expostas,  que a aplicação da  pena,  em face do  sistema  normativo 
brasileiro,  não pode converter-se em instrumento  de  opressão judicial 
nem traduzir exercício  arbitrário  de  poder,  eis que o  magistrado 
sentenciante, em seu processo decisório, está necessariamente vinculado 
aos fatores e aos critérios que, em matéria de dosimetria penal,   limitam-
lhe a prerrogativa de definir a pena aplicável ao condenado. 
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Não se mostra legítima,  por  isso mesmo,  a operação judicial de 
dosimetria penal, quando o magistrado, na sentença, sem nela revelar a 
necessária base empírica eventualmente justificadora de suas conclusões, 
vem a definir,  mediante  fixação  puramente arbitrária,  a  pena-base, 
exasperando-a de modo evidentemente excessivo, sem quaisquer outras 
considerações.

Não se pode perder de perspectiva,  em suma,  que, em tema de 
dosimetria  penal,  reputa-se destituída de fundamentação a  sentença 
condenatória  que se abstém de  descrever,  de  maneira  racionalmente 
adequada,  o itinerário lógico percorrido  pelo  juiz  na  definição  da 
“sanctio juris”,  pois cumpre ao magistrado  indicar, no ato de imposição 
da pena,  as razões que,  fundadas em dados da realidade constantes do 
processo de conhecimento,  conferem expressão concreta aos elementos 
normativos abstratamente previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Entendo, desse modo, Senhor Presidente, que tais são os critérios que 
esta Corte deve observar – e que eu também irei observar – na operação de 
dosimetria penal,  pois lhe incumbe,  como órgão sentenciante,  respeitar os 
parâmetros  que a  sua própria  jurisprudência tem adotado a propósito  da 
delicadíssima fase de quantificação da resposta penal do Estado.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Finalmente, também 
entendo  importante,  quando  se  tratar de  crime  continuado,  utilizar 
critério objetivo que norteie a aplicação,  por parte desta Corte, da regra 
legal inscrita no art. 71 do Código Penal, observando-se, em princípio, os 
parâmetros a que aludi,  com apoio na jurisprudência  e no magistério da 
doutrina,  em voto que  proferi,  neste processo,  na  sessão  plenária 
de 25/10/2012.
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Com essas considerações, Senhor Presidente,  acompanho o voto do 
eminente Relator.

É o meu voto.
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VOTO
(S/ITEM VI)

(DOSIMETRIA DA PENA - CORRUPÇÃO ATIVA - RAMON 
HOLLERBACH)

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
também acompanho o voto do Ministro-Relator no sentido da fixação da 
pena  definitiva  de  Ramon  Hollerbach  em cinco  anos  e  dez  meses  de 
reclusão, mais cento e oitenta dias-multas. 

Sua Excelência  o  Ministro-Relator  aplicou bem o sistema trifásico 
brasileiro  de  pena-base,  pena  provisória,  pena  definitiva,  aliás,  como 
expressamente diz o artigo 68 do Código Penal.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Consagrado,  aqui  no  Brasil,  juridicamente,  positivamente, 
doutrinariamente e jurisprudencialmente.

Esse sistema causa dificuldades na prática. É penosa a trajetória do 
juiz na observância, embora necessária, desse chamado sistema trifásico. 
Notadamente porque os oito vetores do artigo 59 do Código Penal, que 
servem de pontes para se sair da pena mínima e se chegar à pena-base, 
nenhum deles é quantificado, nenhum deles é fixado numericamente pelo 
Código  Penal,  o  que  deixa  ao  julgador  uma  certa  margem  de 
subjetividade,  embora  atenuada,  mitigada  pelo  obrigatoriedade  da 
fundamentação racional. 

É nesse sentido que fiz o apelo ao Senhores Ministros, a partir de Sua 
Excelência o Relator, para evitarmos a descrição minudentes de fatos, que 
têm muito mais a ver com a primeira fase, ou seja, com o processo de 
conhecimento propriamente dito, do que com a dosimetria. Mas é claro 
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que,  com  isso,  não  quero  absolutamente  negar  o  caráter  objetivo, 
rigorosamente objetivo da fixação da pena pela demonstração racional do 
itinerário  mental  do  julgador  ao  valorar  cada  qual  das  chamadas 
circunstâncias  do  artigo  59.  Prefiro  chamar  até  de  vetores,  porque 
circunstância já é um dos vetores do artigo 59, e não podemos tomar a 
parte pelo todo.

Então eu acompanho Sua Excelência.
# # #
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ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 
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ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

EXPLICAÇÃO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Sim. 
Perfeito.  Também  me  fixo  objetivamente  nesse  critério.  Aliás,  Vossa 
Excelência  vem  lançando  isso  há  algum  tempo,  e  o  Ministro  Marco 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

EXPLICAÇÃO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Sim. 
Perfeito.  Também  me  fixo  objetivamente  nesse  critério.  Aliás,  Vossa 
Excelência  vem  lançando  isso  há  algum  tempo,  e  o  Ministro  Marco 
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Aurélio também, em relação a essa necessidade.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

4 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3649947.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

Aurélio também, em relação a essa necessidade.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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Voto s/ item IV

07/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(S/ITEM IV)

(DOSIMETRIA DA PENA - LAVAGEM DE DINHEIRO- RAMON 
HOLLERBACH)

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Nesse  caso, 
Presidente, o Ministro-Relator fixou a pena de cinco anos e dez meses, 
enquanto o Revisor a fixou em quatro anos de reclusão. 

Pelo  meu  voto,  estou  acompanhando  o  Ministro-Revisor,  com  as 
vênias do Ministro-Relator. 
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Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3462073.

Supremo Tribunal Federal

07/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(S/ITEM IV)

(DOSIMETRIA DA PENA - LAVAGEM DE DINHEIRO- RAMON 
HOLLERBACH)

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Nesse  caso, 
Presidente, o Ministro-Relator fixou a pena de cinco anos e dez meses, 
enquanto o Revisor a fixou em quatro anos de reclusão. 

Pelo  meu  voto,  estou  acompanhando  o  Ministro-Revisor,  com  as 
vênias do Ministro-Relator. 
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Voto s/ item IV

07/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM IV)

(DOSIMETRIA DA PENA – LAVAGEM DE DINHEIRO- RAMON 
HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O relator teria fixado, 
pelo menos pela cópia do voto distribuído, a pena-base em quatro anos e 
seis meses quanto à lavagem? 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Do 
Ramon?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Do Ramon.

O SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Três 
anos e seis meses. Marcos Valério ficou em quatro...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sim. Mas a pena-base?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - A pena-
base três anos e seis meses, por lavagem. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Três anos 
e  seis  meses  de  reclusão,  acrescidos  de  dois  terços  pela  continuidade 
delitiva.  

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Ou 
seja, apenas seis meses além do mínimo.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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07/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM IV)

(DOSIMETRIA DA PENA – LAVAGEM DE DINHEIRO- RAMON 
HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O relator teria fixado, 
pelo menos pela cópia do voto distribuído, a pena-base em quatro anos e 
seis meses quanto à lavagem? 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Do 
Ramon?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Do Ramon.

O SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Três 
anos e seis meses. Marcos Valério ficou em quatro...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sim. Mas a pena-base?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - A pena-
base três anos e seis meses, por lavagem. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Três anos 
e  seis  meses  de  reclusão,  acrescidos  de  dois  terços  pela  continuidade 
delitiva.  

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Ou 
seja, apenas seis meses além do mínimo.
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Pena final 
definitiva: cinco anos e dez meses.   

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  E  como  o  revisor 
fixou?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) - 
Três anos. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -  Três  anos  de  pena-
base.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) – 
Pena-base.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente,  também 
entendo que as circunstâncias judiciais são negativas. Isso obstaculiza a 
adoção do piso previsto para o tipo.

Agora, acompanhando o relator, no tocante à pena-base, insisto em 
que  não  se  pode  confundir  causa  de  aumento  com  a  continuidade 
delitiva. Primeiro fixa-se a pena para, já a conhecendo, ver a incidência do 
artigo 71 do Código Penal. O que há na lei de regência da matéria, que é a 
Lei nº 9.613/1998? Causa de aumento, ou causas de aumento, no § 4º do 
artigo  1º.  No caso  concreto,  dá-se  a  pertinência  da  causa  de  aumento 
revelada pela habitualidade.

Esse  preceito,  que  deve  ser  acionado  na  última  fase  do  critério 
trifásico, podendo inclusive levar à majoração da pena que suplante – por 
ser causa de aumento e não agravante – o teto previsto para o tipo. É ele 
prejudicial  ao  acusado,  enquanto  a  continuidade  delitiva  –  somente 
acionável depois de conhecer-se, pelo critério trifásico, a pena ou penas 
dos crimes – lhe é favorável.

Por isso, não são institutos que se excluem: observado um, não se 
observa o outro. Não! A menos que possamos dizer que o artigo 71 do 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3390454.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Pena final 
definitiva: cinco anos e dez meses.   

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  E  como  o  revisor 
fixou?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) - 
Três anos. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -  Três  anos  de  pena-
base.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) – 
Pena-base.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente,  também 
entendo que as circunstâncias judiciais são negativas. Isso obstaculiza a 
adoção do piso previsto para o tipo.

Agora, acompanhando o relator, no tocante à pena-base, insisto em 
que  não  se  pode  confundir  causa  de  aumento  com  a  continuidade 
delitiva. Primeiro fixa-se a pena para, já a conhecendo, ver a incidência do 
artigo 71 do Código Penal. O que há na lei de regência da matéria, que é a 
Lei nº 9.613/1998? Causa de aumento, ou causas de aumento, no § 4º do 
artigo  1º.  No caso  concreto,  dá-se  a  pertinência  da  causa  de  aumento 
revelada pela habitualidade.

Esse  preceito,  que  deve  ser  acionado  na  última  fase  do  critério 
trifásico, podendo inclusive levar à majoração da pena que suplante – por 
ser causa de aumento e não agravante – o teto previsto para o tipo. É ele 
prejudicial  ao  acusado,  enquanto  a  continuidade  delitiva  –  somente 
acionável depois de conhecer-se, pelo critério trifásico, a pena ou penas 
dos crimes – lhe é favorável.

Por isso, não são institutos que se excluem: observado um, não se 
observa o outro. Não! A menos que possamos dizer que o artigo 71 do 
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Código Penal e o § 4º do artigo 1º da Lei nº 9.613/1998 cuidam do mesmo 
instituto  jurídico.  Não  cuidam.  Não  há  como  confundir  causa  de 
aumento, repito – e aqui estaria na habitualidade da prática delituosa –, 
com a continuidade delitiva.

Busquei  sustentar  esse  ponto  de  vista  –  e  pelo  menos  consegui 
exteriorizá-lo  –  quando  votamos  relativamente  ao  acusado  Marcos 
Valério. Continuo convencido de que a ordem natural das coisas, mais 
ainda, a incidência das normas de regência conduzem à dupla operação, 
uma seguindo a outra.

A primeira operação – vou ressaltar mais uma vez – é a da fixação da 
pena,  iniciando com a base,  posteriormente cogitando de atenuantes  e 
agravantes,  para depois chegar a causas de diminuição e de aumento. 
Algo  diverso,  já  fixada  a  pena  ou  já  fixadas  as  penas,  é  ter-se  a 
observância, beneficiando o acusado, do artigo 71 do Código Penal.

Por isso, tomo a pena-base de três anos e seis meses, Presidente, e a 
majoro, no caso, ante a causa de aumento do artigo 1º,  § 4º, da Lei nº 
9.613/1998, em um terço, e, posteriormente, faço incidir o que disposto no 
artigo 71 relativamente à continuidade delitiva.

É como voto, sem ter as contas e os números exatos relativos aos 
quantitativos, relativos às penas.
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07/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 

Estão aqui: estão no voto e estão na tabela.  Eu deixei de mencioná-las 
exatamente pelo fato de que distribuí o voto e a tabela a todos.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 

Consignarei.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Sim, 

aliás,  pode consignar em todos em que houver,  se estiver marcado na 
tabela.
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ADITAMENTO VOTO
(S/ITEM VIII)

(DOSIMETRIA DA PENA - EVASÃO DE DIVISAS - RAMON 
HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, quando examinei a situação de Ramon Hollerbach 
com relação à evasão de divisas, confesso, como já o fiz ao proferir o meu 
voto, que fiquei na dúvida se o enquadraria ou não na evasão de divisas. 
E  apenas  o  fiz  porque  há  uma  referência  a  ele  na  fase  inquisitorial, 
indiretamente confirmada depois  na fase do contraditório,  em que ele 
contata  um  doleiro  para  remeter  uma  quantia  determinada  para  o 
exterior. De maneira que, de fato, no total, tal como assinalou o Ministro 
Joaquim  Barbosa,  são  53  operações.  Mas  a  verdade  é  que  Ramon 
Hollerbach  era  um sócio  das  treze  empresas  de  publicidade,  da  qual 
Marcos Valério e Cristiano Paz também eram sócios, que se relacionavam 
com o banco, que, por sua vez, enviava dinheiro para uma determinada 
conta, por meio de suas filiais,  ou até por outras entidades financeiras 
situadas no exterior. Não há, a meu ver, e não havia nos autos, segundo 
penso,  uma prova muito clara de que Ramon Hollerbach,  que era um 
publicitário,  e  como  eu  acabei  de  demonstrar,  pelo  testemunho  que 
trouxe há pouco, um homem que entrava as nove horas da manhã na 
agência de publicidade, saía no final do expediente, percorria as demais 
agências,  estava  intensamente  envolvido  com  os  crimes  descritos  na 
denúncia. Então, eu entendi, e continuo entendendo, que, com relação a 
esse crime, a culpabilidade desse réu, data venia, não é tão grande assim, 
tão grave assim,  quanto a de Marcos Valério,  por exemplo.  Todos nós 
sabemos que ele tinha o controle dessas operações todas, porque possuia 
um visão mais abrangente, uma visão em perspectiva de toda a operação, 
de todo o esquema ilícito.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3508112.

Supremo Tribunal Federal

07/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ADITAMENTO VOTO
(S/ITEM VIII)

(DOSIMETRIA DA PENA - EVASÃO DE DIVISAS - RAMON 
HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, quando examinei a situação de Ramon Hollerbach 
com relação à evasão de divisas, confesso, como já o fiz ao proferir o meu 
voto, que fiquei na dúvida se o enquadraria ou não na evasão de divisas. 
E  apenas  o  fiz  porque  há  uma  referência  a  ele  na  fase  inquisitorial, 
indiretamente confirmada depois  na fase do contraditório,  em que ele 
contata  um  doleiro  para  remeter  uma  quantia  determinada  para  o 
exterior. De maneira que, de fato, no total, tal como assinalou o Ministro 
Joaquim  Barbosa,  são  53  operações.  Mas  a  verdade  é  que  Ramon 
Hollerbach  era  um sócio  das  treze  empresas  de  publicidade,  da  qual 
Marcos Valério e Cristiano Paz também eram sócios, que se relacionavam 
com o banco, que, por sua vez, enviava dinheiro para uma determinada 
conta, por meio de suas filiais,  ou até por outras entidades financeiras 
situadas no exterior. Não há, a meu ver, e não havia nos autos, segundo 
penso,  uma prova muito clara de que Ramon Hollerbach,  que era um 
publicitário,  e  como  eu  acabei  de  demonstrar,  pelo  testemunho  que 
trouxe há pouco, um homem que entrava as nove horas da manhã na 
agência de publicidade, saía no final do expediente, percorria as demais 
agências,  estava  intensamente  envolvido  com  os  crimes  descritos  na 
denúncia. Então, eu entendi, e continuo entendendo, que, com relação a 
esse crime, a culpabilidade desse réu, data venia, não é tão grande assim, 
tão grave assim,  quanto a de Marcos Valério,  por exemplo.  Todos nós 
sabemos que ele tinha o controle dessas operações todas, porque possuia 
um visão mais abrangente, uma visão em perspectiva de toda a operação, 
de todo o esquema ilícito.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3508112.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7065 de 8405 STF-fl. 58680



Aditamento ao Voto

AP 470 / MG 

Ramon  Hollerbach,  foi  enquadrado  nesse  delito  por  força  do 
concurso de agentes, e são lhe atribuídas, em razão disso, 53 operações, 
como  o  próprio  Relator  disse,  que  foram  levadas  a  efeito  de  várias 
maneiras, e uma delas é por meio de um doleiro. Mas a participação dele, 
comprovada  nos  autos,  circunscreve-se  apenas  uma  operação,  só  um 
contato com este doleiro.

Considerando todas essas razões e vendo esse processo como um 
todo,  procurando  analisar,  com  a  sensibilidade  do  magistrado,  a 
participação  efetiva  do  réu  nesse  esquema  criminoso,  eu  estou,  pelas 
razões  que  já  aludi,  fixando  a  pena-base  no  mínimo  legal,  em  seu 
patamar, que é de dois anos. Levando em conta a continuidade delitiva e 
não obstante o fato que, no total, tenham sidos 53 operações, e a grande 
maioria delas operada por meio de braços estrangeiros do Banco Rural ou 
de coligadas ou até  de terceiras  entidades financeiras,  e  considerando, 
especialmente, que nos autos, insisto, está provado apenas este contato de 
Ramon Hollerbach  com o  doleiro  -  talvez,  se  possa  até  imaginar  que 
tenha tido outros, mas não há prova disso -, eu estou exasperando a pena 
em um terço, de maneira a fixar a pena para a lavagem de dinheiro em 
dois anos e oito meses de reclusão mais treze dias multa.

E, mais uma vez, Senhor Presidente, para afastar qualquer ideia de 
que eu esteja sendo leniente com esses gravíssimos crimes praticados por 
este  réu  Ramon  Hollerbach,  no  computo  geral,  na  consolidação  das 
penas, cheguei a doze anos e oito meses de reclusão, mais sessenta e um 
dias-multa. Isto sem considerar a pena que se acrescerá a esse total, em 
razão da lavagem de dinheiro pela qual esse réu já foi condenado.
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07/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO PENAL 470

ESCLARECIMENTO

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(PRESIDENTE) - Presidente, permita um esclarecimento? Como eu disse, 

a evasão de divisas se processou basicamente por dois métodos: por via 

bancária,  em  alguns  casos  usando-se  os  bancos  da  própria  rede  do 

conglomerado  rural  no  exterior,  e  através  de  doleiros.  Por  que  eu 

aumentei a pena, eu considero que a culpabilidade do Ramon é elevada 

nesse caso? Por que foi ele quem, digamos assim, inventou essa via dos 

doleiros. 

E há a questão numérica. O Ramon procurou o doleiro. 

Através do doleiro não foi feita uma só operação, foram vinte e quatro 

operações via bancária e todas as demais operações, das cinquenta e três, 

foram feitas via doleiro. Portanto, quase a metade. Não se trata, portanto, 

de uma participação mínima,  insignificante,  bem que,  a  meu ver,  sem 
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dúvida, isso incide, evidentemente, na culpabilidade. Mas, mesmo assim, 

eu fixei a pena dele em patamar inferior ao do Marcos Valério, porque 

sempre  entendi  que  o  Marcos  Valério  é  o  grande  chefe,  o  grande 

organizador de toda a trama criminosa.

                   *   *   *
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07/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Presidente, eu não me animaria a fazer uma tréplica, porque também 
não quero fazer com que esse julgamento se estenda de forma indefinida, 
mas eu ousaria discordar do eminente Relator no sentido de afirmar que 
Ramon Hollerbach não foi o inventor desta remessa de dinheiro.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu me 
expressei mal.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Remessa de dinheiro por meio de doleiros. Esse doleiro, Kalid, salvo 
engano.

O SENHOR MINISTRO  JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -Jader 
Kalid Antônio.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- É um doleiro conhecidíssimo, segundo consta dos autos.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Ele é 
quem contactou o doleiro.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Em  Belo  Horizonte.  Portanto,  creio  que  muitas  e  muitas  pessoas 
utilizavam seus serviços. O que eu estou dizendo é, nos autos, há apenas 
uma  menção  ao  contato  deste  réu,  Ramon  Rollerbach,  com  esse 
determinado doleiro. É claro que existiram outras remessas, por outras 
pessoas. E digo, mais uma vez, que essa menção foi feita  en passant  na 
primeira fase da persecução criminal. É por isso que, fundando-me nos 
autos,  eu  entendi  que  houve  uma  menor  participação.  Até  cogitei  de 
utilizar aquele dispositivo que autoriza a diminuição da pena em face da 
menor  participação,  mas  como  existem  outros  personagens  nesse 
processo  que  realmente  tiveram  uma  menor  participação,  uma 
participação  até  desprezível,  estou  me  reservando  a  utilizar  esse 
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dispositivo penal para essas outras pessoas.
Mas,  faço  apenas  essa  observação.  Não  quero  polemizar,  quero 

apenas dizer como é que eu,  enquanto juiz, analisando a circunstância 
pessoal deste réu, estou dimensionando a pena.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Vossa 
Excelência fixa, portanto, a pena definitiva em dois anos e oito meses de 
reclusão, mais treze dias. Vossa Excelência declara logo a prescrição?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, porque a pena passou de dois anos.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Não, mas 
é que, segundo a nossa Súmula, não sei se é a 497, a continuidade não 
altera o cálculo do reconhecimento da prescrição.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Vamos deixar isso para o final,  Senhor Presidente, porque nós talvez 
tenhamos que enfrentar essa questão da continuidade delitiva,  que foi 
levantada pelo eminente Ministro Marco Aurélio, e essa é uma questão 
que eu examinarei depois.

Inclusive, Senhor Presidente, eu quero dizer o seguinte: eu não sou 
refratário  aos  critérios  objetivos  que  foram  levantados  pelo  eminente 
Ministro  Celso,  até  disse  a  Sua  Excelência,  em particular,  que  até  me 
animaria a aproximar a minha dosimetria, os critérios que eu estabeleci - 
de um sexto,  um quarto  e um terço -,  dos  critérios  adotados por Sua 
Excelência, desde de que eventualmente nós evoluamos, e, no cômputo 
final da pena, consigamos fazer uma redução de modo a chegar-se numa 
pena, pelo menos no meu entender, um pouco mais razoável. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Muito 
bem, só para deixar claro, a Súmula é a 497 mesmo, pela pena de Vossa 
Excelência, a pretensão punitiva do Estado já está prescrita. Mas vamos 
colher os votos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Vamos ver, porque posso evoluir, também, eventualmente, nessa fração, 
nesse percentual,  dependendo do que vamos atingir ao final, porque a 
discussão  está  em  aberto.  Essa  é  uma  pena  provisória  que  eu  estou 
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fixando, e, como é uma pena provisória, não quero assentar, desde logo, 
nenhuma prescrição, porque posso evoluir.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
tenho, aqui, um dado preciso: foram vinte e quatro operações, via Rural, e 
vinte e nove, via esse doleiro. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Muito 
bem. 
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07/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM VIII)

(DOSIMETRIA DA PENA - EVASÃO DE DIVISAS - RAMON 
HOLLERBACH)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
acompanho o voto  do  Ministro  Revisor,  aqui,  como fiz  com relação  a 
Marcos  Valério,  em  se  tratando  de  evasão  de  divisas,  vinculadas  a 
remessas ao exterior para Duda Mendonça e Zilmar Fernandes.

Assim, acompanho o voto do eminente Ministro Revisor, pedindo 
vênia ao  Ministro Relator. 
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DEBATE

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Senhor Presidente,  todos sabem, estive uma semana fora do país.  Para 
minha surpresa, eu li, numa publicação nada confiável, uma crítica acerba 
às fixações de pena que eu tenho proposto ao Plenário, e comparava-se 
essa  fixação  de  pena  de  quarenta  anos,  que  a  mídia  brasileira  tanto 
explorou, ao Marcos Valério, à situação de uma ré jovem de São Paulo 
que  assassinara  o  próprio  pai.  Então,  dizia-se:  "Olha  o  absurdo!  Essa 
moça matou o pai, foi penalizada em vinte e nove anos. O Marcos Valério, 
que não matou ninguém, está sendo punido em quarenta anos". Ora, o 
que  se  esquece  é  que  ele  cometeu  oito  crimes,  vários  desses  crimes 
desdobrados em dezenas de atos, de infrações, que, se fossem somadas, 
chegariam a  trezentos  anos.  Mas,  em razão  da  mitigação  trazida  pelo 
artigo  71  da  continuidade  delitiva,  fica  em  patamar  muito  inferior, 
bastante razoável, pouco acima do mínimo legal, como acaba de dizer o 
Ministro Fux.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Presidente, eu pediria para fazer uma pequena observação, que é uma 
reflexão que fiz também ao chegar a essa dosimetria.

É que esse número de cinquenta e três crimes parece um número 
extraordinário, fora do comum; um número que, realmente, à primeira 
vista, impressiona. Mas, na verdade, qual foi o crime? Foi remeter uma 
determinada importância, que era devida ao publicitário Duda Mendonça 
e a sua sócia, para o exterior: "x", sei lá, algumas centenas de milhares de 
reais.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não. 
Dez milhões. Sabidamente, mais de dez milhões.
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Então não deixa de ser centenas de milhares de reais somados. Bem, na 
verdade, o crime é único: transferir uma determinada importância para a 
conta de uma outra pessoa no exterior.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Nós 
infelizmente examinamos fatos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- O que houve é que foram algumas operações; quer dizer, alguns toques 
no  computador,  então  foram  transferidas  verbas,  várias  vezes.  Esse 
número impressiona, mas, no fundo, tudo pode ser resumido a um crime, 
talvez dois.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Sim, 
infelizmente nós estamos jungidos aos fatos, e os fatos do processo são 
muito claros, muito precisos: foram cinquenta e três operações. Nós não 
podemos omitir  esse  fato,  é  um dado objetivo,  e  esse  dado objetivo é 
muito bem tratado pelo Código Penal.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência me 
permite?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Sustento,  há  anos, 
que, a prevalecer esse entendimento, poderemos ter situação jurídica em 
que o acusado jamais logrará o benefício,  desde que a pena final,  por 
exemplo, chegue, como algumas têm chegado no País, a cem anos, cento e 
dez anos. O sistema fica capenga, quando, a um só tempo, reconhecemos 
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a valia do artigo 75 do Código Penal, quanto ao período de permanência 
máxima  na  cadeia  –  trinta  anos  –,  e  inviabilizamos,  até  mesmo,  a 
progressão no regime de cumprimento da pena,  ao considerar,  não os 
trinta  anos  para  cálculo  do  tempo  necessário  a  progredir,  mas  a 
totalidade.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Em regime fechado, 
integralmente em regime fechado?

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(REVISOR) -  A  ideia  de  ressocialização  da  pena,  fica  afastada 
completamente.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Cancelemos, também, a memória dos fatos, que são gravíssimos.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM VIII)

(DOSIMETRIA DA PENA - EVASÃO DE DIVISAS - RAMON 
HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, eu, em relação a evasão de divisas, cheguei, no 

meu voto,  a um total  de três anos e quatro meses de reclusão.  Como, 
entre a pena dosada pelo Relator e aquela dosada pelo Revisor essa se 
aproxima mais daquela do Revisor,  eu peço vênia a Sua Excelência,  o 
Relator, para acompanhar o Revisor.

Aqui, apenas um registro - diante das discussões ocorridas - que eu 
já havia feito anteriormente, quando da votação da dosimetria de Marcos 
Valério.

O que a própria denúncia narra é que o valor devido pelo partido a 
Duda Mendonça - que, posteriormente, a própria maioria entendeu como 
um valor devido, absolvendo Duda e Zilmar - foi pago de duas maneiras: 
uma, com os saques, em dinheiro vivo, feitas por Zilmar, no Banco Rural;  
a outra, mediante o envio de valores para o exterior. Esses envios foram 
feitos à prestação, mas o objetivo era único. Então, aqui, não exaspero o 
número de vezes. Poderia ter feito em mil parcelas. Seriam mil crimes? 
Então, o meu voto foi dado de acordo com esse contexto.

É por isso que a  individualização da pena -  a  Constituição deixa 
claro – se faz diante das circunstâncias concretas. A valoração, cada qual 
dos juízes faz a sua. Usei um critério que penso que é razoável. Eu fixo a 
minha dosimetria  e,  dependendo de  qual  das  dosimetrias  ela  mais  se 
aproxime, acompanho o Relator ou o Revisor. Neste caso, acompanho o 
Revisor. Há casos em que acompanho o Relator. E, assim, vou proferir o 
meu  voto.  Neste  caso,  como  resultado  prático,  eu  acompanho  a 
dosimetria do Revisor, que está mais próxima da minha.
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meu voto,  a um total  de três anos e quatro meses de reclusão.  Como, 
entre a pena dosada pelo Relator e aquela dosada pelo Revisor essa se 
aproxima mais daquela do Revisor,  eu peço vênia a Sua Excelência,  o 
Relator, para acompanhar o Revisor.

Aqui, apenas um registro - diante das discussões ocorridas - que eu 
já havia feito anteriormente, quando da votação da dosimetria de Marcos 
Valério.

O que a própria denúncia narra é que o valor devido pelo partido a 
Duda Mendonça - que, posteriormente, a própria maioria entendeu como 
um valor devido, absolvendo Duda e Zilmar - foi pago de duas maneiras: 
uma, com os saques, em dinheiro vivo, feitas por Zilmar, no Banco Rural;  
a outra, mediante o envio de valores para o exterior. Esses envios foram 
feitos à prestação, mas o objetivo era único. Então, aqui, não exaspero o 
número de vezes. Poderia ter feito em mil parcelas. Seriam mil crimes? 
Então, o meu voto foi dado de acordo com esse contexto.

É por isso que a  individualização da pena -  a  Constituição deixa 
claro – se faz diante das circunstâncias concretas. A valoração, cada qual 
dos juízes faz a sua. Usei um critério que penso que é razoável. Eu fixo a 
minha dosimetria  e,  dependendo de  qual  das  dosimetrias  ela  mais  se 
aproxime, acompanho o Relator ou o Revisor. Neste caso, acompanho o 
Revisor. Há casos em que acompanho o Relator. E, assim, vou proferir o 
meu  voto.  Neste  caso,  como  resultado  prático,  eu  acompanho  a 
dosimetria do Revisor, que está mais próxima da minha.
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Se isso vai implicar prescrição etc., a responsabilidade é da lei, do 
legislador, não é do julgador.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  É do 
julgador também, Ministro.

Como  diz  o  Ministro  Marco  Aurélio  -  eu  não  concordo,  mas  o 
Ministro Marco Aurélio vive a dizer -, julgar é um ato de vontade.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Mas, também, vai-se fazer conta de chegada para evitar a prescrição?
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Não, não é bem assim.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Já ouvi 

Vossa Excelência dizer.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Disse que interpretar...
O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Ah, 

interpretar. É o que nós estamos fazendo, aqui, há quarenta e ...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Vossa Excelência tem 

que prestar um pouco mais de atenção às minhas palavras.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu não 

concordo com essa formulação, de qualquer maneira.

# # #
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Se isso vai implicar prescrição etc., a responsabilidade é da lei, do 
legislador, não é do julgador.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  É do 
julgador também, Ministro.

Como  diz  o  Ministro  Marco  Aurélio  -  eu  não  concordo,  mas  o 
Ministro Marco Aurélio vive a dizer -, julgar é um ato de vontade.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Mas, também, vai-se fazer conta de chegada para evitar a prescrição?
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Não, não é bem assim.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Já ouvi 

Vossa Excelência dizer.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Disse que interpretar...
O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Ah, 

interpretar. É o que nós estamos fazendo, aqui, há quarenta e ...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Vossa Excelência tem 

que prestar um pouco mais de atenção às minhas palavras.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu não 

concordo com essa formulação, de qualquer maneira.

# # #
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07/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(S/ITEM VIII)

(DOSIMETRIA DA PENA - EVASÃO DE DIVISAS - RAMON 
HOLLERBACH)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
eu também, tal como agora acaba de afirmar o Ministro Toffoli - acho que 
todos nós já afirmamos -,  fiz a verificação do que se tem, e vou pedir 
vênia ao Ministro-Relator para acompanhar o Revisor,  uma vez que o 
exame feito e a conclusão a que cheguei, numa aproximação a que eu me 
submeto, por decisão que houve desse Plenário, de que, para se chegar à 
finalização  desse  julgamento,  cada  um  de  nós  votaria  com aquele  de 
quem mais se aproximasse na sua conclusão. Neste caso, peço vênia ao 
Relator para acompanhar o Revisor, e, portanto, aceitar a fixação em dois 
anos e oito meses, embora alguns anos diferente do que tinha chegado.
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VOTO
(S/ITEM VIII)

(DOSIMETRIA DA PENA - EVASÃO DE DIVISAS - RAMON 
HOLLERBACH)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
eu também, tal como agora acaba de afirmar o Ministro Toffoli - acho que 
todos nós já afirmamos -,  fiz a verificação do que se tem, e vou pedir 
vênia ao Ministro-Relator para acompanhar o Revisor,  uma vez que o 
exame feito e a conclusão a que cheguei, numa aproximação a que eu me 
submeto, por decisão que houve desse Plenário, de que, para se chegar à 
finalização  desse  julgamento,  cada  um  de  nós  votaria  com aquele  de 
quem mais se aproximasse na sua conclusão. Neste caso, peço vênia ao 
Relator para acompanhar o Revisor, e, portanto, aceitar a fixação em dois 
anos e oito meses, embora alguns anos diferente do que tinha chegado.
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07/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM VIII)

(DOSIMETRIA DA PENA - EVASÃO DE DIVISAS - RAMON 
HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhor Presidente, 
peço vênia ao Revisor para acompanhar o Relator, tendo em vista que 
aqui me parece que houve a exasperação dentro de padrões razoáveis. 
Por outro lado, a elevação se fez quanto ao crime continuado segundo os 
parâmetros objetivos que já fixamos e deliberamos.

Então me parece que, nessa linha, é de se subscrever a opção feita 
pelo eminente Ministro Relator.  
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HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhor Presidente, 
peço vênia ao Revisor para acompanhar o Relator, tendo em vista que 
aqui me parece que houve a exasperação dentro de padrões razoáveis. 
Por outro lado, a elevação se fez quanto ao crime continuado segundo os 
parâmetros objetivos que já fixamos e deliberamos.

Então me parece que, nessa linha, é de se subscrever a opção feita 
pelo eminente Ministro Relator.  
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07/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM VIII)

(DOSIMETRIA DA PENA - EVASÃO DE DIVISAS - RAMON 
HOLLERBACH E MARCOS VALÉRIO)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO  –  Presidente,  o  mais 
interessante  é  que  o  beneficiário  não  foi  condenado,  no  que  manteve 
depósitos no exterior. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Contra 
o voto do Relator. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Inicialmente,  penso 
que não.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não, 
não. Nesse aspecto o meu voto era pela condenação, sim.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Creio  que  Vossa 
Excelência, em sessão seguinte, bem como os ministros Gilmar Mendes e 
Celso de Melo, acabaram evoluindo.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Não 
com relação à evasão.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Estou  falando  dos 
depósitos no exterior. 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Evasão.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM VIII)

(DOSIMETRIA DA PENA - EVASÃO DE DIVISAS - RAMON 
HOLLERBACH E MARCOS VALÉRIO)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO  –  Presidente,  o  mais 
interessante  é  que  o  beneficiário  não  foi  condenado,  no  que  manteve 
depósitos no exterior. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Contra 
o voto do Relator. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Inicialmente,  penso 
que não.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não, 
não. Nesse aspecto o meu voto era pela condenação, sim.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Creio  que  Vossa 
Excelência, em sessão seguinte, bem como os ministros Gilmar Mendes e 
Celso de Melo, acabaram evoluindo.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Não 
com relação à evasão.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Estou  falando  dos 
depósitos no exterior. 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Evasão.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Continuamos sem nos 
entender!

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - O que é 
saudável.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Embora  Vossa 
Excelência  não  esteja  falando  alemão.  Ambos  falamos o  português  do 
Brasil.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Do 
Brasil.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO –  Presidente, o ministro 
Dias Toffoli enfocou aspecto interessantíssimo: a evasão, a rigor, a rigor, 
mostrou-se  única,  com  objetivo  previamente  definido.  No  caso,  as 
remessas, frente ao total do valor que seria satisfeito no exterior presente 
o crédito de Duda Mendonça, fizeram-se – por isso ou por aquilo, não sei 
se  por  disponibilidade  de  caixa  ou  não  –  em  doses  homeopáticas, 
chegando aos dez milhões. 

Tem-se  até  aqui,  acompanhando  o  revisor,  três  votos;  e, 
acompanhando o relator, dois votos. Não votei na evasão, considerado o 
acusado Marcos Valério, porque tive que deixar o Tribunal para atender 
obrigação  no  Tribunal  Superior  Eleitoral.  E  o  farei  em  conjunto, 
Presidente, dando interpretação à espécie – e  interpretação, repito, é um 
ato de vontade comandado pela ciência e consciência de cada qual –, o 
farei presente esse contexto, a satisfação no exterior de um valor total. 
Penso que não se tem a prática de cinquenta e três crimes de evasão, mas 
de um único, presente o pagamento, o crédito, de Duda Mendonça.

O  relator  fixa  a  pena  em  dois  anos.  Não  o  faço,   porque  seria 
estabelecê-la,  considerado  o  mínimo  previsto  para  o  tipo.  As 
circunstâncias judiciais não são positivas, pelo menos se atinarmos para 
as consequências da prática delituosa: a evasão alcançou a cifra de dez 
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Continuamos sem nos 
entender!

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - O que é 
saudável.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Embora  Vossa 
Excelência  não  esteja  falando  alemão.  Ambos  falamos o  português  do 
Brasil.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Do 
Brasil.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO –  Presidente, o ministro 
Dias Toffoli enfocou aspecto interessantíssimo: a evasão, a rigor, a rigor, 
mostrou-se  única,  com  objetivo  previamente  definido.  No  caso,  as 
remessas, frente ao total do valor que seria satisfeito no exterior presente 
o crédito de Duda Mendonça, fizeram-se – por isso ou por aquilo, não sei 
se  por  disponibilidade  de  caixa  ou  não  –  em  doses  homeopáticas, 
chegando aos dez milhões. 

Tem-se  até  aqui,  acompanhando  o  revisor,  três  votos;  e, 
acompanhando o relator, dois votos. Não votei na evasão, considerado o 
acusado Marcos Valério, porque tive que deixar o Tribunal para atender 
obrigação  no  Tribunal  Superior  Eleitoral.  E  o  farei  em  conjunto, 
Presidente, dando interpretação à espécie – e  interpretação, repito, é um 
ato de vontade comandado pela ciência e consciência de cada qual –, o 
farei presente esse contexto, a satisfação no exterior de um valor total. 
Penso que não se tem a prática de cinquenta e três crimes de evasão, mas 
de um único, presente o pagamento, o crédito, de Duda Mendonça.

O  relator  fixa  a  pena  em  dois  anos.  Não  o  faço,   porque  seria 
estabelecê-la,  considerado  o  mínimo  previsto  para  o  tipo.  As 
circunstâncias judiciais não são positivas, pelo menos se atinarmos para 
as consequências da prática delituosa: a evasão alcançou a cifra de dez 
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milhões. 
Por isso, acompanho o  relator na pena fixada, mas deixo de fazê-lo – 

e nesse ponto também não acompanho o revisor – quanto às práticas, que 
não reconheço,  a  revelar vários  crimes,  não havendo campo,  portanto, 
para fazer incidir o artigo 71 do Código Penal. 

Creio que, quanto a Marcos Valério, o relator a fixou em cinco anos. 
É isso? É a total,  não é? Não sei em quantos anos o relator fixou a pena-
base quanto a Marcos Valério.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER  - A pena base ele a fixou 
em três anos.

O SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Três 
anos.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Fixo a pena-base em 
três anos, e a de Ramon, presentes as circunstâncias judiciais, tal como o 
fez o relator.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ministro Marco Aurélio, eu fixei, com relação a Marcos Valério, em três 
anos também a pena-base, assim como Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Acompanho, quanto à 
pena-base, relativamente a Valério, relator e revisor. Quanto a Ramon, é 
que está havendo uma divergência, porque Vossa Excelência – revisor – 
fixa o mínimo previsto para o tipo.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Em um terço. É. No caso, eu entendi que...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - A pena-base.
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milhões. 
Por isso, acompanho o  relator na pena fixada, mas deixo de fazê-lo – 

e nesse ponto também não acompanho o revisor – quanto às práticas, que 
não reconheço,  a  revelar vários  crimes,  não havendo campo,  portanto, 
para fazer incidir o artigo 71 do Código Penal. 
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três anos, e a de Ramon, presentes as circunstâncias judiciais, tal como o 
fez o relator.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ministro Marco Aurélio, eu fixei, com relação a Marcos Valério, em três 
anos também a pena-base, assim como Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Acompanho, quanto à 
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que está havendo uma divergência, porque Vossa Excelência – revisor – 
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Sim, a pena-base no mínimo.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Em dois anos, não é?

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Em 
dois anos e oito meses. 

Então Vossa Excelência acompanha o Relator.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Quanto à pena-base 
relativamente a Ramon.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  O seu resultado final aproxima-se mais do Ministro-Relator ou do meu?

 
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER – Não.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Sim, porque a pena-
base ele fixa na...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) - 
Não, é porque a pena total  do Ministro-Relator chega a mais de cinco 
anos, não é isso?

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –   Vislumbro  crime 
único,  não  chegando  à  continuidade,  ao  acréscimo  decorrente  da 
continuidade.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- E a minha chega a dois anos. Então, Vossa Excelência fixa a pena-base de 
Ramon  um  pouco  acima  do  mínimo,  portanto  em  dois  anos  e  nove 
meses? E aí para, porque não há nem agravantes, nem atenuantes, nem a 
incidência do art. 71. Vossa Excelência está fixando um ano acima do que 
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Sim, a pena-base no mínimo.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Em dois anos, não é?

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Em 
dois anos e oito meses. 

Então Vossa Excelência acompanha o Relator.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Quanto à pena-base 
relativamente a Ramon.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  O seu resultado final aproxima-se mais do Ministro-Relator ou do meu?

 
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER – Não.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Sim, porque a pena-
base ele fixa na...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) - 
Não, é porque a pena total  do Ministro-Relator chega a mais de cinco 
anos, não é isso?
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- E a minha chega a dois anos. Então, Vossa Excelência fixa a pena-base de 
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eu fixei. E o eminente Relator, se não me falha a memória, fixou, no total,  
em cinco anos e...?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER  -   Quatro anos e nove 
meses.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não me 
lembro do total. Marcos Valério: fixei em três anos a pena-base. Levei em 
consideração  cinquenta  e  três  operações  e  aumentei  nos  dois  terços, 
seguindo  essa  tabela  sugerida  pelo  Ministro  Celso.  Com  relação  ao 
Ramon, eu fixei um pouco abaixo, dois anos e nove meses.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas eu quero dizer que o Ministro Marco Aurélio, no total, no resultado 
final, embora por caminhos distintos, aproxima-se, pelo menos no que diz 
respeito a Ramon Hollerbach, mais da minha pena.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Já deu 
para  perceber  que  eu  não  estou  preocupado  com  totais,  eu  estou 
preocupado com os critérios.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Penso em relação à 
fixação da pena-base, e daí também quanto aos reflexos da prescrição.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Sim, 
claro.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Presidente, quanto à 
pena-base paro nela, porque não há fatores que influenciem a majoração 
ou a diminuição. Quanto a Marcos Valério, acompanho o relator e revisor, 
fixo em três anos. No tocante a Ramon, fixo em dois anos e nove meses, 
como o fez o relator. E paro aí.
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- Mas eu quero dizer que o Ministro Marco Aurélio, no total, no resultado 
final, embora por caminhos distintos, aproxima-se, pelo menos no que diz 
respeito a Ramon Hollerbach, mais da minha pena.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Já deu 
para  perceber  que  eu  não  estou  preocupado  com  totais,  eu  estou 
preocupado com os critérios.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Penso em relação à 
fixação da pena-base, e daí também quanto aos reflexos da prescrição.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Sim, 
claro.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Presidente, quanto à 
pena-base paro nela, porque não há fatores que influenciem a majoração 
ou a diminuição. Quanto a Marcos Valério, acompanho o relator e revisor, 
fixo em três anos. No tocante a Ramon, fixo em dois anos e nove meses, 
como o fez o relator. E paro aí.

5 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3632158.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7084 de 8405 STF-fl. 58699



Voto s/ item VIII

07/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O
(s/ item VIII)

(DOSIMETRIA DA PENA - EVASÃO DE DIVISAS - RAMON 
HOLLERBACH)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Isso consta do meu voto também.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Os 
chamados efeitos da condenação. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Com a 
preocupação de acelerar, não tenho mencionado, mas consta da tabela e 
do voto. 
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Isso consta do meu voto também.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Os 
chamados efeitos da condenação. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Com a 
preocupação de acelerar, não tenho mencionado, mas consta da tabela e 
do voto. 
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07/11/2012 PLENÁRIO
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VOTO
(S/ITEM VIII)

(DOSIMETRIA DA PENA - EVASÃO DE DIVISAS - RAMON 
HOLLERBACH)

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Embora eu ficasse numa pena-base de dois anos e seis meses de reclusão 
e numa pena definitiva um pouco menor do que a de Sua Excelência o 
Ministro-Relator, quatro anos e dois meses de reclusão, vou acompanhar 
Sua Excelência. 

XXX
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(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

DEBATE

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  O 
Ministro Marco Aurélio fica com o Relator. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ele votou na pena-base. 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

DEBATE

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  O 
Ministro Marco Aurélio fica com o Relator. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ele votou na pena-base. 
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Quanto 
a Marcos Valério, Sua Excelência o Ministro Marco Aurélio fixou a pena 
em três anos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Portanto, na pena-base, Relator e Revisor...

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Acompanha o Relator e o Revisor também na pena-base. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  O 
Ministro  Marco  Aurélio  fica  isolado,  porque  só  ele  não  estabelece  a 
continuidade delitiva. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- No valor final, Sua Excelência definiu um valor por outros critérios. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Mas 
segue Sua Excelência o Relator na pena definitiva.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
– Como?

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  É 
melhor aguardarmos o Ministro Marco Aurélio.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  O 
Ministro Marco Aurélio me acompanhou. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Se não 
estou enganado, ele acompanha o meu voto na fixação das duas penas-
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Quanto 
a Marcos Valério, Sua Excelência o Ministro Marco Aurélio fixou a pena 
em três anos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Portanto, na pena-base, Relator e Revisor...

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Acompanha o Relator e o Revisor também na pena-base. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  O 
Ministro  Marco  Aurélio  fica  isolado,  porque  só  ele  não  estabelece  a 
continuidade delitiva. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- No valor final, Sua Excelência definiu um valor por outros critérios. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Mas 
segue Sua Excelência o Relator na pena definitiva.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
– Como?

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  É 
melhor aguardarmos o Ministro Marco Aurélio.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  O 
Ministro Marco Aurélio me acompanhou. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Se não 
estou enganado, ele acompanha o meu voto na fixação das duas penas-
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base.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
anotei que acompanhou o Ministro-Relator. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Causas  de  aumento,  diminuição,  dois  anos  e  nove  meses  para 
Hollerbach.

 
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Três anos, para Marcos Valério.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Extinta 
a punibilidade pela prescrição. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Como essa pena sofrerá muitas modificações, acho um pouco prematuro 
que assentemos desde logo a prescrição.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Sim, 
mas, para efeito de aproximação dos votos, acho que o Ministro Marco 
Aurélio fica muito mais com o Relator do que com o Revisor.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- No resultado final, não. É o voto médio. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  -  Dois anos e nove 
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base.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
anotei que acompanhou o Ministro-Relator. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Causas  de  aumento,  diminuição,  dois  anos  e  nove  meses  para 
Hollerbach.

 
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Três anos, para Marcos Valério.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Extinta 
a punibilidade pela prescrição. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Como essa pena sofrerá muitas modificações, acho um pouco prematuro 
que assentemos desde logo a prescrição.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Sim, 
mas, para efeito de aproximação dos votos, acho que o Ministro Marco 
Aurélio fica muito mais com o Relator do que com o Revisor.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- No resultado final, não. É o voto médio. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  -  Dois anos e nove 
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meses.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Pela 
condenação.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Por  exemplo,  com  relação  a  Ramon  Hollerbach,  Sua  Excelência,  o 
Ministro Marco Aurélio, o condenou em dois anos e nove meses. Eu o 
condenei em dois anos e oito meses.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Portanto,  ele  está  mais  próximo -  embora  por  outros  caminhos  -  da 
minha dosimetria  final. Seria um voto médio. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
É um voto médio. Não vejo de outra forma. Ele contém os quatro 

votos.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  O 
Ministro Marco Aurélio concorda na integralidade com o meu voto em 
relação à fixação da pena-base tanto do Ramon quanto do Marcos Valério. 
Ele diverge de    todos nós em relação à continuidade delitiva. Diverge  de 
todos!    

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  É 
neutra a posição dele. 
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meses.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Pela 
condenação.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Por  exemplo,  com  relação  a  Ramon  Hollerbach,  Sua  Excelência,  o 
Ministro Marco Aurélio, o condenou em dois anos e nove meses. Eu o 
condenei em dois anos e oito meses.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Portanto,  ele  está  mais  próximo -  embora  por  outros  caminhos  -  da 
minha dosimetria  final. Seria um voto médio. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
É um voto médio. Não vejo de outra forma. Ele contém os quatro 

votos.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  O 
Ministro Marco Aurélio concorda na integralidade com o meu voto em 
relação à fixação da pena-base tanto do Ramon quanto do Marcos Valério. 
Ele diverge de    todos nós em relação à continuidade delitiva. Diverge  de 
todos!    

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  É 
neutra a posição dele. 
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Cinco 
votos  com o Relator.  

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Não, não é neutra. Se todos que votaram acompanhando o Revisor 

alterarem o seu voto para acompanhar o Ministro Marco Aurélio, ficará 
cinco votos a cinco. O voto dele é o médio.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
O voto do Ministro Marco Aurélio é o voto médio.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

 O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Sim, já 
contamos.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Cinco a cinco.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -   A 
Ministra Cármen Lúcia acompanhou o Revisor.

  O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  -  O  meu  voto, 
Presidente, como ressaltado pelo revisor, aproxima-se muito mais do voto 
de Sua Excelência do que do voto do relator.  

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Sim, 
mas, no caso, o princípio democrático da majoritariedade foi observado.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Cinco 
votos  com o Relator.  

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Não, não é neutra. Se todos que votaram acompanhando o Revisor 

alterarem o seu voto para acompanhar o Ministro Marco Aurélio, ficará 
cinco votos a cinco. O voto dele é o médio.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
O voto do Ministro Marco Aurélio é o voto médio.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

 O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Sim, já 
contamos.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Cinco a cinco.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -   A 
Ministra Cármen Lúcia acompanhou o Revisor.

  O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  -  O  meu  voto, 
Presidente, como ressaltado pelo revisor, aproxima-se muito mais do voto 
de Sua Excelência do que do voto do relator.  

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Sim, 
mas, no caso, o princípio democrático da majoritariedade foi observado.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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- Não, aí não se aplica.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Com  o 
Relator, temos quatro votos; com o de Sua Excelência, temos cinco votos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas Ministro, estamos mudando o critério agora.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Perdoem-me se não 
concordarem com o  que  vou veicular:  para  a  proclamação,  importa  a 
condenação, importa a pena final.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Esse foi o critério adotado até agora.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO -  Indago:  há  maioria 
impondo a pena preconizada pelo  relator? Penso que não.  

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Há 
cinco votos. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – E cinco votos que não 
endossam essa pena.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Se 
considerarmos o número de dez Ministros, não há maioria. São cinco. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
(CANCELADO).

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não há maioria.
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- Não, aí não se aplica.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Com  o 
Relator, temos quatro votos; com o de Sua Excelência, temos cinco votos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas Ministro, estamos mudando o critério agora.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Perdoem-me se não 
concordarem com o  que  vou veicular:  para  a  proclamação,  importa  a 
condenação, importa a pena final.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Esse foi o critério adotado até agora.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO -  Indago:  há  maioria 
impondo a pena preconizada pelo  relator? Penso que não.  

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Há 
cinco votos. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – E cinco votos que não 
endossam essa pena.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Se 
considerarmos o número de dez Ministros, não há maioria. São cinco. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
(CANCELADO).

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não há maioria.
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O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Aí 
teríamos que apelar mesmo para o voto médio.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -Como o 
voto do Ministro Marco Aurélio - segundo Sua Excelência, de viva voz - 
se aproxima bem mais do voto do Revisor do que Relator, nós não temos 
maioria. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Com o 
próprio voto do Relator, há cinco votos convergentes.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Três 
votos acompanharam o Ministro.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
– Quatro.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Quatro 
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O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Aí 
teríamos que apelar mesmo para o voto médio.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -Como o 
voto do Ministro Marco Aurélio - segundo Sua Excelência, de viva voz - 
se aproxima bem mais do voto do Revisor do que Relator, nós não temos 
maioria. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
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se computarmos o voto do Ministro Marco Aurélio.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Essa bancada aqui de três...

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  São 
quatro com o voto de Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Exatamente. Com o meu, são quatro votos.
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- Dois  anos e oito meses.   

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- O critério que adotamos, até agora, em todos os réus, foi sempre esse. 
Muitos Colegas, quando se aproximavam mais do Relator, adotavam a 
solução do Relator por motivos práticos.      

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Votando uma pena-
base que leva à prescrição. 
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Já disse que posso mudar isso.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
(CANCELADO).

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  -  Veja,  isso  é 
importante. Vossa Excelência tem que proclamar inclusive publicamente 
a prescrição.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Extinta 
a punibilidade pela prescrição.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - E o voto do Ministro 
Marco Aurélio adota uma pena-base que é  diferente em relação a isso.  

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO ( PRESIDENTE) - Não 
conduz à prescrição.   

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu quero dizer o seguinte: eu refleti muito porque achei que um dia nós 
iríamos nos deparar com essa questão do voto médio. Como no Direito 
Penal  nós temos que seguir estritamente o princípio da legalidade -  o 
princípio da legalidade estrita -, não existe em Direito Penal o voto médio, 
porque,  suponha-se que tenhamos certa maioria que leve a uma pena 
muito exacerbada e outra minoria vencida que fixe a pena num patamar 
bastante menor, o voto médio  aproximar-se-á, realmente, dessa maioria 
que exacerbou a pena num patamar muito elevado. Assim, penso que o 
voto médio, em Direito Penal, em matéria penal, não pode ser adotado. 
Temos que ter outra solução de desempate.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Há um 
outro fator, Senhor Presidente.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
– Acolhi.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
– Acolheram.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Os outros quatro, com 
exceção de um. Eu não acolhi a continuidade.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  O 
Ministro Marco Aurélio não acolheu a continuidade delitiva.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Mas  aí  eu  faço  a  pergunta:  então,  vamos  ter  que  votar 

separadamente  a  primeira,  a  segunda e  a  terceira  fase  em cada item? 
Colher os votos separadamente? Aí nós vamos ficar aqui dez anos e não 
vamos chegar a uma dosimetria.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ministro Fux, em Direito Penal, a solução mais favorável ao réu sempre 
deve prevalecer.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Isto é uma regra universal.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Fato. 
Isso é fato.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  -  Não,  não há essa 
dissolução.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não? Como não há?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

Então Vossa Excelência e os eminentes Ministros que acompanham 
Vossa Excelência definem a pena-base em dois anos...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
– Sim.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Acresço um terço.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Dois anos e oito meses.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
A minha pena-base é mais alta...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Mas não dá.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu não li o meu voto...

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  De 
quanto a pena-base de Vossa Excelência?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu só li a parte final do meu voto. Deixa eu localizar aqui, porque eu 

achei que ia ser encerrada a sessão.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Mas o que eu tenho feito... porque, senão, Presidente, vamos ter que 

colher os votos em cada fase: primeira fase, colhe-se o voto; segunda fase, 
colhe-se o voto; depois, se foi concurso formal, colhe-se o voto de cada 
qual. Não vamos sair daqui em menos de dez anos.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não, só 
está acontecendo, isso, neste caso.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – É fatiar em demasia!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
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É.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
A  questão,  para  mim,  é  bastante  objetiva:  eu  trago  a  minha 

dosimetria. Eu não sou Relator, eu não sou Revisor. Depois, eu verifico se 
ela se aproxima mais da do Relator ou da do Revisor e, na conclusão, eu 
adoto a pena final de um ou de outro. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Aqui nós estamos na evasão de divisas.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

Isso, é o item oitavo: evasão de divisas.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
É, o Relator chegou a quatro anos e sete meses na pena final.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) – Sim.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
A minha dosimetria é de três anos e quatro meses, e a do Revisor de 

dois anos e oito meses.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas a 
do Revisor leva à prescrição.
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O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu aderi à do Revisor.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- O que me impressiona é que o eminente Relator chegou no final a uma 
pena de trinta anos e seis meses, somando todas.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Olha, 
Ministro, eu já expliquei porquê.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) – 
Sim.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu já 
expliquei inúmeras vezes.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Trinta anos seis meses e vinte dias.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Eu 
tenho certeza de uma coisa: a pena-base do Relator prevaleceu, porque 
ele  não  assenta  a  prescrição;  a  do  Revisor  assenta  a  prescrição  da 
pretensão punitiva do Estado. É uma peculiaridade dessa votação.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Mas,  aí,  eu  volto  a  dizer:  então,  nós  vamos  ter  que  votar  tudo 

separadamente. Aí, não chegaremos nunca a uma conclusão.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas é um critério novo que nós estamos introduzindo.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Há um 

16 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3649948.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
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- Trinta anos seis meses e vinte dias.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Eu 
tenho certeza de uma coisa: a pena-base do Relator prevaleceu, porque 
ele  não  assenta  a  prescrição;  a  do  Revisor  assenta  a  prescrição  da 
pretensão punitiva do Estado. É uma peculiaridade dessa votação.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Mas,  aí,  eu  volto  a  dizer:  então,  nós  vamos  ter  que  votar  tudo 

separadamente. Aí, não chegaremos nunca a uma conclusão.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas é um critério novo que nós estamos introduzindo.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Há um 

16 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3649948.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7102 de 8405 STF-fl. 58717



Debate

AP 470 / MG 

outro  fator,  Senhor  Presidente:  nove  Ministros  reconhecem  a 
continuidade delitiva; só um não reconhece.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) – É.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  -  Com  pesos 
diferentes.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu acho 
que o critério,  Ministro Lewandowski,  de examinar pela  totalidade da 
pena é um critério falho.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas é o que prevaleceu até o momento. Nós vamos mudar então...

O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Nós 
temos que examinar o critério de fixação.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Nós vamos mudar então. Vamos mudar em prejuízo do réu.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas aí 
é que está, Ministro Celso. Nesse caso, parece-me que nós não podemos 
fugir ao vetor, ao princípio da tabela, porque são 53 operações. Como é 
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que nós vamos fixar em um sexto?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Talvez 
fosse o caso de chegarmos a um acordo com relação à fixação da pena-
base um pouco abaixo, dois anos e meio, por exemplo, ao invés de dois 
anos e nove meses.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas aí 
nós vamos fugir...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu, no meu voto, fixo a pena-base em em dois anos e seis meses e a 

exaspero em um terço.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Mas é 
em face dessa peculiaridade. O caso aqui é peculiar.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – É que, em relação ao 
corréu, já se observou a percentagem de dois terços.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Já se 
observou a percentagem de dois terços.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Os dois 
terços  me  parecem  inafastáveis.  Agora  a  fixação  da  base  um  pouco 
abaixo...

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - A minha pena-base é de 
dois anos e seis meses. A minha é igual à dele.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Qual 
seria? Metade seria um ano e meio?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Um matemático,  um engenheiro diria  o  seguinte:  por que não se 

somam todas as penas e não se divide o resultado por dez?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Qual é o referencial?
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -   É, 
critérios objetivos.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  O 
Ministro-Relator acompanha? 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  – 
Acompanho.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Na metade?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) – Sim.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Embora 
preferisse outro critério, acompanho. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Há 
maioria quanto ao aumento da pena em relação ao mínimo legal.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Continuidade.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Não há 
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dúvida.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  São 
nove votos.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Presidente, eu queria dizer o seguinte: eu louvo os esforços do eminente 
Decano da Corte no sentido de chegar a um consenso quanto à fixação da 
pena. Mas eu queria dizer, também, o seguinte: se a primeira vez que nós 
chegamos a um impasse na fixação da pena, a Suprema Corte do País vai 
decidir esse impasse em prejuízo do réu. Isso causa espécie porque, até 
este momento, Senhor Presidente, nós sempre aderimos ou à pena fixada 
pelo Relator ou o Revisor.

Quer dizer, então, chegamos a um impasse agora e estamos tentando 
fazer cálculos para chegar a uma dosimetria que piora a situação do réu.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 
Excelência ficou na pena do réu? Vossa Excelência ficou na pena mínima. 
E é minoritário o voto de Vossa Excelência quanto à pena mínima.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Não. 
Nove votos.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Em 
caráter excepcional.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - É mais 
favorável, reduz em cerca de oito ou nove meses.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Agora a Ministra Cármen Lúcia, que já votou, não está aqui, e teria de 
participar dessa decisão também.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Ela 
acompanhou o Revisor.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Nós não podemos, ela teria que participar disso, é uma inovação que 
estamos introduzindo. A Ministra teria de estar presente.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Qual é 
a inovação Ministro?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Não é 
inovação.  O  caso  é  que  é  novo,  é  que  é  peculiar,  a  decisão  não  é 
inovadora, o caso é que é novo.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  É, 
porque teríamos o retorno da Ministra Cármen.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Sobre 
este ponto a Ministra Cármen não se pronunciou.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Pois 
não Ministra Rosa.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  -  Senhor  Presidente, 
votei de forma breve,  reportando-me a como havia votado no caso do 
Marcos Valério, justamente para que pudéssemos agilizar, mas, já que o 
debate está tão intenso,  justifico: na minha dosimetria estipulava uma 
pena-base  de  dois  anos  e  seis  meses,  mas  não  acrescia  dois  terços,  e 
apenas  um  terço,  embora  tenha  votado  pelo  critério  objetivo,  mas  na 
mesma linha que havia defendido a Ministra Cármen Lúcia, se alguma 
circunstância, alguma peculiariedade do caso me levasse a não aplicar os 
dois terços,  naquele caso eu excepcionaria,  e o fiz  pelas razões que o 
Ministro Dias Toffoli explicitou, porque, embora tenhamos reconhecido - 
e eu a reconheço - a continuidade delitiva, na verdade,  o que estamos 
aqui tratando? Remessa de um valor correspondente aos honorários de 
Duda Mendonça e Zilmar Fernandes para o exterior, embora tenha sido 
feito de uma forma parcelada.

Foi por essa razão,  só por isso,  quero  deixar justificado no meu 
voto, que  se estabeleceu o debate. É isso.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Bem, 
Vossa Excelência não o altera.
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Debate

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Não, 
amanhã, não é? 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Amanhã, quem sabe.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Amanhã faremos a coleta dos votos.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Ou quem sabe Vossa 
Excelência também reconsidere.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - A pena 
de Vossa Excelência é mais próxima da minha.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Nessa  toada  prescreverão  todos  os  crimes  e  não  chegaremos  à 

conclusão do processo, Senhor Presidente.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Fixados os critérios, nós evoluiremos.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Três  anos  e  quatro 
meses, ficou lá.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Quatro 
anos e um mês.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Eu vou 
suspender o julgamento e encerrar a sessão.
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Debate

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não, 
não. Eu já aderi à proposta do Ministro Celso.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Pois é,  então amanhã 
vamos definir.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Vou 
suspender julgamento, retomaremos amanhã.
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advogados  Marcelo  Leonardo  e  Luiz  Fernando  Sá  e  Souza  Pacheco,  de 
desmembramento do processo, para assentar a competência da Corte quanto 
ao  processo  e  julgamento  dos  denunciados  que  não  são  detentores  de 
mandato parlamentar, vencidos os Senhores Ministros Ricardo Lewandowski 
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(Revisor) e Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão 
de ordem pelo advogado Alberto Zacharias Toron, ressalvando que poderá 
fazê-la  por  ocasião  de  sua  sustentação  oral.  Em  seguida,  após  o 
relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 02.08.2012.

Decisão: Após a sustentação oral do Procurador-Geral da República, 
Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, pelo Presidente, 
do pedido formulado da tribuna pelo advogado do acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza para que sua sustentação oral fosse de duas horas, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  José  Luís  Mendes  de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do Dr. Luiz 
Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno Neto; do Dr. 
Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares de Castro; do Dr. 
Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério Fernandes de Souza; e do 
Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado Ramon Hollerbach Cardoso, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Castellar  Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo Sérgio 
Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. Leonardo Isaac 
Yarochewsky, pela ré Simone Reis Lobo de Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio 
Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, 
pela  ré  Kátia  Rabello,  o  julgamento  foi  suspenso.  O  Tribunal,  por 
unanimidade, indeferiu o pedido formulado da tribuna pelo Dr. José Carlos 
Dias após o intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, 
Luís Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para cumprir 
compromisso  assumido  como  Presidente  do  Tribunal  Superior  Eleitoral. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 07.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Márcio Thomaz Bastos, 
pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira Campos Júnior, 
pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, 
pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. Alberto Zacharias Toron, 
pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís Justiniano de Arantes Fernandes 
e José Roberto Leal de Carvalho, pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi 
suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
08.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Marthius Sávio Cavalcante 
Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo  Leal  de  Lima 
Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto; do Dr. 
José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro Henry Neto; do Dr. Maurício 
Maranhão de Oliveira, pelo réu João Cláudio de Carvalho Genú; e do Dr. 
Antônio Sérgio Altieri de Moraes Pitombo, pelo réu Enivaldo Quadrado, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 09.08.2012.
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unanimidade, indeferiu o pedido formulado da tribuna pelo Dr. José Carlos 
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Luís Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
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pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. Alberto Zacharias Toron, 
pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís Justiniano de Arantes Fernandes 
e José Roberto Leal de Carvalho, pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi 
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Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Guilherme  Alfredo  de 
Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de Moraes e 
Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos Alberto Quaglia; 
do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu Valdemar Costa Neto; do Dr. 
Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo réu Jacinto de Souza Lamas; e do 
Dr. Délio Fortes Lins e Silva, pelo réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro 
Marco Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira de 
Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do Dr. Luiz 
Francisco Corrêa Barbosa, pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco; 
do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu Emerson Eloy Palmieri; do Dr. 
Ronaldo  Garcia  Dias,  pelo  réu  Romeu  Ferreira  de  Queiroz;  e  do  Dr. 
Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu José Rodrigues Borba, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos Gomes 
Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís Maximiliano 
Leal  Telesca  Mota,  pela  ré  Anita  Leocádia  Pereira  da  Costa;  do  Dr. 
Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da Silva; dos Drs. Sebastião 
Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves Valente, pelo réu João Magno de 
Moura; e do Dr. Roberto Garcia Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto 
Pereira, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 14.08.2012.

Decisão:  O Tribunal estabeleceu que a primeira parte desta sessão 
ficará  reservada  às  três  sustentações  orais  a  cargo  dos  advogados 
previamente inscritos e a segunda parte, ao voto do Ministro Joaquim 
Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio.  Não  votou, 
justificadamente, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor). Em seguida, 
falaram o Dr. Roberto Garcia Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o 
Dr. Luciano Feldens, pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o 
Dr. Antônio Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. 
Em continuação ao julgamento, o Tribunal, nos termos do voto do Relator: 
1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e a conseqüente 
incompetência da Corte, formulada pelos réus José Genoino Neto, Marcos 
Valério Fernandes de Souza e José Roberto Salgado, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; 2) por unanimidade, rejeitou a preliminar de impedimento 
do Relator formulada pelo réu Marcos Valério Fernandes de Souza; 3) por 
unanimidade,  não  conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do 
Relator  formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa  Gontijo, 
representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo  Quadrado,  e,  por 
maioria, rejeitou a proposta do Relator de encaminhamento de ofício à 
Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para  representar  contra  os  advogados, 
vencidos o Relator e o Ministro Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar de inépcia da denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, 
Delúbio Soares de Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno 
de Moura. O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou 
o  Relator;  5) por  unanimidade, rejeitou  a preliminar  de nulidade  do 
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Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Guilherme  Alfredo  de 
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Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos Alberto Quaglia; 
do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu Valdemar Costa Neto; do Dr. 
Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo réu Jacinto de Souza Lamas; e do 
Dr. Délio Fortes Lins e Silva, pelo réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro 
Marco Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira de 
Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do Dr. Luiz 
Francisco Corrêa Barbosa, pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco; 
do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu Emerson Eloy Palmieri; do Dr. 
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Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da Silva; dos Drs. Sebastião 
Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves Valente, pelo réu João Magno de 
Moura; e do Dr. Roberto Garcia Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto 
Pereira, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 14.08.2012.

Decisão:  O Tribunal estabeleceu que a primeira parte desta sessão 
ficará  reservada  às  três  sustentações  orais  a  cargo  dos  advogados 
previamente inscritos e a segunda parte, ao voto do Ministro Joaquim 
Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio.  Não  votou, 
justificadamente, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor). Em seguida, 
falaram o Dr. Roberto Garcia Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o 
Dr. Luciano Feldens, pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o 
Dr. Antônio Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. 
Em continuação ao julgamento, o Tribunal, nos termos do voto do Relator: 
1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e a conseqüente 
incompetência da Corte, formulada pelos réus José Genoino Neto, Marcos 
Valério Fernandes de Souza e José Roberto Salgado, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; 2) por unanimidade, rejeitou a preliminar de impedimento 
do Relator formulada pelo réu Marcos Valério Fernandes de Souza; 3) por 
unanimidade,  não  conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do 
Relator  formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa  Gontijo, 
representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo  Quadrado,  e,  por 
maioria, rejeitou a proposta do Relator de encaminhamento de ofício à 
Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para  representar  contra  os  advogados, 
vencidos o Relator e o Ministro Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar de inépcia da denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, 
Delúbio Soares de Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno 
de Moura. O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou 
o  Relator;  5) por  unanimidade, rejeitou  a preliminar  de nulidade  do 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3160776

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7115 de 8405 STF-fl. 58730



Decisão de Julgamento

processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, por 
violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública por parte 
do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer denúncia contra 
Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) por unanimidade, rejeitou 
a preliminar de nulidade do processo formulada pelo réu Roberto Jefferson 
Monteiro Francisco, pela não inclusão do então Presidente da República no 
pólo passivo da ação penal. O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a 
preclusão,  acompanhou  o  Relator;  7)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  nulidade  processual  de  depoimentos  colhidos  por  juízo 
ordenado em que houve atuação de Procurador da República alegadamente 
suspeito,  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícius  Samarane.  O 
Revisor,  ultrapassada  a  questão  do  não  conhecimento,  acompanhou  o 
Relator; 8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade processual 
formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do acesso da imprensa 
ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
nulidade da perícia realizada pelos peritos criminais, por ausência de 
capacidade técnica específica para o caso concreto, formulada pelo réu 
Henrique Pizzolato, anotada a ressalva do Ministro Marco Aurélio. Nesta 
votação, ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou 
a  preliminar  formulada  pelo  réu  Pedro  Henry  Neto  de  nulidade  das 
inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc ou com 
a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos  advogados 
constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o Ministro Gilmar 
Mendes;  11) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa,  formulada  pelo  réu  Delúbio  Soares  de  Castro,  por  alegada 
realização de audiência sem a ciência dos réus;  12) por unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  cerceamento  de  defesa,  formulada  pelo  réu 
Delúbio Soares de Castro, em virtude do uso, pela acusação, de documento 
que não constava dos autos quando da oitiva de testemunha. Nesta votação, 
ausente  o  Ministro  Marco  Aurélio;  13)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar de cerceamento de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e 
Vinícius Samarane, em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas 
residentes no exterior;  14) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícius 
Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de  testemunha  pela 
acusação;  15) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa  pelo  indeferimento  de  diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia 
Rabello e Vinícus Samarane; 16) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final da instrução; 
17) por unanimidade, rejeitou a preliminar de suspensão do processo até o 
julgamento final de demanda conexa (Ação Penal 420) suscitada pelos réus 
Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg;  18) e, por unanimidade, acolheu a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pela  não  intimação  do  advogado 
constituído  pelo  réu  Carlos  Alberto  Quaglia,  suscitada  pelo  Defensor 
Público-Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do  feito, 
remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a fim de que lá 
prossiga  a  persecução  penal  movida  contra  o  acusado,  prejudicada  a 
argüição de cerceamento de defesa pela não inquirição das testemunhas 
arroladas na defesa prévia pelo acusado.  Votou o Presidente em todas as 
questões. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 15.08.2012.
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Henrique Pizzolato, anotada a ressalva do Ministro Marco Aurélio. Nesta 
votação, ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou 
a  preliminar  formulada  pelo  réu  Pedro  Henry  Neto  de  nulidade  das 
inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc ou com 
a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos  advogados 
constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o Ministro Gilmar 
Mendes;  11) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa,  formulada  pelo  réu  Delúbio  Soares  de  Castro,  por  alegada 
realização de audiência sem a ciência dos réus;  12) por unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  cerceamento  de  defesa,  formulada  pelo  réu 
Delúbio Soares de Castro, em virtude do uso, pela acusação, de documento 
que não constava dos autos quando da oitiva de testemunha. Nesta votação, 
ausente  o  Ministro  Marco  Aurélio;  13)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar de cerceamento de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e 
Vinícius Samarane, em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas 
residentes no exterior;  14) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícius 
Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de  testemunha  pela 
acusação;  15) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa  pelo  indeferimento  de  diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia 
Rabello e Vinícus Samarane; 16) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final da instrução; 
17) por unanimidade, rejeitou a preliminar de suspensão do processo até o 
julgamento final de demanda conexa (Ação Penal 420) suscitada pelos réus 
Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg;  18) e, por unanimidade, acolheu a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pela  não  intimação  do  advogado 
constituído  pelo  réu  Carlos  Alberto  Quaglia,  suscitada  pelo  Defensor 
Público-Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do  feito, 
remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a fim de que lá 
prossiga  a  persecução  penal  movida  contra  o  acusado,  prejudicada  a 
argüição de cerceamento de defesa pela não inquirição das testemunhas 
arroladas na defesa prévia pelo acusado.  Votou o Presidente em todas as 
questões. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 15.08.2012.
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Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por unanimidade e 
nos termos do voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), rejeitou a 
preliminar de nulidade processual por alegada violação ao disposto no 
artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, formulada por Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg. Votou o Presidente. Em seguida, o Tribunal deliberou que cada 
Ministro deverá adotar a metodologia de voto que entender cabível. No 
mérito, quanto ao item III.1 da denúncia, o Relator julgou procedente a 
ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens a.1, a.2, a.3), pela 
prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato 
(por duas vezes), e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela 
prática  dos  crimes  de  corrupção  ativa  e  peculato.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator)  julgou  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Henrique 
Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro, narrados nos itens III.2 (subitem a) e III.3 (subitens a.1, 
a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello pelas práticas de 
peculato e corrupção ativa, narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 
(subitem c.1 e c.2) da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base 
no artigo 386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu as petições nº 42.083 e nº 42.117, protocoladas por defensores 
dos réus e deliberou proceder à votação por itens, vencido em parte o 
Ministro Marco Aurélio, relativamente ao critério de votação e à extensão 
dos votos que concluíssem pela condenação, os quais deveriam também fixar 
a pena. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro Ricardo 
Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar procedente a 
ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela prática dos crimes 
de peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens 
III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na 
condenação dos réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Cristiano de Mello 
Paz e Ramon Hollerbach Cardoso, em coautoria, pela prática dos crimes de 
peculato e corrupção ativa, narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 
(subitem c.1 e c.2) da denúncia; e na absolvição do réu Luiz Gushiken, 
com  base  no  artigo  386,  inciso  V,  do  Código  de  Processo  Penal,  o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), quanto ao item III.1 da denúncia, julgou improcedente a ação 
para absolver os réus João Paulo Cunha (subitens a.1, a.2, a.3) dos 
delitos de corrupção passiva, com base no art. 386, inciso VII do Código 
de Processo Penal, e de peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base 
no art. 386, inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso VII do 
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Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por unanimidade e 
nos termos do voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), rejeitou a 
preliminar de nulidade processual por alegada violação ao disposto no 
artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, formulada por Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg. Votou o Presidente. Em seguida, o Tribunal deliberou que cada 
Ministro deverá adotar a metodologia de voto que entender cabível. No 
mérito, quanto ao item III.1 da denúncia, o Relator julgou procedente a 
ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens a.1, a.2, a.3), pela 
prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato 
(por duas vezes), e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela 
prática  dos  crimes  de  corrupção  ativa  e  peculato.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator)  julgou  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Henrique 
Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro, narrados nos itens III.2 (subitem a) e III.3 (subitens a.1, 
a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello pelas práticas de 
peculato e corrupção ativa, narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 
(subitem c.1 e c.2) da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base 
no artigo 386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu as petições nº 42.083 e nº 42.117, protocoladas por defensores 
dos réus e deliberou proceder à votação por itens, vencido em parte o 
Ministro Marco Aurélio, relativamente ao critério de votação e à extensão 
dos votos que concluíssem pela condenação, os quais deveriam também fixar 
a pena. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro Ricardo 
Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar procedente a 
ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela prática dos crimes 
de peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens 
III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na 
condenação dos réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Cristiano de Mello 
Paz e Ramon Hollerbach Cardoso, em coautoria, pela prática dos crimes de 
peculato e corrupção ativa, narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 
(subitem c.1 e c.2) da denúncia; e na absolvição do réu Luiz Gushiken, 
com  base  no  artigo  386,  inciso  V,  do  Código  de  Processo  Penal,  o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), quanto ao item III.1 da denúncia, julgou improcedente a ação 
para absolver os réus João Paulo Cunha (subitens a.1, a.2, a.3) dos 
delitos de corrupção passiva, com base no art. 386, inciso VII do Código 
de Processo Penal, e de peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base 
no art. 386, inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso VII do 
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CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do CPP. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 23.08.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item III da denúncia, 
após o voto da Ministra Rosa Weber acompanhando parcialmente o Relator, 
divergindo somente em relação ao réu João Paulo Cunha para absolvê-lo do 
delito de peculato decorrente da contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda., (subitem a.3 do item III.1), deixando a apreciação 
dos delitos de lavagem de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e 
Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item 
III.3), para um momento posterior; após o voto do Ministro Dias Toffoli, 
acompanhando integralmente o Revisor para julgar procedente em parte a 
ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique Pizzolato pelos 
delitos narrados nos itens III.2 e III.3, e absolvendo os réus João Paulo 
Cunha, Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e 
Cristiano de Mello Paz dos delitos narrados no item III.1, com base no 
art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do 
delito descrito no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os 
votos dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo Cunha 
pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz pelos delitos 
narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu Henrique Pizzolato pelos 
delitos  descritos  nos  itens  III.2  e  III.3,  e  absolvendo  o  réu  Luiz 
Gushiken do delito descrito no item III.3, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item III da denúncia, 
o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a ação, divergindo 
do Relator somente para absolver o réu João Paulo Cunha dos delitos de 
lavagem  de  dinheiro  (subitem  a.2  do  item  III.1)  e  de  peculato, 
referentemente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda. 
(subitem a.3 do item III.1), com base no art. 386, VII do CPP, aplicando 
as respectivas penas, nos termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes 
e Celso de Mello julgaram parcialmente procedente a ação, divergindo do 
Relator  somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e 
Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 386, VII do 
CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do item III.1) 
e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) do delito de lavagem de 
dinheiro tão só quanto ao tipo previsto no inciso VII do art. 1º da Lei 
nº 9.613/1998. O Ministro Marco Aurélio julgou procedente em parte a 
ação,  divergindo  do  Relator  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitem a.2 do item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item 
III.3) dos delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, 
Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição do réu Luiz Gushiken (subitem b do item III.3). O Ministro 
Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a absolvição do 
réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, referente à contratação 
da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), 
com base no inciso VII do art. 386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi 
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CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do CPP. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 23.08.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item III da denúncia, 
após o voto da Ministra Rosa Weber acompanhando parcialmente o Relator, 
divergindo somente em relação ao réu João Paulo Cunha para absolvê-lo do 
delito de peculato decorrente da contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda., (subitem a.3 do item III.1), deixando a apreciação 
dos delitos de lavagem de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e 
Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item 
III.3), para um momento posterior; após o voto do Ministro Dias Toffoli, 
acompanhando integralmente o Revisor para julgar procedente em parte a 
ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique Pizzolato pelos 
delitos narrados nos itens III.2 e III.3, e absolvendo os réus João Paulo 
Cunha, Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e 
Cristiano de Mello Paz dos delitos narrados no item III.1, com base no 
art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do 
delito descrito no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os 
votos dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo Cunha 
pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz pelos delitos 
narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu Henrique Pizzolato pelos 
delitos  descritos  nos  itens  III.2  e  III.3,  e  absolvendo  o  réu  Luiz 
Gushiken do delito descrito no item III.3, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item III da denúncia, 
o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a ação, divergindo 
do Relator somente para absolver o réu João Paulo Cunha dos delitos de 
lavagem  de  dinheiro  (subitem  a.2  do  item  III.1)  e  de  peculato, 
referentemente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda. 
(subitem a.3 do item III.1), com base no art. 386, VII do CPP, aplicando 
as respectivas penas, nos termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes 
e Celso de Mello julgaram parcialmente procedente a ação, divergindo do 
Relator  somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e 
Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 386, VII do 
CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do item III.1) 
e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) do delito de lavagem de 
dinheiro tão só quanto ao tipo previsto no inciso VII do art. 1º da Lei 
nº 9.613/1998. O Ministro Marco Aurélio julgou procedente em parte a 
ação,  divergindo  do  Relator  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitem a.2 do item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item 
III.3) dos delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, 
Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição do réu Luiz Gushiken (subitem b do item III.3). O Ministro 
Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a absolvição do 
réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, referente à contratação 
da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), 
com base no inciso VII do art. 386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi 
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suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), que 
acompanhava  integralmente  o  voto  do  Relator  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Tribunal proclamou provisoriamente que julga procedente em 
parte a ação para, em relação ao item III.1, condenar o réu João Paulo 
Cunha  pelo  delito  de  corrupção  passiva  (a.1),  vencidos  os  Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli; pelo delito de lavagem de 
dinheiro (a.2), vencidos os Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso 
e Marco Aurélio, com a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar 
Mendes, que o condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º 
da  Lei  nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) quanto 
à empresa SMP&B, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli, absolvendo 
o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em relação à empresa IFT – 
Ideias,  Fatos  e  Texto  Ltda.,  vencidos  os  Ministros  Joaquim  Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco Aurélio e Ayres Britto, e para 
condenar os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach 
Cardoso e Cristiano de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e 
peculato (b.1 e b.2), vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em 
relação  ao  item  III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique 
Pizzolato, Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens  a e  b); em 
relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu  Henrique 
Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato (a.1 e a.3), e, 
por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, condená-lo pelo delito de 
lavagem de dinheiro (a.2), com a ressalva dos Ministros Celso de Mello e 
Gilmar Mendes, que o condenavam menos no que se refere ao inciso VII do 
art. 1º da Lei nº 9.613/98, havendo a Ministra Rosa Weber deliberado 
votar posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e c.2); e, por 
unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito de peculato (subitem 
b), com base no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal. O 
julgamento foi suspenso após o início da leitura do voto do Relator 
quanto  ao  item  V da  denúncia.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando 
procedente  a ação  para condenar  os réus  Kátia Rabello,  José Roberto 
Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane como incursos 
no  delito  previsto  no  art.  4º,  caput,  da  Lei  nº  7.492/86  (gestão 
fraudulenta de instituição financeira), narrado no item V da denúncia, e 
o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  que  acompanhava  o 
Relator  quanto  aos  réus  Kátia  Rabello  e  José  Roberto  Salgado,  o 
julgamento foi suspenso antes da conclusão do voto do Revisor quanto aos 
réus Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item V da denúncia, o 
Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  concluiu  seu  voto  julgando 
improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório Tôrres de Jesus 
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suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), que 
acompanhava  integralmente  o  voto  do  Relator  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Tribunal proclamou provisoriamente que julga procedente em 
parte a ação para, em relação ao item III.1, condenar o réu João Paulo 
Cunha  pelo  delito  de  corrupção  passiva  (a.1),  vencidos  os  Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli; pelo delito de lavagem de 
dinheiro (a.2), vencidos os Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso 
e Marco Aurélio, com a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar 
Mendes, que o condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º 
da  Lei  nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) quanto 
à empresa SMP&B, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli, absolvendo 
o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em relação à empresa IFT – 
Ideias,  Fatos  e  Texto  Ltda.,  vencidos  os  Ministros  Joaquim  Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco Aurélio e Ayres Britto, e para 
condenar os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach 
Cardoso e Cristiano de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e 
peculato (b.1 e b.2), vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em 
relação  ao  item  III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique 
Pizzolato, Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens  a e  b); em 
relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu  Henrique 
Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato (a.1 e a.3), e, 
por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, condená-lo pelo delito de 
lavagem de dinheiro (a.2), com a ressalva dos Ministros Celso de Mello e 
Gilmar Mendes, que o condenavam menos no que se refere ao inciso VII do 
art. 1º da Lei nº 9.613/98, havendo a Ministra Rosa Weber deliberado 
votar posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e c.2); e, por 
unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito de peculato (subitem 
b), com base no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal. O 
julgamento foi suspenso após o início da leitura do voto do Relator 
quanto  ao  item  V da  denúncia.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando 
procedente  a ação  para condenar  os réus  Kátia Rabello,  José Roberto 
Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane como incursos 
no  delito  previsto  no  art.  4º,  caput,  da  Lei  nº  7.492/86  (gestão 
fraudulenta de instituição financeira), narrado no item V da denúncia, e 
o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  que  acompanhava  o 
Relator  quanto  aos  réus  Kátia  Rabello  e  José  Roberto  Salgado,  o 
julgamento foi suspenso antes da conclusão do voto do Revisor quanto aos 
réus Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item V da denúncia, o 
Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  concluiu  seu  voto  julgando 
improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório Tôrres de Jesus 
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e Vinícius Samarane do delito de gestão fraudulenta, com base no art. 
386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em seguida, após o voto da 
Ministra Rosa Weber e dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e 
Cármen  Lúcia  julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José 
Roberto Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  acompanhando  o  Revisor,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao  item V da 
denúncia, julgou procedente a ação para condenar, por unanimidade, pela 
prática do delito previsto no  caput do art. 4º da Lei nº 7.492/86, os 
réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado e, por maioria, o réu Vinícius 
Samarane, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Marco 
Aurélio, julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório 
Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do 
Código do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, o julgamento foi 
suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando 
procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para condenar os réus 
Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de 
Mello Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
Geiza Dias dos Santos, José Roberto Salgado, Vinícius Samarane e Kátia 
Rabello pelo delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos 
V,  VI  e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, 
do Código de Processo Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao  item IV da denúncia, 
após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para esclarecer o fato de 
que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi denunciado nesta ação pelo 
crime de lavagem de dinheiro com base no empréstimo obtido junto ao banco 
BMG,  objeto  da  Ação  Penal  420,  e  após  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), julgando procedente a ação para condenar os réus 
Kátia Rabello, José Roberto Salgado, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da Lei nº 
9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº  12.683/2012,  e  julgando 
improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
Geiza Dias dos Santos, Vinícius Samarane e Rogério Lanza Tolentino do 
mesmo delito, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 12.09.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item IV da denúncia, o 
Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo delito de lavagem de 
dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, José 
Roberto Salgado e Kátia Rabello, por unanimidade; o réu Rogério Lanza 
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e Vinícius Samarane do delito de gestão fraudulenta, com base no art. 
386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em seguida, após o voto da 
Ministra Rosa Weber e dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e 
Cármen  Lúcia  julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José 
Roberto Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  acompanhando  o  Revisor,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao  item V da 
denúncia, julgou procedente a ação para condenar, por unanimidade, pela 
prática do delito previsto no  caput do art. 4º da Lei nº 7.492/86, os 
réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado e, por maioria, o réu Vinícius 
Samarane, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Marco 
Aurélio, julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório 
Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do 
Código do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, o julgamento foi 
suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando 
procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para condenar os réus 
Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de 
Mello Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
Geiza Dias dos Santos, José Roberto Salgado, Vinícius Samarane e Kátia 
Rabello pelo delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos 
V,  VI  e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, 
do Código de Processo Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao  item IV da denúncia, 
após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para esclarecer o fato de 
que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi denunciado nesta ação pelo 
crime de lavagem de dinheiro com base no empréstimo obtido junto ao banco 
BMG,  objeto  da  Ação  Penal  420,  e  após  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), julgando procedente a ação para condenar os réus 
Kátia Rabello, José Roberto Salgado, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da Lei nº 
9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº  12.683/2012,  e  julgando 
improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
Geiza Dias dos Santos, Vinícius Samarane e Rogério Lanza Tolentino do 
mesmo delito, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 12.09.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item IV da denúncia, o 
Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo delito de lavagem de 
dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, José 
Roberto Salgado e Kátia Rabello, por unanimidade; o réu Rogério Lanza 
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Tolentino, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli, e o réu Vinícius 
Samarane, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso de Mello 
e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao inciso VII do 
art. 1º da Lei nº 9.613/98. O Tribunal julgou improcedente a ação, por 
maioria, para absolver a ré Geiza Dias Duarte, vencidos os Ministros 
Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, e, por unanimidade, absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com base no art. 386, VII, do CPP. A 
Ministra  Rosa  Weber,  apreciando  os  delitos  de  lavagem  de  dinheiro 
descritos no item III da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao 
réu João Paulo Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, 
III, do CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for peculato e 
delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente para condenar o 
réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que se refere ao inciso VII 
do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI da denúncia, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao  item VI da 
denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI da denúncia, o 
Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar 
os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto  (item  VI.1, 
subitens  b.1,  b.2  e  b.3  da  denúncia), Pedro  Henry  Neto  (item  VI.1, 
subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e João Claúdio de Carvalho Genú 
(item VI.1, subitens c.1, c.2 e c.3 da denúncia) pela prática dos crimes 
de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva 
(art. 317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (cinco vezes através 
de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de funcionários da 
BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS BANVAL), havendo as 
operações de lavagem de dinheiro sido realizadas em continuidade delitiva 
(item VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva, 
considerando ter havido a prática de conduta única; condenar os réus 
Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg (item VI.1, subitens d.1 e d.2 da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código  Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro vezes através 
de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes utilizando-se da 
conta  da NATIMAR);  condenar os  réus Valdemar  Costa Neto (item VI.2, 
subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, 
subitens c.1, c.2 e c.3 da denúncia), em concurso material, por corrupção 
passiva (art. 317 do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos 
V e VI, da Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, 
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Tolentino, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli, e o réu Vinícius 
Samarane, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso de Mello 
e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao inciso VII do 
art. 1º da Lei nº 9.613/98. O Tribunal julgou improcedente a ação, por 
maioria, para absolver a ré Geiza Dias Duarte, vencidos os Ministros 
Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, e, por unanimidade, absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com base no art. 386, VII, do CPP. A 
Ministra  Rosa  Weber,  apreciando  os  delitos  de  lavagem  de  dinheiro 
descritos no item III da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao 
réu João Paulo Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, 
III, do CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for peculato e 
delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente para condenar o 
réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que se refere ao inciso VII 
do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI da denúncia, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao  item VI da 
denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI da denúncia, o 
Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar 
os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto  (item  VI.1, 
subitens  b.1,  b.2  e  b.3  da  denúncia), Pedro  Henry  Neto  (item  VI.1, 
subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e João Claúdio de Carvalho Genú 
(item VI.1, subitens c.1, c.2 e c.3 da denúncia) pela prática dos crimes 
de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva 
(art. 317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (cinco vezes através 
de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de funcionários da 
BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS BANVAL), havendo as 
operações de lavagem de dinheiro sido realizadas em continuidade delitiva 
(item VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva, 
considerando ter havido a prática de conduta única; condenar os réus 
Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg (item VI.1, subitens d.1 e d.2 da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código  Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro vezes através 
de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes utilizando-se da 
conta  da NATIMAR);  condenar os  réus Valdemar  Costa Neto (item VI.2, 
subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, 
subitens c.1, c.2 e c.3 da denúncia), em concurso material, por corrupção 
passiva (art. 317 do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos 
V e VI, da Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, 
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através da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da  denúncia),  e  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 e e.2 
da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes de corrupção 
passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de dinheiro  (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); condenar os réus Roberto Jefferson 
Monteiro Francisco (item VI.3, subitens c.1 e c.2 da denúncia), Romeu 
Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson 
Eloy Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso 
material, pela prática  dos crimes  de corrupção  passiva (art.  317 do 
Código Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998), este último praticado em continuidade delitiva, absolvido o 
réu Emerson Eloy Palmieri de uma imputação de corrupção passiva e de três 
imputações de lavagem de dinheiro; e para condenar o réu José Rodrigues 
Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem 
de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas 
com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José Mohamed Janene, falecido em 2010, já foi declarada extinta sua 
punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal. Em seguida, 
após  o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  julgando 
procedente a ação para condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), mencionado no item VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente 
a ação quanto ao crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da 
Lei nº 9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu Pedro 
Henry Neto, julgando improcedente a ação quanto aos crimes de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) 
e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), 
descritos  no  item  VI.1,  subitens  b.1,  b.2  e  b.3  da  denúncia,  para 
absolvê-lo com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI da denúncia, 
após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) julgando procedente 
a ação para condenar o réu João Cláudio de Carvalho Genú pelos crimes de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) e de corrupção passiva 
(art. 317, caput, do Código Penal), julgando-a improcedente para absolvê-
lo do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do Código 
de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para  condenar  o  réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998); julgando improcedente a ação para absolver o réu Breno 
Fischberg dos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) 
e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal;  julgando 
procedente a ação para condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto pelo crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal); julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto e Jacinto de Souza Lamas pelos crimes de formação de quadrilha (art. 
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através da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da  denúncia),  e  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 e e.2 
da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes de corrupção 
passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de dinheiro  (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); condenar os réus Roberto Jefferson 
Monteiro Francisco (item VI.3, subitens c.1 e c.2 da denúncia), Romeu 
Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson 
Eloy Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso 
material, pela prática  dos crimes  de corrupção  passiva (art.  317 do 
Código Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998), este último praticado em continuidade delitiva, absolvido o 
réu Emerson Eloy Palmieri de uma imputação de corrupção passiva e de três 
imputações de lavagem de dinheiro; e para condenar o réu José Rodrigues 
Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem 
de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas 
com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José Mohamed Janene, falecido em 2010, já foi declarada extinta sua 
punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal. Em seguida, 
após  o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  julgando 
procedente a ação para condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), mencionado no item VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente 
a ação quanto ao crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da 
Lei nº 9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu Pedro 
Henry Neto, julgando improcedente a ação quanto aos crimes de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) 
e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), 
descritos  no  item  VI.1,  subitens  b.1,  b.2  e  b.3  da  denúncia,  para 
absolvê-lo com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI da denúncia, 
após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) julgando procedente 
a ação para condenar o réu João Cláudio de Carvalho Genú pelos crimes de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) e de corrupção passiva 
(art. 317, caput, do Código Penal), julgando-a improcedente para absolvê-
lo do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do Código 
de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para  condenar  o  réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998); julgando improcedente a ação para absolver o réu Breno 
Fischberg dos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) 
e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal;  julgando 
procedente a ação para condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto pelo crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal); julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto e Jacinto de Souza Lamas pelos crimes de formação de quadrilha (art. 
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288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998);  julgando  procedente  a  ação  para  condenar  o  réu  Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, 
do Código Penal), julgando-a improcedente para absolvê-lo do delito de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal; e julgando improcedente a ação para absolver o réu Antônio de 
Pádua de Souza Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo Penal, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item  VI da denúncia, 
após  o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  julgando 
parcialmente procedente a ação para condenar o réu José Rodrigues Borba 
(item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 
317,  caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 
parcialmente procedente a ação para condenar o réu Roberto Jefferson 
Monteiro  Francisco  (item  VI.3,  subitens  c.1  e  c.2)  pelo  crime  de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), absolvendo-o do 
delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código 
de Processo Penal; improcedente a ação para absolver o réu Emerson Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção passiva 
e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de 
Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para condenar o réu 
Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e d.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), absolvendo-o do 
delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código 
de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao  item VI da denúncia 
(VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; VI.2, subitens 
b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.3, subitens c.1, 
c.2, d.1, d.2, e.1, e.2; VI.4, b.1 e b.2), após o voto da Ministra Rosa 
Weber, julgando procedente a ação para condenar por crime de corrupção 
passiva (art. 317 do CP) os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade  Neto,  Pedro  Henry  Neto,  Valdemar  Costa  Neto,  Carlos  Alberto 
Rodrigues Pinto, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz e José Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João 
Cláudio de Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, 
na  condição  de  partícipes;  e  para  condenar  por  crime  de  lavagem  de 
dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI  da  Lei  nº  9.613/98),  tendo  por 
antecedentes crimes de peculato e financeiros de terceiros, os réus Pedro 
da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, Enivaldo 
Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas, 
Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco,  Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu 
Ferreira Queiroz; julgando improcedente a ação para absolver da imputação 
de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes crimes de corrupção, os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João  Cláudio  de  Carvalho  Genú,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg, 
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288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998);  julgando  procedente  a  ação  para  condenar  o  réu  Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, 
do Código Penal), julgando-a improcedente para absolvê-lo do delito de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal; e julgando improcedente a ação para absolver o réu Antônio de 
Pádua de Souza Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo Penal, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item  VI da denúncia, 
após  o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  julgando 
parcialmente procedente a ação para condenar o réu José Rodrigues Borba 
(item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 
317,  caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 
parcialmente procedente a ação para condenar o réu Roberto Jefferson 
Monteiro  Francisco  (item  VI.3,  subitens  c.1  e  c.2)  pelo  crime  de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), absolvendo-o do 
delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código 
de Processo Penal; improcedente a ação para absolver o réu Emerson Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção passiva 
e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de 
Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para condenar o réu 
Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e d.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), absolvendo-o do 
delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código 
de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao  item VI da denúncia 
(VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; VI.2, subitens 
b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.3, subitens c.1, 
c.2, d.1, d.2, e.1, e.2; VI.4, b.1 e b.2), após o voto da Ministra Rosa 
Weber, julgando procedente a ação para condenar por crime de corrupção 
passiva (art. 317 do CP) os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade  Neto,  Pedro  Henry  Neto,  Valdemar  Costa  Neto,  Carlos  Alberto 
Rodrigues Pinto, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz e José Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João 
Cláudio de Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, 
na  condição  de  partícipes;  e  para  condenar  por  crime  de  lavagem  de 
dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI  da  Lei  nº  9.613/98),  tendo  por 
antecedentes crimes de peculato e financeiros de terceiros, os réus Pedro 
da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, Enivaldo 
Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas, 
Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco,  Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu 
Ferreira Queiroz; julgando improcedente a ação para absolver da imputação 
de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes crimes de corrupção, os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João  Cláudio  de  Carvalho  Genú,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg, 
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Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de Souza 
Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz, 
Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no art. 386, III, 
do Código de Processo Penal; para absolver da imputação de crimes de 
lavagem  de  dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  peculato  e 
financeiros de terceiros, os réus João Cláudio de Carvalho Genú, Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto, com base art. 386, VII, do CPP; o réu José 
Rodrigues Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de 
Pádua de Souza Lamas, com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver 
da imputação do crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) 
os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João  Cláudio  de  Carvalho  Genú,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de Souza 
Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do Ministro Luiz 
Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator para julgar procedente 
a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base no art. 
386,  VII,  do  CPP;  após  o  voto  da  Ministra  Cármen  Lúcia, julgando 
procedente  em  parte  a  ação,  para  julgá-la  improcedente  somente  na 
absolvição, quanto ao delito de formação de quadrilha, dos réus Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de 
Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, 
Jacinto de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito de lavagem de dinheiro, absolver o réu José Rodrigues Borba, com 
base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio de Pádua de Souza 
Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do CPP; após o voto parcial do Ministro Dias 
Toffoli, julgando procedente a ação para condenar os réus Pedro da Silva 
Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto  e  Pedro  Henry  Neto  pelos  crimes  de 
corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, e o réu Enivaldo Quadrado 
pelo crime de lavagem de dinheiro, julgando improcedente a ação para 
absolver o réu João Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção 
passiva, com base no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro 
Gilmar  Mendes, julgando  procedente  em  parte  a  ação,  para  julgá-la 
improcedente somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos 
de formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com 
base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de formação 
de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 386, VII, do CPP; 
Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de formação de quadrilha e 
lavagem de dinheiro, com base no art. 386, VII, do CPP; e o réu José 
Rodrigues Borba, do delito de lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
III, do CPP, foi o julgamento suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI da denúncia, o 
Tribunal proclama provisoriamente que julgou procedente em parte a ação 
penal para, quanto ao réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto 
(VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo crime de formação de quadrilha (art. 288 do 
CP), condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia e Dias Toffoli; pelo crime de corrupção passiva (art. 317 do CP), 
condená-lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), condená-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Marco Aurélio; quanto ao réu 
Pedro  Henry  Neto (VI.1,  b.1,  b.2,  b.3),  do  delito  de  formação  de 
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Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de Souza 
Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz, 
Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no art. 386, III, 
do Código de Processo Penal; para absolver da imputação de crimes de 
lavagem  de  dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  peculato  e 
financeiros de terceiros, os réus João Cláudio de Carvalho Genú, Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto, com base art. 386, VII, do CPP; o réu José 
Rodrigues Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de 
Pádua de Souza Lamas, com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver 
da imputação do crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) 
os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João  Cláudio  de  Carvalho  Genú,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de Souza 
Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do Ministro Luiz 
Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator para julgar procedente 
a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base no art. 
386,  VII,  do  CPP;  após  o  voto  da  Ministra  Cármen  Lúcia, julgando 
procedente  em  parte  a  ação,  para  julgá-la  improcedente  somente  na 
absolvição, quanto ao delito de formação de quadrilha, dos réus Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de 
Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, 
Jacinto de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito de lavagem de dinheiro, absolver o réu José Rodrigues Borba, com 
base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio de Pádua de Souza 
Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do CPP; após o voto parcial do Ministro Dias 
Toffoli, julgando procedente a ação para condenar os réus Pedro da Silva 
Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto  e  Pedro  Henry  Neto  pelos  crimes  de 
corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, e o réu Enivaldo Quadrado 
pelo crime de lavagem de dinheiro, julgando improcedente a ação para 
absolver o réu João Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção 
passiva, com base no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro 
Gilmar  Mendes, julgando  procedente  em  parte  a  ação,  para  julgá-la 
improcedente somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos 
de formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com 
base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de formação 
de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 386, VII, do CPP; 
Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de formação de quadrilha e 
lavagem de dinheiro, com base no art. 386, VII, do CPP; e o réu José 
Rodrigues Borba, do delito de lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
III, do CPP, foi o julgamento suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI da denúncia, o 
Tribunal proclama provisoriamente que julgou procedente em parte a ação 
penal para, quanto ao réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto 
(VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo crime de formação de quadrilha (art. 288 do 
CP), condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia e Dias Toffoli; pelo crime de corrupção passiva (art. 317 do CP), 
condená-lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), condená-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Marco Aurélio; quanto ao réu 
Pedro  Henry  Neto (VI.1,  b.1,  b.2,  b.3),  do  delito  de  formação  de 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3160776

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7124 de 8405 STF-fl. 58739



Decisão de Julgamento

quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente; pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar 
Mendes e Marco Aurélio; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo 
por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Gilmar  Mendes  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu João Cláudio de Carvalho Genú (VI.1, c.1, c.2, 
c.3),  pelo  crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli; pelo crime 
de corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Dias 
Toffoli; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio; 
quanto ao réu Enivaldo Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo crime de formação 
de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, 
Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu 
Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do delito de formação de quadrilha, 
absolvê-lo por maioria, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux, Celso de 
Mello e Presidente, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e 
Marco Aurélio; quanto ao réu Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), 
pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos os 
Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo 
crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade; e pelo crime de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco 
Aurélio; quanto ao réu Jacinto de Souza Lamas (VI.2, c.1, c.2, c.3), pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os 
Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo 
crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade; e pelo crime de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco 
Aurélio; quanto ao réu Antônio de Pádua de Souza Lamas (VI.2, d.1, d.2), 
dos delitos de formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, absolvê-lo 
por unanimidade, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal; quanto ao réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto  (VI.2, e.1, e.2), 
pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime 
de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor, Rosa Weber e Marco Aurélio; quanto ao réu Roberto Jefferson 
Monteiro Francisco (VI.3, c.1, c.2), pelo crime de corrupção passiva, 
condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-
lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; quanto ao 
réu Romeu Ferreira Queiroz (VI.3, d.1, d.2), pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; 
quanto  ao  réu Emerson  Eloy  Palmieri  (VI.3,  e.1,  e.2)  pelo  crime  de 
corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Dias  Toffoli  e  Marco  Aurélio,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Dias Toffoli e 
Marco Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, b.1, b.2), pelo 
crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, e, em relação ao 
crime de lavagem de dinheiro, após os votos dos Ministros Relator, Luiz 
Fux, Dias Toffoli, Celso de Mello e Presidente, julgando procedente a 
ação, e os votos dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar 
Mendes  e  Marco  Aurélio,  julgando-a  improcedente,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
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quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente; pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar 
Mendes e Marco Aurélio; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo 
por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Gilmar  Mendes  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu João Cláudio de Carvalho Genú (VI.1, c.1, c.2, 
c.3),  pelo  crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli; pelo crime 
de corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Dias 
Toffoli; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio; 
quanto ao réu Enivaldo Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo crime de formação 
de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, 
Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu 
Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do delito de formação de quadrilha, 
absolvê-lo por maioria, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux, Celso de 
Mello e Presidente, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e 
Marco Aurélio; quanto ao réu Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), 
pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos os 
Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo 
crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade; e pelo crime de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco 
Aurélio; quanto ao réu Jacinto de Souza Lamas (VI.2, c.1, c.2, c.3), pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os 
Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo 
crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade; e pelo crime de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco 
Aurélio; quanto ao réu Antônio de Pádua de Souza Lamas (VI.2, d.1, d.2), 
dos delitos de formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, absolvê-lo 
por unanimidade, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal; quanto ao réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto  (VI.2, e.1, e.2), 
pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime 
de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor, Rosa Weber e Marco Aurélio; quanto ao réu Roberto Jefferson 
Monteiro Francisco (VI.3, c.1, c.2), pelo crime de corrupção passiva, 
condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-
lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; quanto ao 
réu Romeu Ferreira Queiroz (VI.3, d.1, d.2), pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; 
quanto  ao  réu Emerson  Eloy  Palmieri  (VI.3,  e.1,  e.2)  pelo  crime  de 
corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Dias  Toffoli  e  Marco  Aurélio,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Dias Toffoli e 
Marco Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, b.1, b.2), pelo 
crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, e, em relação ao 
crime de lavagem de dinheiro, após os votos dos Ministros Relator, Luiz 
Fux, Dias Toffoli, Celso de Mello e Presidente, julgando procedente a 
ação, e os votos dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar 
Mendes  e  Marco  Aurélio,  julgando-a  improcedente,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
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01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao  item VI da denúncia, 
após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333 
do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os 
réus José Dirceu de Oliveira e Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, 
VI.3.a), Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos  e  Rogério  Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  e  julgando 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; 
e o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver os réus José 
Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos Santos e Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi 
suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item  VI da denúncia, 
após  o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  julgando 
improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de Oliveira e Silva 
dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e os votos dos Ministros 
Rosa Weber e Luiz Fux, julgando procedente a ação para, pela prática dos 
crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira 
e Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério Lanza 
Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a ação para absolver os 
réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) e Anderson 
Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Dias 
Toffoli  julgando procedente  a ação  para, pela  prática dos  crimes de 
corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus Delúbio 
Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello 
Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, julgando improcedente a ação para 
absolver dos delitos mencionados os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson 
Adauto Pereira (item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de 
Processo Penal; os votos dos Ministros Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de Oliveira 
e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, 
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01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao  item VI da denúncia, 
após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333 
do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os 
réus José Dirceu de Oliveira e Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, 
VI.3.a), Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos  e  Rogério  Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  e  julgando 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; 
e o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver os réus José 
Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos Santos e Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi 
suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item  VI da denúncia, 
após  o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  julgando 
improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de Oliveira e Silva 
dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e os votos dos Ministros 
Rosa Weber e Luiz Fux, julgando procedente a ação para, pela prática dos 
crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira 
e Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério Lanza 
Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a ação para absolver os 
réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) e Anderson 
Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Dias 
Toffoli  julgando procedente  a ação  para, pela  prática dos  crimes de 
corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus Delúbio 
Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello 
Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, julgando improcedente a ação para 
absolver dos delitos mencionados os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson 
Adauto Pereira (item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de 
Processo Penal; os votos dos Ministros Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de Oliveira 
e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, 
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Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos  e  Rogério  Lanza  Tolentino,  julgando 
improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados os réus Geiza 
Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP; e o voto do Ministro Marco Aurélio, que julgava procedente a ação 
para condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de 
Castro,  José  Genoíno  Neto,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, julgando-a 
improcedente para absolver o réu Anderson Adauto Pereira, com base no 
art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Ausente,  nesta 
assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de  Mello.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, colhidos os votos dos Ministros Celso de 
Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para condenar, por unanimidade, pela 
prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz e Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e 
Rogério  Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto (itens 
VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a ação para 
absolver, por maioria, a ré Geiza Dias dos Santos,  vencido o Ministro 
Marco Aurélio, e, por unanimidade, o réu Anderson Adauto Pereira (item 
VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP. Votou o Presidente, Ministro 
Ayres Britto. Em seguida, após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator) quanto ao  item VII da denúncia, julgando improcedente a ação 
para absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de dinheiro com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VII da denúncia, 
após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando 
procedente a ação para condenar pelo crime de lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da 
Rocha,  João  Magno  de  Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia 
Pereira da Costa, Luiz Carlos da Silva (Professor Luizinho) e José Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no que foi 
acompanhado  integralmente  pelo  Ministro  Luiz  Fux;  e  os  votos  dos 
Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  Marco  Aurélio,  Rosa  Weber, 
Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a ação para absolver 
os réus Paulo Roberto Galvão Rocha, Anita Leocádia Pereira da Costa, João 
Magno  de  Moura,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho),  Anderson 
Adauto Pereira e José Luiz Alves, com base no art. 386, VII, do CPP, o 
julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro 
Gilmar Mendes. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
11.10.2012.

Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
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Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos  e  Rogério  Lanza  Tolentino,  julgando 
improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados os réus Geiza 
Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP; e o voto do Ministro Marco Aurélio, que julgava procedente a ação 
para condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de 
Castro,  José  Genoíno  Neto,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, julgando-a 
improcedente para absolver o réu Anderson Adauto Pereira, com base no 
art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Ausente,  nesta 
assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de  Mello.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, colhidos os votos dos Ministros Celso de 
Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para condenar, por unanimidade, pela 
prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz e Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e 
Rogério  Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto (itens 
VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a ação para 
absolver, por maioria, a ré Geiza Dias dos Santos,  vencido o Ministro 
Marco Aurélio, e, por unanimidade, o réu Anderson Adauto Pereira (item 
VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP. Votou o Presidente, Ministro 
Ayres Britto. Em seguida, após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator) quanto ao  item VII da denúncia, julgando improcedente a ação 
para absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de dinheiro com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VII da denúncia, 
após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando 
procedente a ação para condenar pelo crime de lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da 
Rocha,  João  Magno  de  Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia 
Pereira da Costa, Luiz Carlos da Silva (Professor Luizinho) e José Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no que foi 
acompanhado  integralmente  pelo  Ministro  Luiz  Fux;  e  os  votos  dos 
Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  Marco  Aurélio,  Rosa  Weber, 
Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a ação para absolver 
os réus Paulo Roberto Galvão Rocha, Anita Leocádia Pereira da Costa, João 
Magno  de  Moura,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho),  Anderson 
Adauto Pereira e José Luiz Alves, com base no art. 386, VII, do CPP, o 
julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro 
Gilmar Mendes. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
11.10.2012.

Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
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preliminarmente, rejeitou a  emendatio libelli suscitada nas alegações 
finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa Weber votou no 
sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal proclama provisoriamente 
que  julgou  procedente  em  parte  a  ação  para  condenar  os  réus  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos, por unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na 
primeira parte do parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 7.492/1986, 
ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do mesmo 
delito  verificado  24  vezes  em  continuidade  delitiva,  condenar,  por 
maioria, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado, vencida a Ministra 
Rosa Weber. Absolvidos do mencionado delito, com base no art. 386, VII do 
Código de Processo Penal, os réus  Cristiano de Mello Paz  e Vinícius 
Samarane,  por unanimidade, e a ré  Geiza Dias dos Santos,  por maioria, 
vencido  o Ministro  Marco Aurélio.  Com relação  aos réus  José Eduardo 
Cavalcanti de Mendonça (Duda Mendonça) e  Zilmar Fernandes Silveira, o 
Tribunal  absolveu-os,  por  maioria,  do  delito  de  evasão  de  divisas 
previsto na segunda parte do parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 
7.492/1986, com base no art. 386, III, do CPP, vencido o Ministro Marco 
Aurélio; por unanimidade, do delito de lavagem de dinheiro referente aos 
cinco repasses de valores realizados em agência do Banco Rural, em São 
Paulo (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998, cinco vezes); e, 
por maioria, absolveu-os da prática do crime descrito no art. 1º, inciso 
VI, da Lei 9.613/1998, tendo em vista as cinqüenta e três operações de 
lavagem de dinheiro relacionadas às cinqüenta e três operações de evasão 
de divisas mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), 
Luiz Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvições com base no art. 386, VII, 
do  CPP.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 15.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, os Ministros Gilmar Mendes e 
Joaquim Barbosa (Relator) reajustaram seus votos para julgar procedente a 
ação  e  condenar  os  réus  José  Eduardo  Cavalcanti  de  Mendonça  (Duda 
Mendonça) e Zilmar Fernandes Silveira pelo delito de evasão de divisas 
(art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item VIII 
(c.1) da denúncia. Em relação ao item VII da denúncia, colhidos os votos 
dos Ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), 
o Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação para absolver os 
réus Anita Leocádia Pereira da Costa, Luiz Carlos da Silva (Professor 
Luizinho) e José Luiz Alves do delito de lavagem de dinheiro, com base no 
art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Quanto aos réus Paulo Roberto 
Galvão da Rocha, João Magno de Moura e Anderson Adauto Pereira, votaram 
pela  procedência  da  ação,  condenando-os  pelo  delito  de  lavagem  de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), os Ministros 
Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e 
Ayres Britto (Presidente), e, pela improcedência, votaram os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen Lúcia e 
Dias Toffoli. Em seguida, após o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) haver 
proferido parte do voto quanto ao item II da denúncia, o julgamento foi 
suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
17.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item II da denúncia, o 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator)  julgou  procedente  a  ação  para 
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preliminarmente, rejeitou a  emendatio libelli suscitada nas alegações 
finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa Weber votou no 
sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal proclama provisoriamente 
que  julgou  procedente  em  parte  a  ação  para  condenar  os  réus  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos, por unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na 
primeira parte do parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 7.492/1986, 
ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do mesmo 
delito  verificado  24  vezes  em  continuidade  delitiva,  condenar,  por 
maioria, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado, vencida a Ministra 
Rosa Weber. Absolvidos do mencionado delito, com base no art. 386, VII do 
Código de Processo Penal, os réus  Cristiano de Mello Paz  e Vinícius 
Samarane,  por unanimidade, e a ré  Geiza Dias dos Santos,  por maioria, 
vencido  o Ministro  Marco Aurélio.  Com relação  aos réus  José Eduardo 
Cavalcanti de Mendonça (Duda Mendonça) e  Zilmar Fernandes Silveira, o 
Tribunal  absolveu-os,  por  maioria,  do  delito  de  evasão  de  divisas 
previsto na segunda parte do parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 
7.492/1986, com base no art. 386, III, do CPP, vencido o Ministro Marco 
Aurélio; por unanimidade, do delito de lavagem de dinheiro referente aos 
cinco repasses de valores realizados em agência do Banco Rural, em São 
Paulo (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998, cinco vezes); e, 
por maioria, absolveu-os da prática do crime descrito no art. 1º, inciso 
VI, da Lei 9.613/1998, tendo em vista as cinqüenta e três operações de 
lavagem de dinheiro relacionadas às cinqüenta e três operações de evasão 
de divisas mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), 
Luiz Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvições com base no art. 386, VII, 
do  CPP.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 15.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, os Ministros Gilmar Mendes e 
Joaquim Barbosa (Relator) reajustaram seus votos para julgar procedente a 
ação  e  condenar  os  réus  José  Eduardo  Cavalcanti  de  Mendonça  (Duda 
Mendonça) e Zilmar Fernandes Silveira pelo delito de evasão de divisas 
(art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item VIII 
(c.1) da denúncia. Em relação ao item VII da denúncia, colhidos os votos 
dos Ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), 
o Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação para absolver os 
réus Anita Leocádia Pereira da Costa, Luiz Carlos da Silva (Professor 
Luizinho) e José Luiz Alves do delito de lavagem de dinheiro, com base no 
art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Quanto aos réus Paulo Roberto 
Galvão da Rocha, João Magno de Moura e Anderson Adauto Pereira, votaram 
pela  procedência  da  ação,  condenando-os  pelo  delito  de  lavagem  de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), os Ministros 
Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e 
Ayres Britto (Presidente), e, pela improcedência, votaram os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen Lúcia e 
Dias Toffoli. Em seguida, após o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) haver 
proferido parte do voto quanto ao item II da denúncia, o julgamento foi 
suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
17.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item II da denúncia, o 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator)  julgou  procedente  a  ação  para 
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condenar,  pelo  delito  de  formação  de  quadrilha  (art.  388  do  Código 
Penal),  os  réus  José  Dirceu  de  Oliveira  e  Silva,  Delúbio  Soares  de 
Castro, José Genoíno Neto, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello 
Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  José 
Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane,  Kátia  Rabello e  Marcos  Valério 
Fernandes de Souza, julgando-a improcedente para absolver do mencionado 
delito às rés Geiza Dias dos Santos e Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O Ministro Ricardo 
Lewandowski (Revisor) julgou improcedente a ação para absolver todos os 
réus mencionados no referido item II, fazendo-o com base no art. 386, 
III, do CPP, e reajustou o voto proferido em assentada anterior para 
julgar improcedente a ação e absolver, do delito de formação de quadrilha 
descrito no item VI da denúncia, os réus Pedro Silva Corrêa de Oliveira 
de Andrade Neto (VI.1.b.1), João Cláudio de Carvalho Genú (VI.1.c.1), 
Enivaldo Quadrado (VI.1.d.1), Valdemar Costa Neto (VI.2.b.1) e Jacinto de 
Souza Lamas (VI.2.c.1), com base no art. 386, III, do CPP. Em seguida, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 18.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item II da denúncia, o 
Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para condenar pelo delito 
de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus José Dirceu 
de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, Ramon 
Hollerbach  Cardoso, Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino, 
Simone Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado, Kátia Rabello e 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando-
a improcedente para absolver do mencionado delito, por unanimidade, à ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, por unanimidade, e, por maioria, a ré 
Geiza  Dias  dos  Santos,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  ambas  as 
absolvições com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 
Ressalvados os votos dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia e 
Dias Toffoli que absolviam com base no art. 386, III, do CPP. Com relação 
ao réu Vinícius Samarane, acompanharam o voto do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), julgando procedente a ação para condená-lo pelo mencionado 
delito de formação de quadrilha, os Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), e acompanharam o voto do 
Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio, julgando improcedente a ação para 
absolvê-lo com base no art. 386, III, do CPP. Em seguida, o julgamento 
foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto (Presidente). 
Plenário, 22.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal resolveu questão de 
ordem suscitada pelo Ministro Ayres Britto (Presidente) no sentido de, em 
face do empate, absolver os acusados  Valdemar Costa Neto e  Jacinto de 
Souza Lamas do delito de formação de quadrilha (item VI da denúncia); 
José  Rodrigues  Borba, do  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (item  VI  da 
denúncia);  Paulo Roberto Galvão da Rocha,  João Magno Moura e  Anderson 
Adauto Pereira, do delito de lavagem (item VII da denúncia) e o acusado 
Vinícius  Samarane,  do  delito  de  formação  de  quadrilha  (item  II  da 
denúncia),  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio  que  entendia  caber  ao 
Presidente o desempate. Em seguida, o Tribunal resolveu questão de ordem 
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condenar,  pelo  delito  de  formação  de  quadrilha  (art.  388  do  Código 
Penal),  os  réus  José  Dirceu  de  Oliveira  e  Silva,  Delúbio  Soares  de 
Castro, José Genoíno Neto, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello 
Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  José 
Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane,  Kátia  Rabello e  Marcos  Valério 
Fernandes de Souza, julgando-a improcedente para absolver do mencionado 
delito às rés Geiza Dias dos Santos e Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O Ministro Ricardo 
Lewandowski (Revisor) julgou improcedente a ação para absolver todos os 
réus mencionados no referido item II, fazendo-o com base no art. 386, 
III, do CPP, e reajustou o voto proferido em assentada anterior para 
julgar improcedente a ação e absolver, do delito de formação de quadrilha 
descrito no item VI da denúncia, os réus Pedro Silva Corrêa de Oliveira 
de Andrade Neto (VI.1.b.1), João Cláudio de Carvalho Genú (VI.1.c.1), 
Enivaldo Quadrado (VI.1.d.1), Valdemar Costa Neto (VI.2.b.1) e Jacinto de 
Souza Lamas (VI.2.c.1), com base no art. 386, III, do CPP. Em seguida, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 18.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item II da denúncia, o 
Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para condenar pelo delito 
de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus José Dirceu 
de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, Ramon 
Hollerbach  Cardoso, Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino, 
Simone Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado, Kátia Rabello e 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando-
a improcedente para absolver do mencionado delito, por unanimidade, à ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, por unanimidade, e, por maioria, a ré 
Geiza  Dias  dos  Santos,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  ambas  as 
absolvições com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 
Ressalvados os votos dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia e 
Dias Toffoli que absolviam com base no art. 386, III, do CPP. Com relação 
ao réu Vinícius Samarane, acompanharam o voto do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), julgando procedente a ação para condená-lo pelo mencionado 
delito de formação de quadrilha, os Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), e acompanharam o voto do 
Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio, julgando improcedente a ação para 
absolvê-lo com base no art. 386, III, do CPP. Em seguida, o julgamento 
foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto (Presidente). 
Plenário, 22.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal resolveu questão de 
ordem suscitada pelo Ministro Ayres Britto (Presidente) no sentido de, em 
face do empate, absolver os acusados  Valdemar Costa Neto e  Jacinto de 
Souza Lamas do delito de formação de quadrilha (item VI da denúncia); 
José  Rodrigues  Borba, do  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (item  VI  da 
denúncia);  Paulo Roberto Galvão da Rocha,  João Magno Moura e  Anderson 
Adauto Pereira, do delito de lavagem (item VII da denúncia) e o acusado 
Vinícius  Samarane,  do  delito  de  formação  de  quadrilha  (item  II  da 
denúncia),  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio  que  entendia  caber  ao 
Presidente o desempate. Em seguida, o Tribunal resolveu questão de ordem 
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suscitada pelo Ministro Joaquim Barbosa (Relator) no sentido de que os 
Ministros que absolveram os acusados não participam da votação quanto à 
dosimetria da pena, vencidos os Ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e 
Ayres Britto (Presidente). Na sequência, o Tribunal, com relação ao réu 
Marcos Valério Fernandes de Souza, pelo cometimento do delito de formação 
de  quadrilha (art.  288  do  Código  Penal),  descrito  no  item  II.b da 
denúncia, fixou a pena em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, 
nos termos do voto do Relator, não havendo participado da votação os 
Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e 
Cármen Lúcia; pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do 
CP), descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal, nos termos do 
voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão 
e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos 
cada, não havendo participado da votação os Ministros Ricardo Lewandowski 
(Revisor) e Dias Toffoli; e, pelo cometimento do delito de peculato (art. 
312 do CP), descrito no  item III.1 (b.2) da denúncia, o Tribunal, nos 
termos do voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) 
meses de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, não havendo participado da votação os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli. Votou o Presidente em todos 
os itens. Quanto ao delito de  corrupção ativa descrito no item  III.3 
(c.1)  da  denúncia,  após  o  voto  do  Relator,  que  fixava  a  pena  em  4 
(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do Revisor, 
que fixava a pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de 
reclusão  e 30  (trinta) dias-multa,  no valor  de 15  (quinze) salários 
mínimos cada, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 23.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento em relação ao réu Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  inicialmente  seu  advogado,  Dr.  Marcelo  Leonardo, 
assomou a tribuna e requereu que a agravante do art. 62, inciso I, do 
Código Penal, fosse considerada apenas à luz do tipo do art. 288 do 
Código Penal; que as reiterações de infrações sejam consideradas como 
objeto da série da continuidade delitiva, bem como a não aplicação, ao 
caso, da nova redação conferida ao art. 387, inciso IV, do Código de 
Processo Penal. Em seguida, foi proclamado que o Ministro Cezar Peluso 
restou vencido na fixação da pena do réu Marcos Valério Fernandes de 
Souza, em relação aos delitos de  peculato  (art. 312 do Código Penal), 
descritos no item III.1 (b.2) da denúncia, e de corrupção ativa (art. 333 
do Código Penal), descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, conforme voto 
proferido  antecipadamente  em  assentada  anterior.  Na  sequência,  pelo 
cometimento  do delito  de  corrupção  ativa  (art. 333  do Código  Penal) 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 
(três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-
multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos cada, nos termos do voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), vencidos em parte os Ministros 
Cezar  Peluso,  Joaquim  Barbosa  (Relator),  Luiz  Fux,  Marco  Aurélio  e 
Presidente. Pelo cometimento dos delitos de  peculato  (art. 312 do CP) 
descritos nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal fixou 
a pena em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 
230 (duzentos e trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos 
cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em parte o Ministro Cezar 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3160776

Supremo Tribunal Federal

suscitada pelo Ministro Joaquim Barbosa (Relator) no sentido de que os 
Ministros que absolveram os acusados não participam da votação quanto à 
dosimetria da pena, vencidos os Ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e 
Ayres Britto (Presidente). Na sequência, o Tribunal, com relação ao réu 
Marcos Valério Fernandes de Souza, pelo cometimento do delito de formação 
de  quadrilha (art.  288  do  Código  Penal),  descrito  no  item  II.b da 
denúncia, fixou a pena em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, 
nos termos do voto do Relator, não havendo participado da votação os 
Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e 
Cármen Lúcia; pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do 
CP), descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal, nos termos do 
voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão 
e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos 
cada, não havendo participado da votação os Ministros Ricardo Lewandowski 
(Revisor) e Dias Toffoli; e, pelo cometimento do delito de peculato (art. 
312 do CP), descrito no  item III.1 (b.2) da denúncia, o Tribunal, nos 
termos do voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) 
meses de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, não havendo participado da votação os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli. Votou o Presidente em todos 
os itens. Quanto ao delito de  corrupção ativa descrito no item  III.3 
(c.1)  da  denúncia,  após  o  voto  do  Relator,  que  fixava  a  pena  em  4 
(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do Revisor, 
que fixava a pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de 
reclusão  e 30  (trinta) dias-multa,  no valor  de 15  (quinze) salários 
mínimos cada, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 23.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento em relação ao réu Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  inicialmente  seu  advogado,  Dr.  Marcelo  Leonardo, 
assomou a tribuna e requereu que a agravante do art. 62, inciso I, do 
Código Penal, fosse considerada apenas à luz do tipo do art. 288 do 
Código Penal; que as reiterações de infrações sejam consideradas como 
objeto da série da continuidade delitiva, bem como a não aplicação, ao 
caso, da nova redação conferida ao art. 387, inciso IV, do Código de 
Processo Penal. Em seguida, foi proclamado que o Ministro Cezar Peluso 
restou vencido na fixação da pena do réu Marcos Valério Fernandes de 
Souza, em relação aos delitos de  peculato  (art. 312 do Código Penal), 
descritos no item III.1 (b.2) da denúncia, e de corrupção ativa (art. 333 
do Código Penal), descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, conforme voto 
proferido  antecipadamente  em  assentada  anterior.  Na  sequência,  pelo 
cometimento  do delito  de  corrupção  ativa  (art. 333  do Código  Penal) 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 
(três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-
multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos cada, nos termos do voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), vencidos em parte os Ministros 
Cezar  Peluso,  Joaquim  Barbosa  (Relator),  Luiz  Fux,  Marco  Aurélio  e 
Presidente. Pelo cometimento dos delitos de  peculato  (art. 312 do CP) 
descritos nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal fixou 
a pena em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 
230 (duzentos e trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos 
cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em parte o Ministro Cezar 
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Peluso e os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, estes 
no que fixavam a pena de multa em 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor 
de  15  (quinze)  salários  mínimos  cada.  Votou  o  Presidente.  Pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei 9.613/1998), descrito no item IV da denúncia, após o voto do Relator, 
fixando a pena em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 291 
(duzentos e noventa e um) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar 
Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello, e o voto do Revisor, que fixava a 
pena em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 
(vinte) dias-multa, no valor 15 (quinze) salários mínimos cada, no que 
foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e 
Presidente,  o  Tribunal,  em  face  do  empate  verificado  na  votação  da 
dosimetria  da  pena,  fixou-a  nos  termos  do  voto  do  Revisor.  E,  pelo 
cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do CP), descrito no 
item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, após o voto do Relator, fixando 
a pena em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 225 (duzentos e 
vinte e cinco) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor que a 
fixava em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 19 (dezenove) dias-
multa,  no  valor  de  15  (quinze)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi 
acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli, e, após o voto do Relator, agora 
pelo  cometimento do  delito de  evasão de  divisas  (art. 22,  parágrafo 
único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no  item VIII da denúncia, que 
fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 168 (cento 
e sessenta e oito) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos 
cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que 
fixava a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte 
e dois) dias-multa, no valor de 15 salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli, o julgamento foi 
suspenso para colher o voto do Ministro Marco Aurélio. Presidência do 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 24.10.2012.

 Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  com  relação  ao  réu  Ramon 
Hollerbach Cardoso, o Tribunal, pelo cometimento do delito de formação de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal) descrito no  item II da denúncia, 
fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, 
por  unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  não  havendo  participado  da  votação  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o 
Presidente. Pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do 
Código Penal) descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal fixou 
a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do 
voto do Relator, vencido em parte o Ministro Cezar Peluso, não havendo 
participado  da votação  os Ministros  Revisor e  Dias Toffoli.  Votou o 
Presidente. Pelo cometimento do delito de peculato (art. 312 do Código 
Penal) descrito no item III.1 (b.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-
multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso e Rosa Weber, não 
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Peluso e os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, estes 
no que fixavam a pena de multa em 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor 
de  15  (quinze)  salários  mínimos  cada.  Votou  o  Presidente.  Pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei 9.613/1998), descrito no item IV da denúncia, após o voto do Relator, 
fixando a pena em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 291 
(duzentos e noventa e um) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar 
Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello, e o voto do Revisor, que fixava a 
pena em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 
(vinte) dias-multa, no valor 15 (quinze) salários mínimos cada, no que 
foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e 
Presidente,  o  Tribunal,  em  face  do  empate  verificado  na  votação  da 
dosimetria  da  pena,  fixou-a  nos  termos  do  voto  do  Revisor.  E,  pelo 
cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do CP), descrito no 
item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, após o voto do Relator, fixando 
a pena em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 225 (duzentos e 
vinte e cinco) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor que a 
fixava em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 19 (dezenove) dias-
multa,  no  valor  de  15  (quinze)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi 
acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli, e, após o voto do Relator, agora 
pelo  cometimento do  delito de  evasão de  divisas  (art. 22,  parágrafo 
único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no  item VIII da denúncia, que 
fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 168 (cento 
e sessenta e oito) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos 
cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que 
fixava a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte 
e dois) dias-multa, no valor de 15 salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli, o julgamento foi 
suspenso para colher o voto do Ministro Marco Aurélio. Presidência do 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 24.10.2012.

 Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  com  relação  ao  réu  Ramon 
Hollerbach Cardoso, o Tribunal, pelo cometimento do delito de formação de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal) descrito no  item II da denúncia, 
fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, 
por  unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  não  havendo  participado  da  votação  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o 
Presidente. Pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do 
Código Penal) descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal fixou 
a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do 
voto do Relator, vencido em parte o Ministro Cezar Peluso, não havendo 
participado  da votação  os Ministros  Revisor e  Dias Toffoli.  Votou o 
Presidente. Pelo cometimento do delito de peculato (art. 312 do Código 
Penal) descrito no item III.1 (b.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-
multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso e Rosa Weber, não 
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havendo participado da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou 
o Presidente. Pelo cometimento do delito de corrupção ativa descrito no 
item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena definitiva em 2 
(dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-
multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator,  vencidos  em  parte  os  Ministros  Cezar  Peluso,  Revisor,  Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento 
do delito de  peculato descrito nos  itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena definitiva em 3 (três) anos, 10 (dez) 
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, 
no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos  em  parte  os  Ministros  Cezar  Peluso  e  Revisor.  E,  pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998) descrito no  item IV da denúncia, após o voto do 
Relator,  fixando  a  pena-base  em  3  (três)  anos  e  6  (seis)  meses  de 
reclusão,  acrescido  de  2/3  pela  continuidade  delitiva,  tornado-a 
definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, no que foi acompanhado 
pelos Ministros Celso de Mello, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Presidente, e o 
voto do Revisor, que fixava a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses 
de  reclusão,  acrescido  de  1/3  pela  continuidade  delitiva,  tornando-a 
definitiva em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses, no que foi acompanhado 
pelos Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso para 
colher os votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 25.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao réu  Ramon Hollerbach 
Cardoso, o Tribunal, pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 
333 do CP) descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, fixou a 
pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 180 (cento e 
oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos 
termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli. 
Votou o Presidente. Colhido o voto do Ministro Marco Aurélio, com relação 
ao réu Marcos Valério Fernandes de Souza quanto ao cometimento do delito 
de corrupção ativa descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, 
o Tribunal fixou a pena em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 
225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos  cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  vencidos  os  Ministros 
Revisor  e  Dias  Toffoli.  Votou  o  Presidente.  Quanto  ao  réu  Ramon 
Hollerbach Cardoso, o Tribunal, pelo cometimento do delito de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no item 
IV da denúncia, colhidos os votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco 
Aurélio, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos  cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  vencidos  os  Ministros 
Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. 
Pelo  cometimento do  delito de  evasão de  divisas  (art. 22,  parágrafo 
único, da Lei nº 7.492/1986) descrito no item VIII da denúncia, após o 
voto do Relator que fixava a pena-base em 4 (quatro) anos e 7 (sete) 
meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar 
Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Ministro Revisor que 
fixava a pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) 
dias-multa,  no  valor  de  10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi 
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havendo participado da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou 
o Presidente. Pelo cometimento do delito de corrupção ativa descrito no 
item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena definitiva em 2 
(dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-
multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator,  vencidos  em  parte  os  Ministros  Cezar  Peluso,  Revisor,  Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento 
do delito de  peculato descrito nos  itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena definitiva em 3 (três) anos, 10 (dez) 
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, 
no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos  em  parte  os  Ministros  Cezar  Peluso  e  Revisor.  E,  pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998) descrito no  item IV da denúncia, após o voto do 
Relator,  fixando  a  pena-base  em  3  (três)  anos  e  6  (seis)  meses  de 
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definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, no que foi acompanhado 
pelos Ministros Celso de Mello, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Presidente, e o 
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de  reclusão,  acrescido  de  1/3  pela  continuidade  delitiva,  tornando-a 
definitiva em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses, no que foi acompanhado 
pelos Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso para 
colher os votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 25.10.2012.
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oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos 
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Hollerbach Cardoso, o Tribunal, pelo cometimento do delito de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no item 
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166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos  cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  vencidos  os  Ministros 
Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. 
Pelo  cometimento do  delito de  evasão de  divisas  (art. 22,  parágrafo 
único, da Lei nº 7.492/1986) descrito no item VIII da denúncia, após o 
voto do Relator que fixava a pena-base em 4 (quatro) anos e 7 (sete) 
meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar 
Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Ministro Revisor que 
fixava a pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) 
dias-multa,  no  valor  de  10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi 
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Decisão de Julgamento

acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia, e o 
voto do Ministro Marco Aurélio que fixava a pena-base em 2 (dois) anos e 
9 (nove) meses de reclusão e não reconhecia a continuidade delitiva, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Ministro  Ayres  Britto 
(Presidente). Plenário, 07.11.2012.

 Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Presentes à sessão os 
Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Joaquim 
Barbosa, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux e Rosa 
Weber.

Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos.

p/Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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Proposta

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

PROPOSTA

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO –  Presidente,  sei  que 
formo corrente  isolada  –  nem mesmo é  minoritária  –,  mas  não  posso 
deixar de ressaltar que estamos a versar o crime de evasão, e que há, a 
nortear o nosso Direito Penal, a teoria finalística. Por isso, como o objetivo 
seria o depósito de dez milhões nas contas de Duda Mendonça, entendo 
que o crime foi único. Veio-me à memória – talvez à leiga – o exemplo da 
corrupção, em que o corruptor oferece cem, mas não os tem, e ajusta a 
entrega em parcelas. Indago: nesse caso, passa-se a ter, pelo fatiamento – 
já  que  o  vocábulo  é  comum  a  este  julgamento  –,  vários  crimes  de 
corrupção?  A  resposta,  como  costumo  dizer,  é  desenganadamente 
negativa, como é, também, no caso da evasão, presente, acima de tudo, 
sob minha óptica, com a vênia daqueles que entendem de forma diversa – 
e  a  beleza,  continuo dizendo,  do Colegiado está  na dissidência,  e  nos 
completamos mutuamente, não disputamos coisa alguma, nem mesmo a 
superioridade intelectual –, a teoria finalística. Houve – estou convencido 
– crime único, embora revelado por depósitos sucessivos.
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que o crime foi único. Veio-me à memória – talvez à leiga – o exemplo da 
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e  a  beleza,  continuo dizendo,  do Colegiado está  na dissidência,  e  nos 
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Voto s/ Proposta

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO SOBRE PROPOSTA

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Presidente, primeiramente, eu queria ponderar a Vossa Excelência que 
acabo  de  tomar  ciência,  poucos  minutos  atrás,  desta  solução,  como 
sempre inteligente,  aventada pelo nosso Decano, mas não tive ainda o 
tempo suficiente para meditar sobre ela, e nós temos ainda a ausência de 
dois Ministros que apresentaram voto dissidente na Sessão passada.

Eu  vim  hoje  para  esta  assentada,  inclinado  a  aderir  ao  voto  do 
eminente Ministro Marco Aurélio,  que me parece - como sempre,  sem 
demérito para os outros votos - um voto sensato, um voto fundamentado, 
balizado  pela  melhor  doutrina  e  melhor  jurisprudência.  E  penso, 
inclusive, pensava eu, que se aderisse a Sua Excelência e os demais votos 
dissidentes também aderissem, estaria rompido o impasse e nós teríamos 
uma solução, como é de praxe no Direito Penal, mais favorável ao réu. Ele 
ficaria com 2 anos e 9 meses de reclusão como pena final.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Sem  o  risco,  para 
aqueles que a temem, da prescrição.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- E sem o risco da prescrição.

Portanto, parece que seria uma solução natural, uma solução pouco 
sofisticada,  mas  muito  consistente  do  ponto  de  vista  jurídico,  e  que 
poderia ser levada a cabo sem maiores dificuldades.

Então,  eu  proporia  a  Vossa  Excelência,  respeitosamente,  que  nós 
aguardássemos,  talvez,  a  chegada  dos  dois  ministros,  que,  aliás, 
confirmaram...

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  O  único  que  não 
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Então,  eu  proporia  a  Vossa  Excelência,  respeitosamente,  que  nós 
aguardássemos,  talvez,  a  chegada  dos  dois  ministros,  que,  aliás, 
confirmaram...

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  O  único  que  não 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627133.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7135 de 8405 STF-fl. 58750



Voto s/ Proposta

AP 470 / MG 

participa desta deliberação sou eu, já que, vislumbrando crime único, não 
aciono o artigo 71 do Código Penal,  não podendo ser conduzido, pela 
sempre ilustrada maioria, a fazê-lo.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Temos 
quorum de deliberação.

A proposta do Ministro Celso de Mello, que eu submeti inicialmente, 
tem seis  votos.  Então,  fica  aprovada a  proposta  do  Ministro  Celso  de 
Mello.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Presidente, não há essa pressa, data venia.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, penso que 
devemos aguardar os dois colegas ausentes.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- É, não há pressa.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Temos 
seis votos.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  Já 
temos seis votos, não há necessidade de aguardar ninguém.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Eu não 
recebi nenhum recado dos outros Colegas.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas, veja, dois Ministros proferiram votos. É um tema importantíssimo. 
A dosimetria, a meu ver, é tão importante quanto a decisão de mérito.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

2 
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Voto s/ Proposta

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Pronto, 
o Ministro Toffoli acaba de chegar.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Falta a Ministra Cármen Lúcia.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Não 
recebi nenhum recado da Ministra Cármen Lúcia, se viria, se não viria.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - É necessário que o 
Tribunal mantenha também a sua atividade normal, independentemente 
da presença ou da ausência, a não ser que isso afete o quorum. Até porque 
as Sessões...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, a Sessão foi antecipada; nós temos que compreender isso.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Não, 
mas já está no horário normal.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Para o horário normal, a meu ver, faltam, ainda, alguns minutos.
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minutos.
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- Quer dizer, não podemos exigir que eles estivessem presentes.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vamos 
ouvir o Ministro Toffoli. É o tempo que alcançamos o horário normal.
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VOTO SOBRE PROPOSTA

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu  volto  a  dizer,  Senhor  Presidente,  que,  se  nós  formos  discutir 

topicamente, então, nós teremos de abrir, fatiar a dosimetria em cada caso 
concreto.

Iniciou-se  esse  julgamento  com um critério.  Vamos  aproximar  as 
dosimetrias de cada qual à dosimetria ou do Relator, ou do Revisor, que 
são  aqueles  que  se  debruçaram  diretamente  sobre  o  processo,  como 
ocorre em toda ação penal. É por isso que há Relator e Revisor, senão, 
teríamos que, todos nós, ter vistas dos autos, e os processos, passarem em 
mãos de cada um de nós.

Ora,  eu  estou  adotando  a  minha  dosimetria  e  tirando  a  minha 
conclusão,  independentemente  dos  critérios  adotados  por  outrem; 
quando ela se aproxima à do Relator, adiro ao voto do Relator; quando se 
ajusta mais ao voto do Revisor, eu adiro ao voto do Revisor.

Se nós ficarmos fatiando as questões colocadas,  da maneira como 
acabou de ocorrer - porque o Ministro Marco Aurélio entendeu pela não 
continuidade delitiva no caso específico -  e  reabrirmos essa  discussão, 
Senhor Presidente, nós não terminaremos isto este ano.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Vossa  Excelência 
acredita que terminaremos este ano?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu ainda acredito que terminaremos este ano.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Otimista!

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Se 
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colaborarmos,  terminaremos  sem  açodamento  nenhum.  Basta  haver 
colaboração.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Agora, Senhor Presidente, se formos mudar aquilo que foi o critério 

estabelecido no início  da  dosimetria  e  passarmos a  discutir  ponto  por 
ponto, eu vou pedir vênia aos colegas e vou passar a ler o meu voto, a 
minha dosimetria, e, depois, a Presidência que decida, e o Colegiado, qual 
é a pena a ser aplicada.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Mas, 
Ministro,  as  intercorrências  são  naturais  em  qualquer  Colegiado. 
Surgiu ...

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Não,  Senhor  Presidente,  é  que  se  adotou um critério.  Agora,  em 

razão de uma situação que ocorre, quando esse critério adotado leva a 
uma pena mais favorável ao réu, não se aplica; quando leva a uma pena 
mais desfavorável ao réu, se aplica!

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Não, 
não é isso não Excelência.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Ao que me parece, é este o critério que está sendo usado. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Este 
critério,  Excelência,  favorece ao réu. Nós abrimos mão dos dois terços, 
estamos nos fixando em um terço.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO –  Mas  o  critério  que 
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mais favorece o réu é o preconizado pelo revisor.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas aumenta-se em um ano a pena do Revisor.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu vou continuar adotando o meu critério, que foi o critério adotado 

pela Corte.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Então, 
seis votos a favor.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu acompanho o Revisor.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Acompanha o Revisor. Então, seis votos a favor da proposta do Ministro 
Celso. Está aprovada.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - 3 anos e 
8 meses é a pena total.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - 3 anos 
e 8 meses.
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O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  como 
estamos  encerrando  a  dosimetria  quanto  ao  acusado  Ramon,  desejo 
explicitar,  em termos de números,  o voto que proferi  na assentada de 
ontem, inclusive para que fique registrado na gravação.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Presidente, como é que ficou, então, o resultado final?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Quanto 
à evasão...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, esse ponto...

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Quanto 
à evasão, referentemente ao réu Ramon Hollerbach, a pena ficou em 2 
anos... 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

 O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - 2 anos 
e 9 meses. E a pena definitiva em 3 anos...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - ... com 
o acréscimo, a pena definitiva sobe para 3 anos e 8 meses.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas quem é que votou?
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Seis.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Quem?

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  O 
Ministro ...

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não. O Ministro Marco Aurélio acompanhou esse critério?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Não  posso 
acompanhar, porque não reconheço a prática de diversos crimes.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ah bom! Então quem... pois não!

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Temos 
seis votos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Pois não, está bem.

Bom, eu queria registrar, Senhor Presidente, a minha estranheza, em 
primeiro lugar, pela antecipação do horário; em segundo lugar, pelo fato 
de não colhermos o voto da eminente Ministra Cármen Lúcia.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Não 
altera o resultado o voto da Ministra Cármen Lúcia.
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, mas não importa, mas ela é uma peça importante neste debate em 
que se...

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Não 
altera o resultado da votação.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- ... discute a liberdade de um réu. Eu acho que nós poderíamos esperar 
mais  alguns  minutos,  ou  até  deixar  essa  votação,  como  deixamos  as 
passadas, ...

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - ... Em 
vista de Vossa Excelência que está vencido...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  ...  para  depois  do  intervalo  ou  até  para  o  dia  seguinte.  O  que  não 
poderíamos é ter deixado de contar com a participação de uma das mais 
experientes Ministra desta Corte.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 
Excelência sempre vem dizendo isso desde o início.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Só isso que eu queria registrar.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Pois 
não!

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Pois 
não!

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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- Ainda mais numa decisão que é contrária ao réu, porque ela aumenta 
em um ano a pena que poderia resultar do apoio à proposta do Revisor.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Respeitável o ponto de vista de Vossa Excelência, porém vencido.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Claro, vencido, mas não convencido.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Ministro Celso de Mello.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  - Tudo 
aqui que se tem feito é à luz do dia, é corretamente, é com respeito aos 
direitos e garantias individuais.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(REVISOR) - Tudo tem sido feito à luz do dia. Todas as antecipações, 
enfim,  todos  os  cancelamentos  das  Sessões  Ordinárias  e  também  das 
Turmas,  isso  não há dúvida nenhuma.  Do ponto de vista  formal,  está 
tudo correto. Mas entendo que, do ponto de vista substantivo, a Corte 
não poderia prescindir do voto da eminente Ministra Cármen Lúcia nesta 
matéria.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - A Corte 
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está funcionando sem um membro.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas que se reabram os debates? Então, têm de se reabrir os debates, não 
é simplesmente colher o voto, porque ela não acolheu.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Bom, quero manifestar...

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Não  é  o  melhor, 
porque o melhor é estarmos todos aqui no Plenário, trocando ideias.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Sem 
dúvida.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Quero deixar registrada a minha estranheza.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Está 
registrada. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/PROPOSTA

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, peço 
a palavra porque, afinal, eu votei muda. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Pois 
não, Excelência. 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - E faço questão, então, 
de explicitar, porque novamente ocorreram debates.

Como ontem afirmei, na minha dosimetria, a pena seria de 3 anos e 4 
meses;  pena-base  de  2  anos  e  6  meses  acrescida  de  um  terço  - 
chegaríamos a 3 anos e 4 meses. 

Dentro  do  critério  que estávamos observando,  eu  teria  que optar 
entre o voto,  a dosimetria do Relator e a do Revisor.  A dosimetria do 
Relator era de 4 anos e 7 meses; e a do Revisor era de 2 anos e 8 meses.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Está 
superada essa minha dosimetria.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER –  Peço  para 
complementar o meu pensamento.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Mas 
estou esclarecendo algo fundamental, porque é a mudança do meu voto. 
Eu aderi  à  proposta  do Ministro Celso;  portanto,  não se fala mais em 
quatro anos.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Vou chegar à alteração 
do voto de Vossa Excelência no encadeamento das minhas ideias, senão, 
não consigo formular o meu voto.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Está 
bem.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 
Excelência tem a palavra.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - 2 anos e 8 meses, como 
eu  disse,  era  o  voto  do  eminente  Revisor,  ontem.  Estou  falando  do 
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passado. Ontem, o voto do eminente Relator, consoante tabela que nos foi 
oferecida, era de 4 anos e 7 meses. Por isso o meu voto em 3 anos e 4 
meses  ficou  mais  próximo  ao  do  Ministro  Revisor;  por  isso  eu  o 
acompanhei. 

A nossa posição, num primeiro momento, estava vencida. E, depois, 
surgiu o impasse a partir da alternativa trazida pelo eminente Ministro 
Marco Aurélio. Então, houve essa sugestão do Ministro Celso de Mello, 
que eleva a pena a 3 anos, ou fixa a pena em 3 anos e 8 meses, partindo da 
pena-base, que prevaleceu com o voto do Ministro Marco Aurélio, de 2 
anos e 9 meses, e ficou a questão do acréscimo de um terço.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Próxima do voto de Vossa Excelência.  

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Do acréscimo de um 
terço. Então, veja bem: por que hoje estou votando com a proposta do 
Ministro Celso de Mello? Porque, na minha dosimetria, seriam 3 anos e  4 
meses.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  Tem 
toda lógica.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Pela  dosimetria 
proposta agora pelo Ministro Celso de Mello, 3 anos e 8 meses, ou seja, 
quatro  meses de diferença. 

Qual  a  alternativa  proposta  pelo  eminente  Revisor?  Que 
acompanhemos  o  Ministro  Marco  Aurélio.  Levar-me-ia  a  2  anos  e  9 
meses, ou seja, cinco meses distante. Por um mês,  acompanho a proposta.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Está 
muito bem explicado, Excelência.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Porque é menor. Só para 
explicar o meu voto hoje.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Obrigado, Vossa Excelência.
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O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  tinha 
pedido a palavra a Vossa Excelência para explicitar o que preconizei no 
dia de ontem.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Desculpe-
me, Vossa Excelência tem a palavra pela ordem; tem toda razão.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Eu sei, é a dinâmica 
dos trabalhos que leva, às vezes, ao esquecimento.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Eu quero 
esclarecer, Ministro Marco Aurélio, que, diante das discussões de hoje, eu 
vou refazer  o  retrospecto  da  última Sessão,  e  deixarei  para depois  do 
intervalo. Vossa Excelência tem a palavra.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, afirmei no 
dia de ontem, que teríamos a continuidade delitiva, já que houve a prática 
de crimes da mesma espécie, presente um primeiro grupo, que seria o da 
Câmara dos Deputados, e que estaria a encerrar os crimes de corrupção, 
quanto  a  João  Paulo  Cunha,  o  corrompido,  e  de  peculato.  Então, 
preconizei, Presidente, que se tomasse, como está previsto no artigo 71 do 
Código Penal, a pena mais alta, que é a alusiva ao peculato, e a estipulei, 
porque  não  observo  a  agravante  do  artigo  62,  inciso  I,  já  tomada 
relativamente à quadrilha, a adoção de quatro anos, aplicando, dentro de 
certa racionalidade,  que inclusive foi  ressaltada pelo ministro Celso de 
Mello, um sexto, já que se tem o envolvimento apenas de dois crimes: o 
peculato e a corrupção passiva. Cheguei, com isso, à pena de quatro anos 
e oito meses, mantida a de multa de duzentos e dez dias.

No segundo grupo, apontei que teríamos a corrupção de Pizzolato, 
desaguando  no  peculato  e  proporcionando  o  dinheiro  que  teria  sido 
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utilizado para a corrupção ativa dos deputados federais. Também, mais 
uma vez, tomei a pena mais alta como disposto no artigo 71: quatro anos, 
e, tendo em conta a multiplicidade de crimes, adotei a percentagem maior 
prevista em lei,  excluído aquele acréscimo decorrente da agravante da 
liderança. Cheguei a seis anos e oito meses, mais a pena de multa.

Informo que, adotada a continuidade delitiva, Marcos Valério ainda 
fica  apenado  de  forma  substancial  a  trinta  e  um  anos  e  nove  meses, 
consideradas a pena quanto ao crime de quadrilha, quanto ao crime de 
lavagem, quanto ao de evasão; trinta e um anos que, penso, ficam bem 
aquém do total, pelo menos, anunciado, de início, na tabela distribuída 
pelo relator, de quarenta e sete anos, dois meses e dez dias de reclusão.

Esse mesmo raciocínio – não vou repetir – utilizei quanto a Ramon e 
cheguei a pena total de dezesseis anos e vinte e um dias, contra o que 
seria  –  hoje  estou  percebendo  como  projeto  do  relator,  já  que  Sua 
Excelência implementou modificação nessa assentada – a pena de trinta 
anos e seis meses.

Agora, insisto, Presidente, que há premissa para afastar o artigo 69 
do Código Penal, quanto ao concurso material, a desaguar no somatório 
das  diversas  penas.  Por  quê?  Porque  se  tem  premissas  que  levam  à 
continuidade delitiva,  no que mitiga o rigor do concurso material.  Por 
exemplo, vou citar o de Marcos Valério: via a corrupção ativa, chegou ao 
peculato. Os crimes estão interligados. O objeto protegido é o mesmo, no 
caso, a Administração Pública, e o elemento subjetivo é idêntico, o dolo. O 
mesmo ocorre relativamente ao segundo grupo.

É  o  que  explicito,  para  que  não  pese  qualquer  dúvida,  e  não  se 
imagine que, neste Plenário, tenhamos Juiz com o intuito de passar a mão 
na cabeça de delinquentes.
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DEBATE

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Ministro,  Vossa  Excelência  poderia,  por  gentileza,  encaminhar,  aos 
nossos  gabinetes,  a  conclusão  a  que  chegou?  Parece-me  que  é  uma 
solução …

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Peço para digitar ou 
posso mandar o manuscrito?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Da forma que Vossa Excelência entender. É como um adminículo, para 
que nós possamos refletir sobre isso; eu fiquei muito impressionado com 
o raciocínio de Vossa Excelência. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Está bem.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Seis 
votos.  

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Nessa  linha,  se  a  Ministra  Cármen  Lúcia  estivesse  presente  e, 
eventualmente,  proferisse  um  voto  dissonante,  caberiam,  em  tese, 
embargos infringentes. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - E ela 
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poderá participar. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR  MINISTRO AYRES  BRITTO (PRESIDENTE) -  E  o 
tema dos embargos infringentes ainda será objeto de discussão.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Será 
objeto de deliberação. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Por isso que falei eventualmente. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Mas a Corte modificou o voto de Sua Excelência proferido ontem? 

Então ele terá que ser computado.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Tem razão. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Sua  Excelência  votou  ontem.  A Corte  está  alterando  o  voto  da 

Ministra Cármen Lúcia, que votou ontem.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Eis a 
Ministra Cármen Lúcia. 

Ministro  Celso  de  Mello,  peço a  Vossa Excelência  que explique a 
proposta à Ministra Cármen Lúcia. Retomamos a discussão ou a Ministra 
prefere votar a matéria mais adiante?

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - No caso do Ramon 
Hollerbach?
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Na divergência que houve ontem. 

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Eu,  ontem, 
comuniquei ao Presidente, previamente, o meu atraso. Peço desculpas.
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ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência), um 
Juiz  que não fixava qualquer acréscimo,  porque concluiu que houve a 
prática de um único crime.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Celso  de 
Mello  (inserido  ante  o  cancelamento  do  aparte  por  Sua  Excelência), 
porque, talvez, estivesse a potencializar a teoria finalística, e penso que 
não estou a assim proceder.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Eu  fiquei, 
acompanhando o Revisor, na pena-base de dois anos, com um terço, que 
dava oito meses. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência), que 
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prevaleça a óptica dos quatro.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Um terço. Foi como 
votei, acompanhando exatamente Sua Excelência.    

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Mas  como  eu 
acompanhei o Revisor na pena-base também de 2 anos, e apenas com um 
terço, continuo a acompanhá-lo, Presidente.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Perfeito. Então, será registrado o voto de Vossa Excelência.
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TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO S/ PROPOSTA

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
como eu acompanhei o Revisor na pena-base também de 2 anos, e apenas 
com um terço, continuo a acompanhá-lo, Presidente.   

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Perfeito. 
Então, será registrado o voto de Vossa Excelência.
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ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARAES NETO 
ADV.(A/S) : IZABELLA ARTUR COSTA 
RÉU(É)(S) :ROGÉRIO LANZA TOLENTINO 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS 
ADV.(A/S) :LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY 
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RÉU(É)(S) :KÁTIA RABELLO 
ADV.(A/S) :THEODOMIRO DIAS NETO 
RÉU(É)(S) : JOSE ROBERTO SALGADO 
ADV.(A/S) :MÁRCIO THOMAZ BASTOS 
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ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

DEBATE

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Senhores Ministros, indago-lhes se há alguma observação com relação à 
dosimetria que eu fixei e já distribuí, inicialmente.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Joaquim 
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Barbosa,  eu,  pelo  menos,  não  tive,  até  mesmo,  ante  a  dinâmica  dos 
trabalhos, a oportunidade de ler a íntegra do voto.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Também não tive.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Temos  adotado 
prática de o relator lançar a íntegra do voto oralmente ou, no mínimo, 
fazer dele uma síntese.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu 
vou ler,  mas, para facilitar e acelerar o julgamento, estou, de antemão, 
perguntando  se  alguém  vê  algum  obstáculo,  ou  se  alguém  só  vê 
obstáculo nas fixações de pena que adotei.   

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Consulto a  Corte.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente, 
precisamos conhecer o voto do relator, pelo menos, e o do revisor.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 
Excelência, como distribuiu... 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) 
-Vossa Excelência sabe o que está votando, porque eu distribuí  o voto 
juntamente com  essa tabela. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- O princípio da publicidade é um direito do réu, do acusado. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
A defesa também tem de saber o que se está a votar.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não 
estou me furtando, estou apenas evitando o filibustering. Só isso.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - E tanto 
Vossa  Excelência  está  imbuído  da  melhor  intenção  de  transparência, 
como   é de sua personalidade, que Vossa Excelência fez a distribuição 
por antecipação. Agora, Vossa Excelência podia fazer um resumo, não é?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Eu 
vou fazer, Senhor Presidente.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu, inclusive, Senhor Presidente, já distribui voto aqui em matéria de 

ação penal, entregando, enquanto fazia a leitura resumida, a íntegra do 
voto ao Procurador-Geral da República, ao órgão acusador, e ao defensor.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -   Isso 
mesmo, a leitura resumida.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu  penso  que,  se  distribuirmos  dessa  forma,  aí,  tanto  o  órgão 

acusador quanto o órgão defensor podem admitir um resumo. Mas, se 
não houver a ciência da íntegra, como admitir o resumo?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Como 
o  Ministro  Joaquim  já  distribuiu,  ele  fará  o  seu  voto,  se  possível, 
resumidamente e, claro, sem perda da clareza.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Sim.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Já foi 
exaustivamente.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Isso! 
Perfeito!

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Absolutamente!

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Ministro,  nós  agora  estamos  na  fase  da  dosimetria,  como  Vossa 
Excelência muito bem colocou. Só que nós temos de explicitar...

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  ..., da forma mais clara possível, as circunstâncias judiciais do artigo 59.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  É o 
que estou tentando fazer, mas estou sendo impedido.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-   Quer  dizer,  realmente,  esses  fatos  que,  eventualmente,  em  algum 
aspecto podem se sobrepor àqueles já apreciados, quando nós julgamos o 
mérito,  devem  ser  novamente  veiculados,  ainda  que  en  passant,  para 
aferirmos as circunstâncias do crime, para aferirmos a personalidade, as 
consequências etc.
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Debate

AP 470 / MG 

O princípio da publicidade é um direito do réu, e não do público. Eu 
ouvi isto de um eminente jurista. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Ah,  mas  nisso  não  há  nenhuma  dificuldade!  O  que  há  é  que  o 

Ministro  Joaquim colocou  a  situação  deste  modo:  alguém  tem  algo 
contra? Para termos algo contra ou a favor, temos de saber o que estamos 
a votar.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
A respeito de qual corréu estamos a votar? É isso que precisa ser 

dito.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Está 
esclarecido, Excelência. O Ministro Joaquim Barbosa vai fazer o seu voto.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Eu 
não só disse qual era o corréu, como eu disse quais eram os crimes.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Só para explicitar que, 
a esta altura, já consegui ler o voto de Sua Excelência!

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Já 
conseguiu ler o voto de Sua Excelência! Ótimo!

Ministro Joaquim Barbosa, Vossa Excelência tem a palavra.
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Voto s/ item II

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM II)

(DOSIMETRIA DA PENA - CRISTIANO PAZ - FORMAÇÃO DE 
QUADRILHA)

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  o  voto 
agora  proferido  pelo  relator  mostrou-se  mais  rico  em  aspectos,  em 
fundamentos, do que o anterior, que foi distribuído. Quanto ao anterior, 
dele extraí, como circunstâncias negativas, as consequências do crime, ou 
seja, os desdobramentos ocorridos.

A culpabilidade,  a  meu ver,  mostrou-se relativa.  Como ressaltado 
pelo ministro Luiz Fux, tem-se para o tipo balizamento de um a três anos. 
Penso que, pelo menos sob minha óptica, dois anos e três meses, quanto 
ao acusado, e consideradas as premissas constantes do voto distribuído, 
aproximam-se  muito  mais  do  teto,  e,  geralmente,  reservamos  essa 
aproximação àqueles casos em que há número maior de circunstâncias 
judiciais que se apresentem negativas. Por isso, peço vênia ao relator para 
fixar a pena em dois anos.
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QUADRILHA)

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  o  voto 
agora  proferido  pelo  relator  mostrou-se  mais  rico  em  aspectos,  em 
fundamentos, do que o anterior, que foi distribuído. Quanto ao anterior, 
dele extraí, como circunstâncias negativas, as consequências do crime, ou 
seja, os desdobramentos ocorridos.

A culpabilidade,  a  meu ver,  mostrou-se relativa.  Como ressaltado 
pelo ministro Luiz Fux, tem-se para o tipo balizamento de um a três anos. 
Penso que, pelo menos sob minha óptica, dois anos e três meses, quanto 
ao acusado, e consideradas as premissas constantes do voto distribuído, 
aproximam-se  muito  mais  do  teto,  e,  geralmente,  reservamos  essa 
aproximação àqueles casos em que há número maior de circunstâncias 
judiciais que se apresentem negativas. Por isso, peço vênia ao relator para 
fixar a pena em dois anos.
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Explicação

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. JOAQUIM BARBOSA

REVISOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AUTOR(A/S)(ES) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
RÉU(É)(S) : JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA 
ADV.(A/S) : JOSÉ LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA 
RÉU(É)(S) : JOSÉ GENOÍNO NETO 
ADV.(A/S) :SANDRA MARIA GONÇALVES PIRES 
RÉU(É)(S) :DELÚBIO SOARES DE CASTRO 
ADV.(A/S) :CELSO SANCHEZ VILARDI 
RÉU(É)(S) :SÍLVIO JOSÉ PEREIRA 
ADV.(A/S) :GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARÓ 
RÉU(É)(S) :MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA 
ADV.(A/S) :MARCELO LEONARDO 
RÉU(É)(S) :RAMON HOLLERBACH CARDOSO 
ADV.(A/S) :HERMES VILCHEZ GUERRERO 
RÉU(É)(S) :CRISTIANO DE MELLO PAZ 
ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES FILHO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARÃES 
ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARAES NETO 
ADV.(A/S) : IZABELLA ARTUR COSTA 
RÉU(É)(S) :ROGÉRIO LANZA TOLENTINO 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS 
ADV.(A/S) :LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY 
ADV.(A/S) :DANIELA VILLANI BONACCORSI 
RÉU(É)(S) :GEIZA DIAS DOS SANTOS 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :KÁTIA RABELLO 
ADV.(A/S) :THEODOMIRO DIAS NETO 
RÉU(É)(S) : JOSE ROBERTO SALGADO 
ADV.(A/S) :MÁRCIO THOMAZ BASTOS 
RÉU(É)(S) :VINÍCIUS SAMARANE 
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ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

EXPLICAÇÃO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  O 
Ministro Peluso não votou, quanto a Cristiano de Mello Paz, no crime de 
quadrilha, mas no de corrupção ativa, sim. Sua Excelência fixou a pena 
em 2 anos de reclusão e 30 dias-multa, cada qual destes dias estabelecido 
em três salários mínimos.
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Voto s/ item III

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
 (S/ ITEM III (b.1))

(DOSIMETRIA DA PENA - CRISTIANO PAZ - CORRUPÇÃO ATIVA)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, com 
relação a Ramon, relativamente a quem entendo que a situação é similar a 
do corréu Cristiano - com relação ao Cristiano que estou votando agora - 
eu acompanhei o  voto do eminente Relator.

Então,  com  relação  ao  Cristiano,  também  acompanho  o  voto  do 
eminente Ministro Relator.
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Voto s/ item III

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O
(s/ item III - b.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - CRISTIANO PAZ - PECULATO)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Tenho sido, Senhor Ministro, generoso em todas elas.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Ação Penal nº 396.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Ação Penal nº 396.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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Retificação de Voto

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO PENAL 470

RETIFICAÇÃO DE VOTO

(S/ ITEM III.1 - b.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - CRISTIANO PAZ - 

PECULATO)

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(RELATOR)  -  Senhor  Presidente,  eu  vou  reformular.  Eu  já  havia  me 

pronunciado antes contrariamente à fixação desse valor mínimo, porque 

o pedido, nesse sentido, só foi formulado nas alegações finais, mas, como 

há  esse  precedente  fixado  recentemente  pelo  Tribunal,  vou  aderir  ao 

precedente e reajusto o meu voto nesse sentido. 

***************
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AÇÃO PENAL 470
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há  esse  precedente  fixado  recentemente  pelo  Tribunal,  vou  aderir  ao 

precedente e reajusto o meu voto nesse sentido. 
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Explicação

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. JOAQUIM BARBOSA

REVISOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AUTOR(A/S)(ES) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
RÉU(É)(S) : JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA 
ADV.(A/S) : JOSÉ LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA 
RÉU(É)(S) : JOSÉ GENOÍNO NETO 
ADV.(A/S) :SANDRA MARIA GONÇALVES PIRES 
RÉU(É)(S) :DELÚBIO SOARES DE CASTRO 
ADV.(A/S) :CELSO SANCHEZ VILARDI 
RÉU(É)(S) :SÍLVIO JOSÉ PEREIRA 
ADV.(A/S) :GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARÓ 
RÉU(É)(S) :MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA 
ADV.(A/S) :MARCELO LEONARDO 
RÉU(É)(S) :RAMON HOLLERBACH CARDOSO 
ADV.(A/S) :HERMES VILCHEZ GUERRERO 
RÉU(É)(S) :CRISTIANO DE MELLO PAZ 
ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES FILHO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARÃES 
ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARAES NETO 
ADV.(A/S) : IZABELLA ARTUR COSTA 
RÉU(É)(S) :ROGÉRIO LANZA TOLENTINO 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS 
ADV.(A/S) :LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY 
ADV.(A/S) :DANIELA VILLANI BONACCORSI 
RÉU(É)(S) :GEIZA DIAS DOS SANTOS 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :KÁTIA RABELLO 
ADV.(A/S) :THEODOMIRO DIAS NETO 
RÉU(É)(S) : JOSE ROBERTO SALGADO 
ADV.(A/S) :MÁRCIO THOMAZ BASTOS 
RÉU(É)(S) :VINÍCIUS SAMARANE 
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ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

EXPLICAÇÃO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Não, eu acho até que 
não havia. Nós discutimos isso aqui e é o refazimento do erário público. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -  Mesmo assim nós 

fixamos,  até  porque  era  o  refazimento  do  erário  -  senão  haveria 
enriquecimento ilícito de alguém, além...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Reparar. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - E não é 
a título de pena. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Naquele caso, havia 
especificamente até ..., até o quantum, nós tínhamos com muita definição, 
como neste...

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO 
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  São 

efeitos civis da sentença penal condenatória. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Não, eu acho até que 
não havia. Nós discutimos isso aqui e é o refazimento do erário público. 
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - 95 a 98. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Neste 

momento, não. 
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Sim, 
requereu nas alegações finais. 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, será 
que o Ministro Celso de Mello me permite? 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, será 
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5 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3656720.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7175 de 8405 STF-fl. 58790



Explicação

AP 470 / MG 

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Eu  gostaria  de  ser 
esclarecida, porque, na verdade, aqui é o peculato da Câmara, não é?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  E,  aí,  com relação ao 
Ramon,  com  relação  a  Marcos  Valério,  todos  esses  nós  condenamos. 
Também estenderíamos a eles, mas há o problema do valor.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - E aí tem o problema 
do valor.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Pelo problema do valor, 
porque essa discussão já veio. Só esse esclarecimento, porque acompanho 
Vossa Excelência na sugestão, mas fiquei com essa pequena dúvida sobre 
o valor. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Um 
milhão e setenta e sete mil, por alto.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Como é 
um valor mínimo, nós podemos fixar até um mínimo. O dado de que 
dispomos - relativamente vago - é este: um milhão e setenta e sete mil.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 
Excelência apura, fixa o valor oportunamente?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Sim, 
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fixo esse valor mínimo, neste caso.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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fixo esse valor mínimo, neste caso.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
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Voto s/ item III

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
 (S/ ITEM III.1 - b.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - CRISTIANO PAZ - PECULATO)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, vou 
votar  neste  caso  como  fiz  com  relação  a  Ramon  e  Cristiano.  Aqui, 
pedindo vênia ao eminente Ministro Relator e ao Ministro Celso de Mello, 
voto  de acordo com o Ministro Cezar Peluso. Fiquei vencida junto ao 
Ministro  Cezar Peluso, no que tange a Ramon. 

Mantenho o voto pela observância dos mesmos critérios.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Que  foram  dois 
anos.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  O 
Ministro Peluso fixou a pena em 2 anos de reclusão e 30 dias multa.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Em  2  anos,  pena 
mínima. Acho que a participação tanto do Ramon quanto do Cristiano foi 
menor.
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08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
 (S/ ITEM III.1 - b.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - CRISTIANO PAZ - PECULATO)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, vou 
votar  neste  caso  como  fiz  com  relação  a  Ramon  e  Cristiano.  Aqui, 
pedindo vênia ao eminente Ministro Relator e ao Ministro Celso de Mello, 
voto  de acordo com o Ministro Cezar Peluso. Fiquei vencida junto ao 
Ministro  Cezar Peluso, no que tange a Ramon. 

Mantenho o voto pela observância dos mesmos critérios.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Que  foram  dois 
anos.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  O 
Ministro Peluso fixou a pena em 2 anos de reclusão e 30 dias multa.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Em  2  anos,  pena 
mínima. Acho que a participação tanto do Ramon quanto do Cristiano foi 
menor.
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08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
 (S/ ITEM III.1 - b.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - CRISTIANO PAZ - PECULATO)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
acompanho o Relator, com as vênias da Ministra Rosa Weber.
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08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM III.1 - b.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - CRISTIANO PAZ - PECULATO)

SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, precisamos 
perceber a natureza jurídica do que se contém no inciso IV, penso,  do 
artigo 387 do Código de Processo Penal. Tem-se norma que não é apenas 
instrumental,  sendo  também  material,  porque  versa  –  e  o 
pronunciamento do Supremo transitará em julgado – sanção no campo 
cível,  no  campo  da  responsabilidade  patrimonial.  Devemos  conjugar, 
Presidente,  o  artigo  387,  IV,  com  o  artigo  63  do  mesmo  Código  de 
Processo Penal, que dispõe sobre ação cível, que se diz de execução.

Claro que, proposta essa ação, não poderá mais o acionado, o réu, 
questionar a autoria do dano, porque, pelo artigo 935 do Código Civil, a 
decisão,  no  processo-crime,  vincula  a  esfera  administrativa,  como 
também a esfera cível propriamente dita.

Mas,  há  mais,  Presidente:  a  problemática  da  aplicação  da  lei  no 
tempo. Empresto à cláusula constitucional, segundo a qual não há crime 
sem lei que o defina, nem pena sem sanção legal, a amplitude que lhe é 
própria, como garantia maior do cidadão, para que não venha a sofrer 
consequências versadas em lei futura. Não estamos a cogitar, porque não 
estamos julgando a ação cível do artigo 63 do Código Penal, da imposição 
de uma sanção.

É  possível  –  se  o  artigo  387,  IV,  trata  de  norma  instrumental  e 
material, substancial, portanto – acionar a normatividade para apanhar-se 
situação  pretérita?  Creio,  Presidente,  e  confesso  que  não  estou 
observando, inclusive, o que decidido pelo Supremo em processo objetivo 
versando  tema  eleitoral,  que  a  medula  da  segurança  jurídica  é  a 
irretroatividade da lei. A lei é aprovada para viger de forma prospectiva e 
não retroativa. É o que digo sempre: vamos consertar o Brasil – com "c" e 
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com "s" –, mas sem retrocesso cultural. Quando se conclui pela aplicação 
retroativa de certa lei,  adentra-se o campo, Presidente,  não do avanço, 
mas do retrocesso cultural.

Há  mais,  Presidente.  No  processo-crime,  tem-se  não  litigantes 
propriamente  ditos,  mas  acusados.  E  a  condição  primeira  do  devido 
processo  legal  é  o  contraditório.  Dir-se-á:  mas  o  Ministério  Público 
lembrou-se do artigo 387 do Código de Processo Penal. A meu ver, assim 
fez extemporaneamente, colocando, em segundo plano, a organicidade e 
a dinâmica do Direito, ou seja, em alegações finais. A defesa não se faz em 
sítio único, no que o acusado se pronuncia após o Ministério Público nas 
alegações  finais.  Faz-se  desde  o  início  do  processo,  considerada  a 
imputação.

Não houve pleito inicial, não poderia haver, já a nova regra não se 
aplica,  tendo em conta a data  do delito.  Evidentemente,  não há como 
criticar o Ministério Público no que não houve pleito na inicial. O acusado 
está sendo agora surpreendido com a colocação do pedido em alegações 
finais. Uma coisa é ter-se a execução a partir do título criminal, buscando-
se a liquidação quanto aos danos, a responsabilidade do agente, a partir 
do artigo 63 do Código de Processo Penal. Outra coisa é, já na decisão 
condenatória, cogitar-se da fixação, dessa sanção – que não ficará mais 
para a liquidação prevista no artigo 63 –, de um valor, ainda que mínimo; 
e, para mim, um milhão não é quantia mínima.

Presidente, se não observar essas premissas, o que observarei?
É o que digo. Atravessamos uma quadra que se apresenta, às vezes, 

até surrealista, de abandono a princípios, de inversão de valores, em que 
o  dito  passo  pelo  não  dito,  o  certo,  por  errado.  Mas  este  Tribunal,  e 
lembro-me muito do que dizia um Colega que me deu posse e que teve 
assento nesta cadeira, o ministro Néri da Silveira: é comprometida com 
princípios. Não é o fato de não existir um órgão acima de si, para rever as 
próprias  decisões,  que  a  levará  a  atuação  fugindo  às  balizas  do 
ordenamento jurídico, principalmente, do constitucional, que tem o dever 
de, como guarda maior, preservar.

A menos que os anos já estejam alcançando minha memória, creio 
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que a tese foi refutada quanto a um corréu. O ministro Celso de Mello, 
naquela  oportunidade  –  não  sei  nem  se  chegamos  a  votar,  porque 
achamos, talvez,  que não seria o caso de fazê-lo –,  apenas sinalizou o 
tema,  e tenho para com Sua Excelência o maior  respeito,  dedico-lhe a 
maior admiração – porque não podemos surpreender o cidadão, que não 
pode viver em sociedade a solavancos, a sobressaltos e os acusados com o 
acionamento dessa cláusula sancionatória, a do artigo 387 do Código de 
Processo Penal.

Peço vênia, Senhor Presidente, para acompanhar o relator na fixação 
da pena-base, porque as circunstâncias judiciais – e só se caminha para a 
fixação do piso previsto para o tipo quando são positivas – são negativas 
e  votar  contra  o  aditamento  sugerido  e  que  não  compõe  os  limites 
objetivos  deste  processo,  que é  o  referente  à  sanção do artigo 387,  na 
redação que veio à balha após o cometimento do ato criminoso.
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08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
 (S/ ITEM III.1 - b.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - CRISTIANO PAZ - PECULATO)

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
acompanho o Relator, também na pena-base, mas não vou proferir meu 
voto, nesta oportunidade, quanto à proposta de aditamento. Deverei fazê-
lo o mais breve possível. Vou ler um pouquinho melhor o § 5º do artigo 
37 da Constituição que,  em matéria de prejuízo ao erário,  estabelece a 
imprescritibilidade da ação de ressarcimento. Mas eu prefiro me reservar 
para um outro momento.

                    ******************
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Explicação

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

EXPLICAÇÃO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, inicialmente, volto a me deter sobre o artigo 59, para 
justificar a minha dosimetria. Como esses julgamentos são públicos e são 
acompanhados  por  muitas  pessoas  que  não  têm  formação  jurídica,  é 
preciso sempre explicitar com a minúcia fundamentação dos votos.

O artigo 59,  como todos nós sabemos,  é aquele que representa a 
primeira fase da dosimetria da pena e aquele que encerra as chamadas 
circunstâncias  judiciais,  é  aquele  artigo  que  permite  uma  maior 
subjetividade do juiz no momento em que ele fixa a pena-base. O que é 
que diz o artigo 59 do nosso Estatuto Repressivo? Ele diz o seguinte: o 
juiz  atendendo  à  culpabilidade,  aos  antecedentes,  à  conduta  social,  à 
personalidade  do  agente,  aos  motivos,  às  circunstâncias  e  às 
consequencias  do  crime,  bem  como  ao  comportamento  da  vítima, 
estabelecerá,  conforme  seja  necessário  e  suficiente  para  reprovação  e 
prevenção  do  crime,  não  apenas  o  quantum do  crime,  mas  também o 
regime  inicial  de  cumprimento  da  reprimenda  e  analisará, 
eventualmente,  a  possibilidade  de  substituição  da  pena  privativa  de 
liberdade por pena restritiva de direitos.

Portanto,  é  um outro  processual  momento,  em que o  magistrado 
precisa se debruçar novamente sobre os autos e dele extrair os elementos 
necessários para formar a convicção sobre cada um desses atributos, que 
se contém no artigo 59: a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, 
a  personalidade,  os  motivos,  as  circunstâncias  e  as  consequências. 
Portanto, são dados que não foram examinados quando do julgamento do 
mérito, são considerações totalmente originais, que não foram cogitadas 
anteriormente. O juiz revisita os autos, revisita os dados nesse momento 
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importantíssimo,  que é  o da fixação da pena;  é o momento em que o 
Estado retira ou não um dos bens mais preciosos do cidadão, depois da 
vida,  que  é  a  sua  liberdade  pessoal.  Esse  é  um  momento  de  intensa 
responsabilidade e que causa, porque não dizer, até um certo abalo, uma 
certa  emoção  íntima  no  julgador.  E  é  preciso  o  maior  cuidado  neste 
momento, a maior atenção. 

Com relação ao réu Cristiano de Melo Paz,  Senhor Presidente,  eu 
farei  algumas  considerações  um  pouco  mais  detalhadas,  até  porque, 
quanto a este réu, temos mais elementos nos autos, no que tange a tais 
pressupostos, ou requisitos que estão ínsitos no artigo 59. E digo, então - 
exatamente para fixar a pena-base, patamar do qual se parte para fixar as 
demais penas,  a pena definitiva -,  que o réu não registra antecedentes 
criminais. 

Por outro lado, não existem maiores elementos para avaliar a sua 
conduta social, salvo aqueles que trarei em seguida. Aliás, quanto a esta, 
as referências dos autos são plenamente abonadoras. Portanto, eu sei que 
causou uma certa  espécie,  na Sessão anterior,  o fato  de eu ter  trazido 
alguns  depoimentos  que me permitiram examinar  a  vida  pregressa,  a 
vida ante acta do réu, no caso Ramon Hollerbach. Esses depoimentos são 
os que dizem respeito à personalidade, à conduta social, ao modo com 
que o réu se relaciona com o mundo social circundante, são relevantes e 
devem ser levados em conta neste momento. 

Por  pertinente,  Senhor  Presidente,  eu  registro  alguns  desses 
depoimentos.  Cito,  por  exemplo,  as  declarações  do  Doutor  Álvaro 
Augusto  Teixeira  da  Costa,  conhecido  e  honrado  homem  da  área  de 
comunicações, Presidente dos Diários Associados, que conhecia o réu há 
aproximadamente trinta anos, quando prestou esse depoimento. Segundo 
o seu depoimento, o réu era "o homem de criação da área de publicidade; que  
pode afirmar que Cristiano Paz é o melhor profissional de publicidade do Estado  
de Minas Gerais; que a divulgação dos fatos constantes desse processo, por meio  
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da  mídia,  não  afetou  nem a  opinião  pessoal  do  depoente,  nem o  conceito  do  
mercado sobre a pessoa de Cristiano Paz. Isto é, para um e para o outro, o mesmo  
continua um profissional único na área de criação do mercado publicitário" (fl. 
21.470). (Lê voto). 
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Debate

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Ministro  Lewandowski,  sem querer  interromper,  Vossa Excelência  está 
lendo um depoimento de uma testemunha de defesa, não é?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Como?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 
Excelência está lendo o depoimento de uma testemunha de defesa?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, estou lendo o depoimento do próprio réu.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Do 
próprio réu?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Do próprio réu.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Pois 
não.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Por quê? Haveria algum problema se fosse o contrário?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Não, é 
porque são 600 testemunhas; se fôssemos ler o depoimento de cada uma 
delas...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, não. Jamais faria isso.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Não, 
mas Vossa Excelência está lendo o depoimento do próprio réu.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Vossa Excelência me desaconselha a continuar a leitura? Eu obedeço 
fielmente à Presidência.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Claro 
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O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Do 
próprio réu?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Do próprio réu.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Pois 
não.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Por quê? Haveria algum problema se fosse o contrário?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Não, é 
porque são 600 testemunhas; se fôssemos ler o depoimento de cada uma 
delas...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, não. Jamais faria isso.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Não, 
mas Vossa Excelência está lendo o depoimento do próprio réu.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Vossa Excelência me desaconselha a continuar a leitura? Eu obedeço 
fielmente à Presidência.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Claro 
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que não. 
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

-  Eu interrompo, então. Não, eu interrompo. Não há problema.
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 

apenas sugeriria que Vossa Excelência fizesse um resumo. Não falamos 
em resumo ainda há pouco?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu iria fazer menção aos cheques, ao pagamento, inclusive, porque eu 
vou aumentar um pouco a pena-base deste réu, contrariamente a que fiz 
com  relação  aos  demais.  E,  justamente,  achei  necessário  fundamentar 
isso; fundamentar. É importante que se diga por que se aumenta a pena-
base. Eu não estou, evidentemente, penso eu, tomando o tempo da Corte 
debalde, ou à toa - em uma linguagem mais comum. Mas salto, então, um 
trecho e vou ao que interessa, porque estava querendo dizer como é que 
foi  contraído  o  empréstimo,  por  que  motivo,  mais  eu,  respeitando  a 
determinação  de  Vossa  Excelência,  abrevio  ao  máximo aqui  a  história 
deste réu.
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Voto s/ item III

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM III.3)

(DOSIMETRIA DA PENA - CRISTIANO PAZ - CORRUPÇÃO ATIVA)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, na 
minha dosimetria  a  pena-base  é  de  1  ano  e  6  meses,  consideradas  as 
circunstâncias judiciais. Assim permanece na segunda fase.

Considerado  o artigo 333, § único, do Código Penal, acréscimo de 
um terço, que eleva a pena para 2 anos; a do eminente Ministro Revisor é 
de 1 ano e 8 meses e a do eminente Ministro Relator, 2 anos e 8 meses.

Então, estou acompanhando o voto do eminente Ministro Revisor, 
pedindo vênia ao Ministro Relator.
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08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM III.3)

(DOSIMETRIA DA PENA - CRISTIANO PAZ - CORRUPÇÃO ATIVA)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, na 
minha dosimetria  a  pena-base  é  de  1  ano  e  6  meses,  consideradas  as 
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Voto s/ item III

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(SOBRE ITEM III.3)

(DOSIMETRIA DA PENA – CRISTIANO PAZ – CORRUPÇÃO ATIVA)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, continuo 
convencido de que as circunstâncias judiciais são conjugadas com o tipo, 
não  se  podendo  cogitar,  nessa  primeira  fase  em  que  o  juiz  deve 
pronunciar-se quanto a pena-base, de sobreposição, consideradas o que 
seriam as elementares do crime. Para o tipo são previstos o piso e o teto, e 
a definição da pena ocorre ante as circunstâncias judiciais.

Para o crime, e a divergência está apenas no acréscimo que será feito 
ao piso, temos a previsão de um a oito anos – regência pretérita do artigo 
333 do Código Penal, existente à época em que praticada o delito.

A culpabilidade mostra-se de vulto, porque foi Cristiano, sabendo, 
até mesmo, da saúde econômica-financeira da agência, quem subscreveu 
o cheque destinado à Pizzolato. O motivo seria o beneficiado da agência, 
na renovação  de  contrato,  e  sob  o  ângulo  das  circunstâncias  tem-se  o 
envolvimento da estrutura estatal.

O que preconizado pelo relator, já que sua Excelência fixa a pena-
base em dois anos, mostra-se consentâneo com o quadro revelador das 
circunstâncias judiciais. Por isso, peço vênia ao revisor e aos colegas que o 
seguiram para acompanhar o relator.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(SOBRE ITEM III.3)

(DOSIMETRIA DA PENA – CRISTIANO PAZ – CORRUPÇÃO ATIVA)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, continuo 
convencido de que as circunstâncias judiciais são conjugadas com o tipo, 
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333 do Código Penal, existente à época em que praticada o delito.

A culpabilidade mostra-se de vulto, porque foi Cristiano, sabendo, 
até mesmo, da saúde econômica-financeira da agência, quem subscreveu 
o cheque destinado à Pizzolato. O motivo seria o beneficiado da agência, 
na renovação  de  contrato,  e  sob  o  ângulo  das  circunstâncias  tem-se  o 
envolvimento da estrutura estatal.

O que preconizado pelo relator, já que sua Excelência fixa a pena-
base em dois anos, mostra-se consentâneo com o quadro revelador das 
circunstâncias judiciais. Por isso, peço vênia ao revisor e aos colegas que o 
seguiram para acompanhar o relator.
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Explicação

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

EXPLICAÇÃO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, como já assentei, as circunstâncias judiciais, aquelas 
que constam do artigo 59 do Código Penal, são desfavoráveis ao réu, mas 
não farei adjetivações, com relação a este réu, para aplicar a pena, como 
não  fiz  com  relação  a  nenhum  dos  demais  réus  que  integram  este 
processo, porque há vinte e dois atrás - quando eu ingressei no egrégio 
Tribunal de Alçada Criminal, do qual tenho muito orgulho, hoje extinto -, 
um velho e  experiente  juiz  me disse  o seguinte:  um juiz  criminal  não 
adjetiva, porque sua caneta é bastante pesada e a lei penal é muito severa; 
basta o juiz fazer a subsunção dos fatos à norma penal e estabelecer a 
reprimenda. 

Portanto,  Senhor  Presidente,  dispenso-me  de  fazer  maiores 
comentários com relação ao aumento da pena-base, além daqueles que já 
fiz ao considerar as circunstâncias que cercaram a vida do réu, não só 
antes dos fatos, mas durante os fatos delituosos que lhe foram imputados. 
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EXPLICAÇÃO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, como já assentei, as circunstâncias judiciais, aquelas 
que constam do artigo 59 do Código Penal, são desfavoráveis ao réu, mas 
não farei adjetivações, com relação a este réu, para aplicar a pena, como 
não  fiz  com  relação  a  nenhum  dos  demais  réus  que  integram  este 
processo, porque há vinte e dois atrás - quando eu ingressei no egrégio 
Tribunal de Alçada Criminal, do qual tenho muito orgulho, hoje extinto -, 
um velho e  experiente  juiz  me disse  o seguinte:  um juiz  criminal  não 
adjetiva, porque sua caneta é bastante pesada e a lei penal é muito severa; 
basta o juiz fazer a subsunção dos fatos à norma penal e estabelecer a 
reprimenda. 

Portanto,  Senhor  Presidente,  dispenso-me  de  fazer  maiores 
comentários com relação ao aumento da pena-base, além daqueles que já 
fiz ao considerar as circunstâncias que cercaram a vida do réu, não só 
antes dos fatos, mas durante os fatos delituosos que lhe foram imputados. 
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Voto s/ item III

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM III.2 (b) e III.3 (c.2))

(DOSIMETRIA DA PENA - CRISTIANO PAZ - PECULATO)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
peço  vênia  ao  Ministro  Revisor  e  acompanho,  neste  caso,  o  voto  do 
Ministro Relator, a pena mais próxima da minha: 3 anos, 10 meses e 20 
dias. 
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Voto s/ item III

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(SOBRE ITEM III.2 (b) e III.3 (c.2))

(DOSIMETRIA DA PENA – CRISTIANO PAZ – PECULATO)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO  –  Presidente,  a  pena 
prevista para o tipo é de dois a doze anos.  No caso,  as circunstâncias 
judiciais se mostram negativas. A pena-base em três anos e quatro meses 
encerra  razoabilidade na fixação. Reservo-me, Presidente, como o fiz em 
relação  aos  corréus,  à  análise  da  continuidade  delitiva  em  conjunto, 
considerados os grupos de crimes.
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Explicação

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

EXPLICAÇÃO
(S/ ITEM IV)

(DOSIMETRIA DA PENA - CRISTIANO PAZ - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, quanto ao delito previsto no artigo primeiro da Lei 
nº 9.613, cuja reprimenda é reclusão de três a dez anos e multa, eu, como 
disse  anteriormente,  tendo  em  conta  as  circunstâncias  judiciais 
desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base, além do mínimo legal, ou seja, em 
4 anos de reclusão, mais 13 dias multa. Portanto, estou acrescendo um 
ano dentro daquele  critério  objetivo  que adotei  à  pena mínima fixada 
para o tipo. Na ausência de atenuantes e agravantes, mantenho a pena no 
mesmo patamar na segunda fase da dosimetria.

Inexistente  qualquer  causa  de  diminuição,  mas  presente  a  causa 
genérica de aumento de pena, prevista no art. nº 71 do Código Penal, eu 
exaspero a pena em um terço, tendo em conta as operações que foram 
feitas,  de  lavagem,  que  foram  inúmeras,  mas,  para  mim,  ainda 
indeterminadas, como nós discutimos longamente, na Sessão anterior. Na 
verdade, até o Ministro Marco Aurélio traz uma teoria interessante, que o 
crime, no fundo, poderia ser considerado único, de acordo com a teoria 
finalística.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Até  faria  uma 
pergunta  ao  relator,  porque  não  considerei  esse  aspecto  quanto  aos 
demais corréus, Ramon e Marcos Valério. Essas quarenta e seis práticas 
seriam ligadas às satisfações junto a terceiros?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- A Duda Mendonça.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

EXPLICAÇÃO
(S/ ITEM IV)

(DOSIMETRIA DA PENA - CRISTIANO PAZ - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, quanto ao delito previsto no artigo primeiro da Lei 
nº 9.613, cuja reprimenda é reclusão de três a dez anos e multa, eu, como 
disse  anteriormente,  tendo  em  conta  as  circunstâncias  judiciais 
desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base, além do mínimo legal, ou seja, em 
4 anos de reclusão, mais 13 dias multa. Portanto, estou acrescendo um 
ano dentro daquele  critério  objetivo  que adotei  à  pena mínima fixada 
para o tipo. Na ausência de atenuantes e agravantes, mantenho a pena no 
mesmo patamar na segunda fase da dosimetria.

Inexistente  qualquer  causa  de  diminuição,  mas  presente  a  causa 
genérica de aumento de pena, prevista no art. nº 71 do Código Penal, eu 
exaspero a pena em um terço, tendo em conta as operações que foram 
feitas,  de  lavagem,  que  foram  inúmeras,  mas,  para  mim,  ainda 
indeterminadas, como nós discutimos longamente, na Sessão anterior. Na 
verdade, até o Ministro Marco Aurélio traz uma teoria interessante, que o 
crime, no fundo, poderia ser considerado único, de acordo com a teoria 
finalística.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Até  faria  uma 
pergunta  ao  relator,  porque  não  considerei  esse  aspecto  quanto  aos 
demais corréus, Ramon e Marcos Valério. Essas quarenta e seis práticas 
seriam ligadas às satisfações junto a terceiros?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- A Duda Mendonça.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3508124.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7194 de 8405 STF-fl. 58809



Explicação

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – De lavagem?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Sim, claro, não há outra lavagem.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Estão  ligadas  à 
corrupção ativa perpetrada?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não, 
não,  a corrupção é o que vem a seguir, a corrupção dos parlamentares.

Aqui são as lavagens em geral; todas aquelas que nós julgamos; as 
lavagens que ocorreram nos bancos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Então, de qualquer maneira, Senhor Presidente, há um número acima de 
quarenta,  que  estão  registrados  nos  autos,  mas  esses  números,  enfim, 
estão um tanto quanto, ainda,  para mim, nebulosos. Mas, eu adotei a 
fração  de  um  terço  para  exasperá-la  e  cheguei  à  seguinte  pena  final, 
Senhor Presidente, 5 anos e 4 meses de reclusão, mais 17 dias-multa. 

Observo, mais uma vez, Senhor Presidente, que estou sempre tendo 
em conta o cômputo final, a conta final. E aqui, pelos meus cálculos, eu já 
apliquei, sem considerar as penas que os demais Ministros aplicaram e 
em que não votei, aqui, já temos quase 15 anos de reclusão em regime 
fechado.

Então, Senhor Presidente, para este crime, eu estou fixando a pena 
definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, mais 17 dias multa. Assento 
que  deixo  de  aplicar  a  causa  de  aumento  de  pena  previsto  para 
habitualidade expressa no § 4º do art. 1º da lei que trata de lavagem de 
capitais,  para  não  incorrer  em  bis  in  idem em  relação  à  continuidade 
delitiva. 

E  digo  também,  Senhor  Presidente,  que  não  se  pode  cogitar  da 
existência de organização criminosa, em face da imputação do crime de 
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – De lavagem?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Sim, claro, não há outra lavagem.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Estão  ligadas  à 
corrupção ativa perpetrada?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não, 
não,  a corrupção é o que vem a seguir, a corrupção dos parlamentares.

Aqui são as lavagens em geral; todas aquelas que nós julgamos; as 
lavagens que ocorreram nos bancos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Então, de qualquer maneira, Senhor Presidente, há um número acima de 
quarenta,  que  estão  registrados  nos  autos,  mas  esses  números,  enfim, 
estão um tanto quanto, ainda,  para mim, nebulosos. Mas, eu adotei a 
fração  de  um  terço  para  exasperá-la  e  cheguei  à  seguinte  pena  final, 
Senhor Presidente, 5 anos e 4 meses de reclusão, mais 17 dias-multa. 

Observo, mais uma vez, Senhor Presidente, que estou sempre tendo 
em conta o cômputo final, a conta final. E aqui, pelos meus cálculos, eu já 
apliquei, sem considerar as penas que os demais Ministros aplicaram e 
em que não votei, aqui, já temos quase 15 anos de reclusão em regime 
fechado.

Então, Senhor Presidente, para este crime, eu estou fixando a pena 
definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, mais 17 dias multa. Assento 
que  deixo  de  aplicar  a  causa  de  aumento  de  pena  previsto  para 
habitualidade expressa no § 4º do art. 1º da lei que trata de lavagem de 
capitais,  para  não  incorrer  em  bis  in  idem em  relação  à  continuidade 
delitiva. 

E  digo  também,  Senhor  Presidente,  que  não  se  pode  cogitar  da 
existência de organização criminosa, em face da imputação do crime de 
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Explicação

AP 470 / MG 

quadrilha e diante da recente jurisprudência dessa Suprema Corte,  no 
tocante ao tema.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vossa 
Excelência aplica qual percentual de aumento pela continui... ?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Um terço.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Um terço. Fixei um terço.
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Voto s/ item IV

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM IV)

(DOSIMETRIA DA PENA - CRISTIANO PAZ - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, tal 
como ocorreu com relação a Ramon, a minha pena se aproxima mais à do 
eminente  Ministro  Revisor,  ainda  que  observado  o  critério  dos  dois 
terços, que foi o que prevaleceu. No meu cálculo, seria apenas um terço. 
Eu partiria da mesma pena-base do eminente Ministro Relator, 3 anos e 6 
meses, mas só com o acréscimo de um terço. Mas, mesmo aumentando, 
fica mais próxima à do eminente Ministro Revisor, a quem, também aqui 
acompanho,  tal  como fiz quanto à  Ramon,  pedindo vênia  ao Ministro 
Relator.
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08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM IV)

(DOSIMETRIA DA PENA - CRISTIANO PAZ - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, tal 
como ocorreu com relação a Ramon, a minha pena se aproxima mais à do 
eminente  Ministro  Revisor,  ainda  que  observado  o  critério  dos  dois 
terços, que foi o que prevaleceu. No meu cálculo, seria apenas um terço. 
Eu partiria da mesma pena-base do eminente Ministro Relator, 3 anos e 6 
meses, mas só com o acréscimo de um terço. Mas, mesmo aumentando, 
fica mais próxima à do eminente Ministro Revisor, a quem, também aqui 
acompanho,  tal  como fiz quanto à  Ramon,  pedindo vênia  ao Ministro 
Relator.
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Voto s/ item IV

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM IV)

(DOSIMETRIA DA PENA - CRISTIANO PAZ - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - É, seis 
meses, a diferença. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Seis 
meses. 

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Seis  meses  de 
diferença entre o que nós votamos.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
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08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM IV)

(DOSIMETRIA DA PENA - CRISTIANO PAZ - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - É, seis 
meses, a diferença. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Seis 
meses. 

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Seis  meses  de 
diferença entre o que nós votamos.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
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Voto s/ item IV

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ ITEM IV
(DOSIMETRIA DA PENA - CRISTIANO PAZ - LAVAGEM DE 

DINHEIRO)

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  é 
interessante a divergência, porque o revisor fixa a pena-base acima do 
patamar apontado pelo relator. Este fixou em três anos e seis meses e o 
revisor,  em quatro anos.  Só que o revisor observa percentagem menor 
quanto à continuidade delitiva – um terço, ao invés de dois terços. Chega 
Sua Excelência,  o  relator,  à  pena final  de cinco anos e  dez  meses  e  o 
revisor,  a  cinco anos e quatro meses,  muito embora,  partindo de uma 
pena-base superior à sinalizada pelo relator.

Quanto à pena-base, Presidente, acompanho o relator, presentes as 
circunstâncias judiciais. O balizamento para o tipo é de três a dez anos. 
Mostra-se razoável a fixação da pena-base em três anos e seis meses.

Peço vênia a Sua Excelência para,  tal como o fiz quanto a corréu, 
observar a causa de aumento que nada tem a ver com a continuidade 
delitiva – a causa de aumento é prejudicial ao acusado e está no campo da 
dosimetria,  presente  o  critério  trifásico,  a  última  fase  da  dosimetria, 
enquanto  a  continuidade  delitiva  o  beneficia,  afastando  o  concurso 
material.  Por  isso,  não  há  incompatibilidade,  nem  a  possibilidade  de 
cogitar-se de sobreposição no que se aciona o § 4º do artigo 1º da Lei de 
Lavagem e, encontrada a pena, aciona-se o artigo 71 do Código Penal. A 
causa de aumento deve ser observada, cogitando-se de um terço a dois 
terços.

Por isso, peço vênia para ter presente a causa de aumento – já não 
me  lembro  mais,  penso  que  fixei  em  um  terço  para  o  corréu  –, 
observando-a.  Posteriormente,  adoto,  já  que  foram  muitas  as  práticas 
delituosas,  a  percentagem  maior  do  artigo  71,  de  dois  terços, 
relativamente à continuidade delitiva.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3451000.
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08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ ITEM IV
(DOSIMETRIA DA PENA - CRISTIANO PAZ - LAVAGEM DE 

DINHEIRO)

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  é 
interessante a divergência, porque o revisor fixa a pena-base acima do 
patamar apontado pelo relator. Este fixou em três anos e seis meses e o 
revisor,  em quatro anos.  Só que o revisor observa percentagem menor 
quanto à continuidade delitiva – um terço, ao invés de dois terços. Chega 
Sua Excelência,  o  relator,  à  pena final  de cinco anos e  dez  meses  e  o 
revisor,  a  cinco anos e quatro meses,  muito embora,  partindo de uma 
pena-base superior à sinalizada pelo relator.

Quanto à pena-base, Presidente, acompanho o relator, presentes as 
circunstâncias judiciais. O balizamento para o tipo é de três a dez anos. 
Mostra-se razoável a fixação da pena-base em três anos e seis meses.

Peço vênia a Sua Excelência para,  tal como o fiz quanto a corréu, 
observar a causa de aumento que nada tem a ver com a continuidade 
delitiva – a causa de aumento é prejudicial ao acusado e está no campo da 
dosimetria,  presente  o  critério  trifásico,  a  última  fase  da  dosimetria, 
enquanto  a  continuidade  delitiva  o  beneficia,  afastando  o  concurso 
material.  Por  isso,  não  há  incompatibilidade,  nem  a  possibilidade  de 
cogitar-se de sobreposição no que se aciona o § 4º do artigo 1º da Lei de 
Lavagem e, encontrada a pena, aciona-se o artigo 71 do Código Penal. A 
causa de aumento deve ser observada, cogitando-se de um terço a dois 
terços.

Por isso, peço vênia para ter presente a causa de aumento – já não 
me  lembro  mais,  penso  que  fixei  em  um  terço  para  o  corréu  –, 
observando-a.  Posteriormente,  adoto,  já  que  foram  muitas  as  práticas 
delituosas,  a  percentagem  maior  do  artigo  71,  de  dois  terços, 
relativamente à continuidade delitiva.

É como voto.
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Voto s/ item VI

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM VI - 1.a, 2.a, 3.a, 4.a)

(DOSIMETRIA DA PENA - CRISTIANO PAZ - CORRUPÇÃO ATIVA)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, peço 
vênia ao Ministro Revisor para acompanhar aqui, como fiz com relação 
ao corréu Ramon, o voto do eminente Ministro Relator -  corrupção de 
parlamentares. 
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08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM VI - 1.a, 2.a, 3.a, 4.a)

(DOSIMETRIA DA PENA - CRISTIANO PAZ - CORRUPÇÃO ATIVA)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, peço 
vênia ao Ministro Revisor para acompanhar aqui, como fiz com relação 
ao corréu Ramon, o voto do eminente Ministro Relator -  corrupção de 
parlamentares. 
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Voto s/ item VI

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO SOBRE ITEM VI
(1.a, 2.a, 3.a, 4.a)

(DOSIMETRIA DA PENA – CRISTIANO PAZ – CORRUPÇÃO ATIVA)

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente, 
considerada a continuidade delitiva, é aplicável o novo texto do artigo 
333 do Código Penal, sendo o balizamento de dois a doze anos.

Penso que, ante as circunstâncias judiciais, surge adequada a fixação 
da pena-base, como fez o relator, em três anos e seis meses. Reservo-me, 
Presidente, a votar quanto à continuidade delitiva, considerado o critério 
de grupos que adotei relativamente a corréus.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3396651.
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08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO SOBRE ITEM VI
(1.a, 2.a, 3.a, 4.a)

(DOSIMETRIA DA PENA – CRISTIANO PAZ – CORRUPÇÃO ATIVA)

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente, 
considerada a continuidade delitiva, é aplicável o novo texto do artigo 
333 do Código Penal, sendo o balizamento de dois a doze anos.

Penso que, ante as circunstâncias judiciais, surge adequada a fixação 
da pena-base, como fez o relator, em três anos e seis meses. Reservo-me, 
Presidente, a votar quanto à continuidade delitiva, considerado o critério 
de grupos que adotei relativamente a corréus.
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Voto s/ item II

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO SOBRE ITEM II
(DOSIMETRIA DA PENA – ROGÉRIO TOLENTINO – FORMAÇÃO DE 

QUADRILHA)

O SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Senhor  Presidente, 
preocupa-me  o  tratamento  diferenciado,  porque  outros  corréus,  nesse 
núcleo, foram apenados com dois anos e três meses. Não me refiro nem a 
Marcos  Valério,  que  seria  o  líder  e  teria  a  incidência,  inclusive  do 
agravante.

O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -   Eu 
entendo que a culpabilidade dele é inferior a de todos eles.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Está  bem,  apenas 
estou externando preocupação,  considerado o  conjunto  da  obra,  como 
Vossa Excelência sempre ressalta.

Presidente, até certo ponto, já sinalizei o voto.
Entendo que, sob o ângulo da culpabilidade, não há diferença, tendo 

em conta  Cristiano  e  também Ramon.  Com relação  a  esses  corréus,  a 
pena-base foi fixada em dois anos e três meses. O mesmo pode ser dito 
relativamente às outras circunstâncias: a motivação e as consequências do 
crime.

Por isso, peço vênia ao relator para fixar a pena-base em dois anos e 
três meses.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO SOBRE ITEM II
(DOSIMETRIA DA PENA – ROGÉRIO TOLENTINO – FORMAÇÃO DE 

QUADRILHA)

O SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Senhor  Presidente, 
preocupa-me  o  tratamento  diferenciado,  porque  outros  corréus,  nesse 
núcleo, foram apenados com dois anos e três meses. Não me refiro nem a 
Marcos  Valério,  que  seria  o  líder  e  teria  a  incidência,  inclusive  do 
agravante.

O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -   Eu 
entendo que a culpabilidade dele é inferior a de todos eles.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Está  bem,  apenas 
estou externando preocupação,  considerado o  conjunto  da  obra,  como 
Vossa Excelência sempre ressalta.

Presidente, até certo ponto, já sinalizei o voto.
Entendo que, sob o ângulo da culpabilidade, não há diferença, tendo 

em conta  Cristiano  e  também Ramon.  Com relação  a  esses  corréus,  a 
pena-base foi fixada em dois anos e três meses. O mesmo pode ser dito 
relativamente às outras circunstâncias: a motivação e as consequências do 
crime.

Por isso, peço vênia ao relator para fixar a pena-base em dois anos e 
três meses.
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Voto s/ item II

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O
(s/ item II)

(DOSIMETRIA DA PENA - ROGÉRIO TOLENTINO - FORMAÇÃO DE 
QUADRILHA)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  -  Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência), pelo 
menos, ficaria com dificuldade para manter o voto relativamente aos dois 
outros e não chegar a essa conclusão no caso.
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Retificação de Voto

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

RETIFICAÇÃO DE VOTO
(S/ ITEM II)

(DOSIMETRIA DA PENA - ROGÉRIO TOLENTINO - FORMAÇÃO DE 
QUADRILHA)

O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -   Eu 
reajusto  também,  Senhor  Presidente,  embora  eu  entenda  que  há  uma 
intensidade menor na participação do Rogério Lanza Tolentino.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Não evoquei, sequer, 
possível aconselhamento do acusado em relação aos demais integrantes 
da quadrilha.

                               *****************
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RETIFICAÇÃO DE VOTO
(S/ ITEM II)

(DOSIMETRIA DA PENA - ROGÉRIO TOLENTINO - FORMAÇÃO DE 
QUADRILHA)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhor Presidente, 
eu reajustei.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO
(S/ ITEM II)

(DOSIMETRIA DA PENA - ROGÉRIO TOLENTINO - FORMAÇÃO DE 
QUADRILHA)

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Ministro  Joaquim Barbosa,  Vossa  Excelência  se  mantém,  reajusta  para 
acompanhar as ponderações do Ministro Marco Aurélio?

 O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não, 
Presidente, eu mantenho.

                                 *************
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RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

DEBATE

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Pois 
não, doutor Paulo.

O SENHOR PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA (ADVOGADO DO 
RÉU ROGÉRIO LANZA TOLENTINO) - Senhor Presidente, uma questão 
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de ordem.
Tendo em vista o tamanho do processo,  entendo que houve uma 

confusão no voto do eminente e culto Relator. Sua Excelência fala em 46 
lavagens. As 46 lavagens são relacionadas entre SMP&B e Banco Rural. O 
Rogério não foi processado por isso. O Rogério está sendo processado por 
uma lavagem com o Banco BMG, um só empréstimo.

Com o devido respeito, agradecendo a atenção de Vossas Excelências 
e do eminente Relator, espero ter esclarecido, porque está em jogo a vida 
de uma pessoa.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Obrigado a Vossa Excelência. Ouço o Ministro-Relator.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Senhor 
Presidente, é porque é coautoria.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES -  Eu também tinha 
feito  essa  anotação,  porque tem aquele  episódio dos  três  cheques que 
Rogério Tolentino repassa. 

O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Três 
cheques, é verdade.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  -  Mas  essas  outras 
operações, pelo menos do que eu guardei, não eram imputáveis.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Também.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu teria 
que consultar a denúncia neste momento. Eu teria que consultar. Eu peço 
à minha assessoria que consulte a denúncia.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Agora, a origem dos 
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três cheques estaria naquele empréstimo de 10 milhões?

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - É, o empréstimo e 
esses três cheques. É essa a discussão.

A SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  O  empréstimo  e, 
depois, teria transferido à Simone de Vasconcelos.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Seria um empréstimo 
fictício?

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - É, os três cheques 
que são repassados.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Depois, repassou às 
pessoas.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Ministro  Joaquim,  podemos  suspender  essa  parte.  Suspendemos  esse 
ponto e Vossa Excelência conclui.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
aceito,  Senhor  Presidente.  Vamos  suspender  e  nós  voltamos,  porque 
confesso que não tenho a denúncia aqui.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  É, 
quanto à corrupção ativa, Vossa Excelência conclui, e, depois do intervalo, 
voltamos a esse tema.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Sim.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Um 
empréstimo de dez milhões.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Tomou  um 
empréstimo e depois transferiu os cheques para Simone Vasconcelos que 
transferiu para...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Bom, 
mas,  de  qualquer  sorte,  Senhor  Presidente,  eu  fixei  a  pena-base  em 
patamar muito baixo.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Mas 
suspendemos aí para Vossa Excelência fazer o esclarecimento.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – São as circunstâncias 
judiciais. Estamos a discutir o acréscimo da continuidade.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mesmo 
se levarmos em conta essa única operação de lavagem feita através dos 
três cheques, no montante de dez milhões, a pena mínima é de 3 anos. Eu 
fixei a pena-base em 3 anos e 2 meses. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Tem de 
ficar definitiva.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Prosseguimos, Excelência, e depois do intervalo...

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Podemos suspender, e eu confirmo mais adiante.
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08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ ITEM VI
(DOSIMETRIA DA PENA - ROGÉRIO TOLENTINO -  

CORRUPÇÃO ATIVA - VI - 1.a)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, na 
mesma linha, acompanhando o voto do eminente Ministro Relator: 2 anos 
e 6 meses de pena-base, mais o acréscimo de um quinto pela observância 
da tabela, chegando a 3 anos.
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Voto s/ item VI

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO 
(s/ item VI)

(DOSIMETRIA DA PENA - ROGÉRIO TOLENTINO - CORRUPÇÃO 
ATIVA - VI - 1.a)

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - 3 anos.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - 3 anos 
de reclusão e 110 dias-multa.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
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Voto s/ item VI

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO SOBRE ITEM VI
(DOSIMETRIA DA PENA – ROGÉRIO TOLENTINO – CORRUPÇÃO 

ATIVA – VI – 1.a)

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  sob  o 
ângulo da pena-base,  não vejo motivo para implementar-se tratamento 
diferenciado, tendo em conta Cristiano e Ramon. Relativamente a esses, o 
Plenário  observou  como  pena-base  três  anos  e  seis  meses,  já  que  as 
circunstâncias judiciais também são negativas, são as mesmas, fixa-se em 
dois  anos e  seis  meses? Por isso,  peço vênia ao relator  para manter o 
quantitativo alusivo aos dois outros réus – três anos e seis meses.

No tocante à continuidade, reservo-me a apresentar, posteriormente, 
o cálculo, considerado, no caso, o sistema de grupos, porque entendo que 
os  crimes  de  corrupção  estão  ligados  ao  de  peculato  e  também  de 
corrupção ativa – não sei se ele foi acusado quanto ao Pizzolato.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO  –  Não,  não  foi.  Pelo 
menos, está ligado ao crime de peculato.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Ele foi 
acusado de corrupção ativa em relação aos parlamentares.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Só do PP.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Também  não  foi 
acusado quanto ao peculato. Então, acompanho-o.

A majorante,  Vossa  Excelência  observa  a  do  artigo  71,  tendo  em 
conta o número. Acompanho Sua Excelência.
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Apenas quanto à pena-base, adoto a mesma que impus aos corréus.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - 3 anos e 6 
meses.
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08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

(VOTO SOBRE ITEM VI)
(DOSIMETRIA DA PENA – ROGÉRIO TOLENTINO – CORRUPÇÃO 

ATIVA - VI - 1.a)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Vossa Excelência acha que temos de manter coerência? 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA  (RELATOR)  -  3 
anos e 6 meses. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Estamos apenas no 
campo das circunstâncias judiciais, não é?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Sim, 
não há...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
 
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Mas a condição dele 
era diferente, cheguei até dizer no voto que ele era advogado. 
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Estamos apenas no 
campo das circunstâncias judiciais, não é?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Sim, 
não há...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
 
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Mas a condição dele 
era diferente, cheguei até dizer no voto que ele era advogado. 
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Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - E o que se tem nos 
autos é que ele passou a servir ao Marcos Valério e tal.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu 
diria que ele, embora advogado do grupo, mantinha-se muito presente na 
cena criminosa.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Sim, 
mas há diferenças. 

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Mas  há  uma 
diferença; é completamente diferente, Senhor Presidente. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas 
ele não foi acusado como os demais.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA  -  Não,  nem  na 
acusação, nem nas referências, nem no que se tem nos autos. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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Voto s/ item II

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(SOBRE ITEM II)

(DOSIMETRIA DA PENA – SIMONE VASCONCELOS – FORMAÇÃO 
DE QUADRILHA)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, peço vênia 
ao relator, não vejo como, diante de circunstâncias judiciais, pelo menos 
semelhantes, para não dizer iguais, fixar-se, no tocante a essa acusada – 
que não sei se teria participação apenas material –, a pena-base em dois 
anos.

Creio  que  a  situação  dela  é  semelhante  à  de  Rogério  Lanza 
Tolentino, de Ramon e à de Cristiano. Mas, há mais: não desconheço a 
cláusula aberta quanto à atenuante do artigo 66 do Código Penal.

Indago:  qual  era  o  cargo  ocupado  por  Simone,  que  teve,  como 
ressaltado pelo relator, participação decisiva? Creio que era a responsável 
pelo setor financeiro da agência, e não se pode cogitar de articulação em 
torno, por exemplo, do estrito cumprimento do dever legal, porque não 
havia de proceder como procedeu.  A meu ver,  ter-se-á um tratamento 
diferenciado, sem uma justificativa aceitável, se mantida, em relação a ela 
– e o gênero aqui não influencia, o fato de ser do gênero feminino –, pena-
base  diversa  das  que  fixadas,  ante  as  mesmas  circunstâncias  judiciais 
negativas, para os três acusados a que me referi.

Não  vejo,  também,  no  vínculo  que  mantinha  com a  agência,  era 
pessoa da confiança irrestrita de Marcos Valério, a atração do disposto no 
artigo 66 do Código Penal.

Por isso, peço vênia ao relator para estabelecer a pena-base em dois 
anos e três meses e não observar o que contido no artigo 66 do Código 
Penal a dispor, apenas para rememorar o preceito – e acabei de dizer a 
alunos  que  o  Direito  é  muito  vasto,  e  precisamos  manter  contato 
permanente com as normas –, que a pena poderá ser ainda atenuada em 
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Penal a dispor, apenas para rememorar o preceito – e acabei de dizer a 
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AP 470 / MG 

razão de circunstância relevante. Qual seria a circunstância relevante para 
atenuar-se a pena não prevista expressamente na lei? O vínculo, repito – 
não  sei  se  era  empregatício,  regido  pela  Consolidação  das  Leis  do 
Trabalho,  ou  se  apenas  ocupava  cargo  de  confiança  –,  não  sugere  a 
observância desse preceito.

Fixo e torno definitiva a pena-base, como fiz, também, no tocante aos 
demais acusados, em dois anos e três meses.
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Explicação

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

EXPLICAÇÃO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Senhor 
Presidente,  teria  sido  facílimo,  para  mim,  manter  excessivo  rigor  com 
relação  a  pessoas  evidentemente  subordinadas,  mas  o  meu  voto  tem 
critério.  Eu  sempre  disse  aqui,  desde  que  começamos  essa  fixação  de 
pena, que Marcos Valério tem um grau de culpabilidade elevadíssimo: foi 
o "masterminder", foi o grande mentor, o criador, o organizador, está em 
todas as cenas do crime; culpabilidade máxima. Logo abaixo vêm os seus 
sócios, que tiveram participação importante, mas seguramente inferior a 
de Marcos Valério,  embora aproveitando evidentemente dos benefícios 
financeiros resultantes de toda a trama, um nível inferior. Marcos Valério, 
fixo em dois anos e seis meses a pena-base; os sócios, em dois anos e três 
meses;  coerentemente  fixo  a  da  Simone  em  dois  anos.  E  aplico  a 
atenuante, porque me parece que uma pessoa que tinha essa relação de 
subordinação em relação aos sócios, que cumpria ordens de todos os três 
sócios,  me  parece  mais  do  que  caracterizada  aí  essa  relação  de 
subordinação,  essa  relação de  incontornabilidade e  impossibilidade de 
agir  de  outro  modo  em  relação  a  boa  parte  das  ações  criminosas 
cometidas.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  a  vida 
econômica,  financeira,  reconheço,  é  impiedosa.  Mas  a  vida  também 
contempla opções. Se somos sugestionados à prática do que é glosado 
penalmente e aceitamos – já estou falando até em sugestão, e para mim 
houve muito mais do que isso –, não podemos brandir o fato para fugir à 
responsabilidade penal.
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08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO 
(SOBRE ITEM II)

(DOSIMETRIA DA PENA - SIMONE VASCONCELOS - FORMAÇÃO DE 
QUADRILHA)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência), já que 
o Tribunal afastou a responsabilidade de Geiza Dias.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM I I)

(DOSIMETRIA DA PENA - SIMONE VASCONCELOS - FORMAÇÃO 
DE QUADRILHA)

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Eu vou 
pedir vênia à divergência para acompanhar o Relator.

Eu  também  entendo  que  os  motivos  que  levaram  Simone 
Vasconcelos a delinquir não coincidem com os motivos determinantes da 
ação dos outros membros do chamado núcleo publicitário.

Ela não se locupletou financeiramente, não se patrimonializou. Era 
subordinada hierárquica, assalariada.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Ela 
nunca  frequentou  a  Casa  Civil,  ela  nunca  frequentou  a  residência  da 
Câmara dos Deputados.

O SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Frequentar  a  Casa 
Civil, para mim, não é circunstância judicial negativa.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Frequentar  a  Casa Civil  com os  propósitos  descritos,  aqui,  nessa ação 
penal, é altamente reprovável sim.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
queria dizer o seguinte: o nível de envolvimento da ré Simone com os 
outros dois núcleos, o político e o financeiro, é um nível bem reduzido, 
bem menor comparativamente.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – José Borba.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Se  recusou  a 
emprestar a carteira da Câmara para tirar uma cópia e, também, a apor 
um "recebi" no verso do fac-símile. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Daqui a pouco, vou 
me convencer de que o único culpado é Marcos Valério!

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Mas 
essa trama delituosa passou por um refinamento mental, uma sofisticação 
de  elaboração,  e  ela  não  trabalhou  nesse  campo da  mentalização  das 
coisas. Ela foi executora. Claro que se envolveu muito com dinheiro.

Eu até confesso que, quando estava lendo, pela primeira leitura, eu 
pensei em condená-la com igual rigor, mas, relendo os autos, revisitando, 
cheguei à conclusão de que aquela gradação, estabelecida pelo Ministro 
Joaquim Barbosa, me parece procedente.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Gradação bastante generosa, como já foi dito aqui.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Marcos 
Valério,  seus  sócios,  Simone de  Vasconcelos,  essa  gradação  me parece 
proporcional à gravidade da coautoria dos membros da quadrilha ou do 
núcleo chamado publicitário.
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um "recebi" no verso do fac-símile. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Daqui a pouco, vou 
me convencer de que o único culpado é Marcos Valério!

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Mas 
essa trama delituosa passou por um refinamento mental, uma sofisticação 
de  elaboração,  e  ela  não  trabalhou  nesse  campo da  mentalização  das 
coisas. Ela foi executora. Claro que se envolveu muito com dinheiro.

Eu até confesso que, quando estava lendo, pela primeira leitura, eu 
pensei em condená-la com igual rigor, mas, relendo os autos, revisitando, 
cheguei à conclusão de que aquela gradação, estabelecida pelo Ministro 
Joaquim Barbosa, me parece procedente.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Gradação bastante generosa, como já foi dito aqui.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Marcos 
Valério,  seus  sócios,  Simone de  Vasconcelos,  essa  gradação  me parece 
proporcional à gravidade da coautoria dos membros da quadrilha ou do 
núcleo chamado publicitário.
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Voto s/ item VI

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM VI - 1.a, 2.a, 3.a, 4.a)

(DOSIMETRIA DA PENA - SIMONE VASCONCELOS - 
CORRUPÇÃO ATIVA)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, na 
minha dosimetria, partindo de uma pena-base de dois anos e seis meses, 
diminuindo, na forma do artigo 65, III, "c", do Código Penal, conforme o 
eminente Revisor fez, chegaria a dois anos e um mês, e exasperando com 
base no artigo 71. 

Agora,  observado  o  critério  quanto  à  corrupção  -  no  voto  do 
eminente Relator é de dois terços -, eu chegaria a uma pena de três anos, 
cinco  meses  e  dez  dias.  Ou seja,  mais  próxima da  pena imposta  pelo 
eminente Relator, a quem acompanho, pedindo vênia ao Revisor. 
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eminente Relator é de dois terços -, eu chegaria a uma pena de três anos, 
cinco  meses  e  dez  dias.  Ou seja,  mais  próxima da  pena imposta  pelo 
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Voto s/ item VI

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(S/ ITEM VI - 1.a, 2.a, 3.a, 4.a)

(DOSIMETRIA DA PENA - SIMONE VASCONCELOS - CORRUPÇÃO 
ATIVA)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Peço vênia ao Relator e aos que o acompanharam para acompanhar 

o Revisor.
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Voto s/ item VI

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(S/ ITEM VI - 1.a, 2.a, 3.a, 4.a)

(DOSIMETRIA DA PENA - SIMONE VASCONCELOS - CORRUPÇÃO 
ATIVA)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
também,  neste  caso,  vou  pedir  vênia  ao  Relator  para  acompanhar  o 
Revisor, porque devidamente configurada a proximidade da pena a que 
chego de dois anos e dois meses. Portanto, bem mais próxima à fixada 
pelo Ministro-Revisor. 

Então, estou adotando o que foi também por ele fixado. No caso de 
não  haver  uma fixação  exatamente  coincidente,  adere-se  ao  voto  para 
acompanhá-lo. E, neste caso, acompanho o voto do Revisor, com as vênias 
do Relator.
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chego de dois anos e dois meses. Portanto, bem mais próxima à fixada 
pelo Ministro-Revisor. 

Então, estou adotando o que foi também por ele fixado. No caso de 
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Voto s/ item VI

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM VI - 1.a, 2.a, 3.a, 4.a)

(DOSIMETRIA DA PENA - SIMONE VASCONCELOS - CORRUPÇÃO 
ATIVA)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  - Senhor Presidente, 
eu  também  vou  acompanhar  o  Relator,  embora  compartilhe  da 
manifestação trazida pelo Ministro Toffoli,  pelo Ministro Celso e agora 
referida pelo Ministro Fux, quanto ao artigo 66 e essa atenuante. 

De  qualquer  sorte,  parece-me  que,  adotado  o  critério  que  nós 
estamos aderindo, a minha posição fica próxima a do eminente Relator. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3530991.

Supremo Tribunal Federal

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM VI - 1.a, 2.a, 3.a, 4.a)

(DOSIMETRIA DA PENA - SIMONE VASCONCELOS - CORRUPÇÃO 
ATIVA)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  - Senhor Presidente, 
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referida pelo Ministro Fux, quanto ao artigo 66 e essa atenuante. 
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Voto s/ item VI

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(SOBRE ITEM VI – 1.a, 2.a, 3.a, 4.a)

(DOSIMETRIA DA PENA – SIMONE VASCONCELOS – CORRUPÇÃO 
ATIVA)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO –  Presidente,  Simone 
mostrou-se senhora de grande desenvoltura e polivalente,  inclusive no 
campo geográfico, atuando em Belo Horizonte, Brasília e São Paulo. Ela 
foi autora material dos crimes de corrupção ativa. Era quem realmente 
definia, recebendo, logicamente, instruções, e assim procedia. 

Não posso, considerada minha óptica, que, reconheço, não é a dos 
colegas,  adotar,  ante  as  mesmas  circunstâncias  judiciais  dos  demais 
corréus, dois pesos e duas medidas. Apenamos – em termos de pena-base 
–  os demais corréus atentos  às  circunstâncias.  Tolentino,  por exemplo, 
que não era, pelo menos de direito, um sócio, seria de fato, foi apenado, 
na corrupção, com dois anos e seis meses. Quanto a Simone, que era o elo 
– como disse – material na tramoia, vamos fixar os três anos, quantitativo 
aquém daquele que estabelecemos em relação a Cristiano e a Ramon?

Peço vênia ao relator para divergir: fixo a pena-base em três anos e 
seis  meses.  Não  considero,  quer  o  artigo  66,  porque  não  se  tem  fato 
anterior ou posterior ao crime a ser levado em conta como atenuante, 
sendo que a relação jurídica persistiu durante todo o tempo,  inclusive 
considerado o espaço no qual praticado os delitos. Também não observo o 
artigo  65,  III,  "c",  do  Código  Penal,  a  revelar  atenuante  ligada  ao 
cometimento do crime sob coação a que podia resistir. Que coação teria 
levado ao vício, na manifestação da vontade, uma pessoa esclarecida – 
creio  que  de  nível  superior  –,  ou  em  cumprimento  de  ordem  de 
autoridade superior? Ela estava, em termos intelectuais – não direi  em 
termos funcionais –, no mesmo patamar dos demais réus. Era a pessoa da 
confiança de Marcos Valério. Claro que, se tivesse se recusado a praticar 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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seis  meses.  Não  considero,  quer  o  artigo  66,  porque  não  se  tem  fato 
anterior ou posterior ao crime a ser levado em conta como atenuante, 
sendo que a relação jurídica persistiu durante todo o tempo,  inclusive 
considerado o espaço no qual praticado os delitos. Também não observo o 
artigo  65,  III,  "c",  do  Código  Penal,  a  revelar  atenuante  ligada  ao 
cometimento do crime sob coação a que podia resistir. Que coação teria 
levado ao vício, na manifestação da vontade, uma pessoa esclarecida – 
creio  que  de  nível  superior  –,  ou  em  cumprimento  de  ordem  de 
autoridade superior? Ela estava, em termos intelectuais – não direi  em 
termos funcionais –, no mesmo patamar dos demais réus. Era a pessoa da 
confiança de Marcos Valério. Claro que, se tivesse se recusado a praticar 
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AP 470 / MG 

esses  crimes,  talvez  a  agência  lograsse  encontrar,  no  mercado,  outra 
pessoa que se dispusesse a tanto, muito embora sujeita à glosa penal.

Afasto as duas atenuantes – a empolgada pelo relator e a articulada 
pelo  revisor  –  para,  simplesmente,  fazer  incidir  a  percentagem maior, 
máxima, do artigo 71 do Código Penal, sobre a pena que igualizo a dos 
dois corréus a que me referi, Cristiano e Ramon: a pena-base de três anos 
e seis  meses de reclusão.

É como voto.

2 
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Voto s/ item VI

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM VI - 1.a, 2.a, 3.a, 4.a)

(DOSIMETRIA DA PENA - SIMONE VASCONCELOS - CORRUPÇÃO 
ATIVA)

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Peço 
vênia à divergência para acompanhar Sua Excelência o Relator.

O fato de se chamar Simone de instrumento, de braço, já mostra a 
relevância menor do papel dela, que não foi propriamente uma mentora, 
não concebeu essa trama delituosa. Até porque vimos todos que, no curso 
dos  fatos  delituosos,  quem  era  no  início  meramente  operacional,  um 
operador, tornou-se mentor também. 

Há uma mescla, por exemplo: Marcos Valério no início não era tido 
como um mentor. Mas, à medida que as ações delinquenciais foram se 
desenvolvendo, ele foi  assumindo o papel de relevo. E não era só um 
operador  financeiro  ou  publicitário,  ele  mantinha  uma  interface  tão 
permanente e estreita com os dois outros núcleos, que, de fato, o papel 
dele foi estruturante, foi estrutural.

E  a  Simone  de  Vasconcelos  parece-me  que  não  saiu  do  campo 
operacional,  não ultrapassou esse campo da execução material,  para o 
refinamento, a sofisticação da trama, acho que a Simone não contribuiu. 
Ou, se o fez, foi por um modo comparativamente reduzido.

É claro  que o  crime de  corrupção  ativa de  nove parlamentares  é 
gravíssimo,  introduz no Brasil  uma figura nova:  além dos eleitores de 
cabresto - nós lamentamos tanto essa nossa tradição -, passamos a ter os 
eleitos  de  cabresto,  porque  propinados  para  votar  em  um  sentido 
invariável, e é evidente que isso é de uma gravidade sem par, ímpar.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Cabresto monetarizado.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Pois é.
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Mas,  com  essas  ponderações,  eu  acompanho  o  voto  de  Sua 
Excelência o Relator, que resulta prevalecente.

************

2 
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08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Senhor  Presidente,  peço  vênia  ao  Ministro-Revisor  para  fazer  uma 
pequena  observação.  É  que,  quando  Sua  Excelência  estabelece  a 
atenuante, ele coloca a pena-base em patamar inferior ao mínimo legal. E 
isso não pode.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Como Senhor Presidente?  Não, não, não. Três anos.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Questão de cálculo aí.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  - Na 
primeira fase.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Nós estamos tratando de... 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Na 
segunda, não é? Atenuante.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Lavagem.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Exatamente.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas, 
e a atenuante?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- E depois tira os seis meses novamente, continua três.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Fica 
abaixo dos três?
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Rigorosamente.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Entendi mal.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Pois não.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Também anotei três anos e seis meses .

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Mas,  de  qualquer  maneira,  agradeço  a  atenção  de  Vossa  Excelência. 
Contribui para que eu apresente um voto o mais técnico possível.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não 
é porque se realmente...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  É claro.  Isso é o elementar em Direito Penal e em Direito Processual 
Penal, que a pena-base não pode...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Se a 
minha  observação  fosse  procedente,  nós  estaríamos  fixando  um 
precedente.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, claro, Vossa Excelência tem toda a razão.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Não foi 
procedente não, Excelência.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas não na correção.
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08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM IV)

(DOSIMETRIA DA PENA - SIMONE VASCONCELOS - LAVAGEM 
DE DINHEIRO)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  -  Senhor  Presidente, 
peço  vênia  ao  Ministro  Relator  para  acompanhar  o  voto  do  Ministro 
Revisor, porque a dosimetria ficou mais próxima da minha, que chegava 
a quatro anos.

Também aplico, conforme o Revisor, no caso, a atenuante do artigo 
65, III, “c”, em se tratando de empregada, com coação presumida, com 
todo respeito a quem entende o contrário.
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08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM IV)

(DOSIMETRIA DA PENA - SIMONE VASCONCELOS - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  - Senhor Presidente, 
eu peço vênia ao eminente Revisor, mas parcial vênia, porque vou adotar 
a sua pena-base, mas também nós já tínhamos dito que, em relação às 
atenuantes,  eu  também  não  subscrevo  a  opção  adotada  por  Sua 
Excelência o eminente Relator, e aplico, também, o aumento decorrente 
do crime continuado, na forma de dois terços, de modo que eu, também, 
desenvolveria  raciocínio  idêntico àquele  já  desenvolvido  pelo  Ministro 
Fux.

Mas,  se  for  o  caso  de  aproximação,  ficaria,  então,  com  a  pena 
definitiva fixada pelo Relator.
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08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO 
(s/ item IV)

(DOSIMETRIA DA PENA - SIMONE VASCONCELOS -  
LAVAGEM DE DINHEIRO)

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
também não aplico nenhuma das circunstâncias atenuantes.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Por 
aproximação, também perfilho o entendimento do voto....

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Há um 
mês de diferença.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - ...  de 
Sua Excelência, o Relator, data venia dos que votaram contrariamente.

Por  maioria,  Vossa  Excelência  tem  o  seu  voto  prevalecente,  por 
enquanto, não é? Porque teremos de colher os votos amanhã.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Segunda-feira.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Marco 
Aurélio e Cármen Lúcia.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Essa 

questão do eminente Advogado, eu vou responder.
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 

Terminamos, então, Simone Vasconcelos.
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08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

EXPLICAÇÃO

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Senhor Presidente, antes de passar ao voto...

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Rogério Lanza Tolentino.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Sim. 
A questão da lavagem de dinheiro no que diz respeito a Rogério Lanza 
Tolentino.

Eu informo ao Colegiado que nós deliberamos, de maneira linear. 
Foram  as  quarenta  e  seis  ou  cinquenta  e  três,  não  me  lembro  bem, 
operações de lavagem de dinheiro; não distinguimos a situação específica 
do Rogério Tolentino, por quê? Porque nós consideramos que se tratou de 
crime executado com divisão de tarefas, de maneira que as participações 
eram diferenciadas e, evidentemente, o grau de culpabilidade de cada um 
haveria de ser estabelecido nesta fase de dosimetria da pena.

Eu daria como exemplo um crime de roubo a banco, um assalto a 
banco.  São  vários  os  autores:  um rende a  segurança,  outro  quebra  os 
controles eletrônicos, mas todos convergem para a mesma finalidade, o 
mesmo desígnio, só que cada um tem um grau de participação diferente. 
Foi o que ocorreu no caso da lavagem de dinheiro: Tolentino participou 
das  operações  de  lavagem  de  dinheiro  como  os  demais,  só  que  com 
envolvimento  menor  do  que  os  demais  sócios  das  empresas  SMP&B, 
DNA etc.. Nós não votamos em relação a Tolentino, simplesmente tendo 
em conta o  fato  de ele  ter  promovido aquela  lavagem específica.  Nós 
consideramos que ele participou de todas as operações em co-autoria.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Esse é o ponto, para 
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o qual já tinha chamado atenção...
O SENHOR ADVOGADO - Senhor Presidente, pela ordem. 
O SENHOR  MINISTRO AYRES  BRITTO (PRESIDENTE) -  Um 

momento. Excelência, pode falar. 
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Sim, 

vamos ouvir. 
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES -  ...  em que se diz 

claramente: 
“Com efeito, Rogério Tolentino afirma que a sociedade de 

Rogério Lanza Tolentino & Associados – esse é voto de Vossa 
Excelência – obteve um empréstimo de dez milhões junto ao 
Banco BMG, a pedido de Marcos Valério,  não tendo ideia de 
como o dinheiro foi  utilizado.  Sustenta  Tolentino,  ainda,  que 
chegou  a  assinar  três  cheques  em  branco  -  a  história  dos 
cheques  a  que nós  já  nos referimos -  e,  a  pedido de Marcos 
Valério, os entregou a Simone Vasconcelos, sendo que, apenas 
posteriormente,  soube  que  dois  desses  cheques  foram 
depositados  em  benefício  da  empresa  Bônus  Banval  e  um 
terceiro, em nome da empresa Dois S Participações, sendo ele 
processado por falsidade ideológica em razão deste contrato de 
empréstimo”.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Ou 
seja, nenhuma distinção particular  em relação a ele. 

O SENHOR ADVOGADO - Pela ordem, Senhor Presidente.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 

Excelência tem a palavra. 
O SENHOR ADVOGADO - Eu agradeço a atenção do Ilustre Relator. 
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Por 

matéria de fato, Senhor Presidente. 
O  SENHOR ADVOGADO  -  É  matéria  de  fato.  Mas  o  problema, 

Excelência, que me preocupa para o futuro é o seguinte: pelas quarenta e 
seis  operações  de  lavagem,  o  Rogério  não  foi  denunciado  -  aliás,  a 
denúncia foi rejeitada -, ele não foi processado, não fez nenhuma prova; 
esse é o problema. Agora, o Banco BMG, na operação dos dez milhões...
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Foi 
denunciado sim, Senhor Presidente. 

O  SENHOR  ADVOGADO  -  Mas  a  denúncia  não  foi  recebida, 
Excelência. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Peço 
vênia ao ilustre Advogado, que ele foi sim denunciado. 

O SENHOR ADVOGADO - A denúncia não foi recebida, esgotou-se 
do respeito. O Senhor há de compreender a luta do advogado, o Senhor já 
foi. 

Então, é o seguinte: é isso que me preocupa para o futuro, porque se 
ocorre,  e,  mais  tarde,  demonstra-se  um  erro  judiciário,  eu  não  posso 
admitir que o meu Supremo Tribunal cometa esse erro; isso eu não posso. 
Obrigado, Excelência.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  O 
ilustre Advogado deve ser estar confundindo a situação de lavagem de 
dinheiro  com a  situação  de  corrupção  ativa.  Um trecho  do  meu voto 
relativo à lavagem de dinheiro acaba de ser lido pelo Ministro Gilmar 
Mendes. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas 

de qualquer maneira, Senhor Presidente...
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 

Corrente minoritária. 
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Se 

está no acórdão o recebimento? 
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Sim.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Eu me 

lembro  que  ele  foi,  o  réu  Tolentino,  vinculado,  parece-me,  que 
exclusivamente aos parlamentares do PP, não foi isso? 
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  - Do 
acórdão de recebimento. Eu tenho...

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  -  É,  porque  esse 
dinheiro vai para essas duas, Bônus Banval e Dois S Participações.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  -  E esse dinheiro é 

que  alimenta essa...
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Agora 

esse dinheiro alimentou. 
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Sim, 

mas eu tenho aqui o dispositivo do meu voto aqui, agora, tenho aqui. 
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  A 

parte dispositiva do voto ficou assim: 
Condenação  de  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 

Hollerbach Cardoso,  Cristiano de Mello  Paz,  Rogério  Lanza Tolentino, 
Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos - que não foi 
acolhido, eu fiquei vencido -....

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO (PRESIDENTE) -  E  a 
denúncia increpou essas condutas. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  ... 
Kátia  Rabello,  José  Roberto  Salgado  e  Vinícius  Samarane,  pelo  crime 
descrito no artigo 1º, inciso V, VI, da Lei  nº 9.613, na redação anterior à 
Lei nº 12.683, praticado quarenta e seis vezes em continuidade delitiva.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - É, ele 

foi condenado por essas condutas. 
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 

Bem. 
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Bem, 

então, está esclarecido. 
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Está 

esclarecido. 
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Como 
o Relator. Bem, eu tenho...

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Senhor Presidente, ainda falta...

O SENHOR ADVOGADO - Presidente, por uma questão de lealdade 
processual, falta evasão de divisas em relação a Simone Vasconcelos. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - A Simone, é o que 
eu pretendo...  

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR ADVOGADO - Bom, obrigado. 
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Então, 

não concluímos, agradeço a Vossa Excelência. 
O SENHOR ADVOGADO - É uma questão de lealdade, obrigado.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - É, eu 

ia alertar a Vossa Excelência.

5 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627938.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Como 
o Relator. Bem, eu tenho...

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Senhor Presidente, ainda falta...

O SENHOR ADVOGADO - Presidente, por uma questão de lealdade 
processual, falta evasão de divisas em relação a Simone Vasconcelos. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - A Simone, é o que 
eu pretendo...  

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR ADVOGADO - Bom, obrigado. 
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Então, 

não concluímos, agradeço a Vossa Excelência. 
O SENHOR ADVOGADO - É uma questão de lealdade, obrigado.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - É, eu 

ia alertar a Vossa Excelência.

5 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627938.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7243 de 8405 STF-fl. 58858



Voto s/ item VIII

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ ITEM VIII
(DOSIMETRIA DA PENA - SIMONE VASCONCELOS - 

EVASÃO DE DIVISAS)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
também  aqui,  no  crime  evasão  de  divisas,  a  minha  dosimetria  se 
aproxima mais à do eminente Ministro Revisor. 

 Eu o acompanho, pedindo vênia ao Ministro Relator.
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08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO PENAL 470

VOTO S/ ITEM VIII 

(DOSIMETRIA DA PENA - SIMONE VASCONCELOS 

- EVASÃO DE DIVISAS)

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  - 

Presidente, também, na mesma linha já agora sustentada pelo Ministro 

Fux,   não  subscrevo  ao  voto  do  Relator  no  que  diz  respeito  a  essa 

atenuante, a essa circunstância atenuante do art. nº 66. E aplico, também, 

o art. nº 71, nos termos que nós entendemos, de consenso, quanto aos dois 

terços para essa multiplicidade de práticas.  E também por aquilo que nós 

convencionamos, faço esses ajustes, mas acompanho o voto do eminente 

Relator.
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Voto s/ item VIII

08/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO 
S/ ITEM VIII 

(DOSIMETRIA DA PENA - SIMONE VASCONCELOS - 
EVASÃO DE DIVISAS)

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  São 
também as minhas ponderações. Não aplico também as atenuantes, mas 
acompanho o voto do Relator quanto à pena, afinal, fixada.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - 3 anos, 
5 meses e 20 dias de reclusão, mais 68 dias-multa; cada dia-multa, cinco 
salários mínimos.
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ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO
ADV.(A/S) : CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARÃES
ADV.(A/S) : CASTELLAR MODESTO GUIMARAES NETO
ADV.(A/S) : IZABELLA ARTUR COSTA
RÉU(É)(S) : ROGÉRIO LANZA TOLENTINO
ADV.(A/S) : PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA
RÉU(É)(S) : SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS
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ADV.(A/S) : DANIELA VILLANI BONACCORSI
RÉU(É)(S) : GEIZA DIAS DOS SANTOS
ADV.(A/S) : PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA
RÉU(É)(S) : KÁTIA RABELLO
ADV.(A/S) : THEODOMIRO DIAS NETO
RÉU(É)(S) : JOSE ROBERTO SALGADO
ADV.(A/S) : MÁRCIO THOMAZ BASTOS
RÉU(É)(S) : VINÍCIUS SAMARANE
ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS
RÉU(É)(S) : AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS
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ADV.(A/S) : ALBERTO ZACHARIAS TORON
RÉU(É)(S) : LUIZ GUSHIKEN
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO
RÉU(É)(S) : HENRIQUE PIZZOLATO
ADV.(A/S) : MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO
RÉU(É)(S) : PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
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ADV.(A/S) : EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE
ADV.(A/S) : MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA
RÉU(É)(S) : PEDRO HENRY NETO
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU
ADV.(A/S) : MARCO ANTONIO MENEGHETTI
RÉU(É)(S) : ENIVALDO QUADRADO
ADV.(A/S) : PRISCILA CORRÊA GIOIA
RÉU(É)(S) : BRENO FISCHBERG
ADV.(A/S) : LEONARDO MAGALHÃES AVELAR
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO QUAGLIA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RÉU(É)(S) : VALDEMAR COSTA NETO
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO RODRIGUES)
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO
ADV.(A/S) : LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
RÉU(É)(S) : EMERSON ELOY PALMIERI
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS
ADV.(A/S) : HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA
RÉU(É)(S) : ROMEU FERREIRA QUEIROZ
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO
ADV.(A/S) : RONALDO GARCIA DIAS
ADV.(A/S) : FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ
ADV.(A/S) : DALMIR DE JESUS
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO
RÉU(É)(S) : PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
ADV.(A/S) : DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO
RÉU(É)(S) : ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA
ADV.(A/S) : LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA
RÉU(É)(S) : LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO)
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA
ADV.(A/S) : OLINTO CAMPOS VIEIRA
RÉU(É)(S) : ANDERSON ADAUTO PEREIRA
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA (DUDA MENDONÇA)
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3160778

Supremo Tribunal Federal

ADV.(A/S) : EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE
ADV.(A/S) : MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA
RÉU(É)(S) : PEDRO HENRY NETO
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU
ADV.(A/S) : MARCO ANTONIO MENEGHETTI
RÉU(É)(S) : ENIVALDO QUADRADO
ADV.(A/S) : PRISCILA CORRÊA GIOIA
RÉU(É)(S) : BRENO FISCHBERG
ADV.(A/S) : LEONARDO MAGALHÃES AVELAR
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO QUAGLIA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RÉU(É)(S) : VALDEMAR COSTA NETO
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO RODRIGUES)
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO
ADV.(A/S) : LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
RÉU(É)(S) : EMERSON ELOY PALMIERI
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS
ADV.(A/S) : HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA
RÉU(É)(S) : ROMEU FERREIRA QUEIROZ
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO
ADV.(A/S) : RONALDO GARCIA DIAS
ADV.(A/S) : FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ
ADV.(A/S) : DALMIR DE JESUS
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO
RÉU(É)(S) : PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
ADV.(A/S) : DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO
RÉU(É)(S) : ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA
ADV.(A/S) : LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA
RÉU(É)(S) : LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO)
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA
ADV.(A/S) : OLINTO CAMPOS VIEIRA
RÉU(É)(S) : ANDERSON ADAUTO PEREIRA
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA (DUDA MENDONÇA)
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3160778

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7248 de 8405 STF-fl. 58863



Decisão de Julgamento

RÉU(É)(S) : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem 
suscitada  da  tribuna  pelo  advogado  Márcio  Thomaz  Bastos, 
ratificada pelos advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando Sá e 
Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 
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Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
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Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção  passiva  (art.  317  do  CP), 
condená-lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro 
(art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry Neto (VI.1, b.1, b.2, 
b.3), do delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, 
vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Celso 
de Mello e Presidente; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo 
por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio;  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Gilmar  Mendes  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu João Cláudio de Carvalho Genú (VI.1, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por maioria, 
vencido  o  Ministro  Dias  Toffoli;  e  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu Enivaldo 
Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo crime de formação de quadrilha, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia  e  Dias  Toffoli,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto 
ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do delito de formação de 
quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos os Ministros Relator, 
Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes,  Dias  Toffoli  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), pelo crime de formação 
de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto de Souza Lamas (VI.2, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de corrupção passiva, condená-
lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-
lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu 
Antônio de Pádua de Souza Lamas (VI.2, d.1, d.2), dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, absolvê-lo por 
unanimidade,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção  passiva  (art.  317  do  CP), 
condená-lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro 
(art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry Neto (VI.1, b.1, b.2, 
b.3), do delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, 
vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Celso 
de Mello e Presidente; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo 
por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio;  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Gilmar  Mendes  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu João Cláudio de Carvalho Genú (VI.1, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por maioria, 
vencido  o  Ministro  Dias  Toffoli;  e  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu Enivaldo 
Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo crime de formação de quadrilha, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia  e  Dias  Toffoli,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto 
ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do delito de formação de 
quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos os Ministros Relator, 
Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes,  Dias  Toffoli  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), pelo crime de formação 
de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto de Souza Lamas (VI.2, c.1, 
c.2, c.3), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de corrupção passiva, condená-
lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-
lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu 
Antônio de Pádua de Souza Lamas (VI.2, d.1, d.2), dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, absolvê-lo por 
unanimidade,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
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Processo  Penal;  quanto  ao  réu Carlos  Alberto  Rodrigues  Pinto 
(VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Rosa  Weber  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (VI.3, 
c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; quanto ao 
réu Romeu  Ferreira  Queiroz (VI.3,  d.1,  d.2),  pelo  crime  de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Emerson  Eloy  Palmieri 
(VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, b.1, b.2), pelo 
crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e,  em 
relação  ao  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  após  os  votos  dos 
Ministros  Relator,  Luiz  Fux,  Dias  Toffoli,  Celso  de  Mello  e 
Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos Ministros 
Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, 
julgando-a  improcedente,  o  julgamento  foi  suspenso.  Votou  o 
Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 
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Processo  Penal;  quanto  ao  réu Carlos  Alberto  Rodrigues  Pinto 
(VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Rosa  Weber  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (VI.3, 
c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; quanto ao 
réu Romeu  Ferreira  Queiroz (VI.3,  d.1,  d.2),  pelo  crime  de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Emerson  Eloy  Palmieri 
(VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio,  e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco 
Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, b.1, b.2), pelo 
crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade,  e,  em 
relação  ao  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  após  os  votos  dos 
Ministros  Relator,  Luiz  Fux,  Dias  Toffoli,  Celso  de  Mello  e 
Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos Ministros 
Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, 
julgando-a  improcedente,  o  julgamento  foi  suspenso.  Votou  o 
Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3160778

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7263 de 8405 STF-fl. 58878



Decisão de Julgamento

Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, 
VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, após o voto do Ministro Dias 
Toffoli julgando procedente a ação para, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a, 
VI.3.a),  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
julgando improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados 
os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Rogério Lanza Tolentino 
(item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira 
(item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal;  os  votos  dos  Ministros Cármen  Lúcia e Gilmar  Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de 
Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério 
Lanza Tolentino, julgando improcedente a ação para absolver dos 
delitos  mencionados  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e  Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto do 
Ministro  Marco  Aurélio,  que  julgava  procedente  a  ação  para 
condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares 
de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo 
de Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, 
julgando-a  improcedente  para  absolver  o  réu  Anderson  Adauto 
Pereira,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  nesta  assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de 
Mello.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  colhidos  os  votos  dos 
Ministros  Celso  de  Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama 
provisoriamente que julgou procedente em parte a ação penal para 
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Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, 
VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, após o voto do Ministro Dias 
Toffoli julgando procedente a ação para, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a, 
VI.3.a),  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
julgando improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados 
os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Rogério Lanza Tolentino 
(item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira 
(item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal;  os  votos  dos  Ministros Cármen  Lúcia e Gilmar  Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de 
Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério 
Lanza Tolentino, julgando improcedente a ação para absolver dos 
delitos  mencionados  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e  Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto do 
Ministro  Marco  Aurélio,  que  julgava  procedente  a  ação  para 
condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares 
de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo 
de Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, 
julgando-a  improcedente  para  absolver  o  réu  Anderson  Adauto 
Pereira,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  nesta  assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de 
Mello.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  colhidos  os  votos  dos 
Ministros  Celso  de  Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama 
provisoriamente que julgou procedente em parte a ação penal para 
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condenar, por unanimidade, pela prática dos crimes de corrupção 
ativa  (art.  333  do  Código  Penal),  os  réus  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e Rogério 
Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto 
(itens VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a 
ação  para  absolver,  por  maioria,  a  ré  Geiza  Dias  dos  Santos, 
vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  e,  por  unanimidade,  o  réu 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, 
do CPP. Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, 
após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa (Relator) quanto 
ao  item  VII da  denúncia,  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VII da 
denúncia, após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), julgando procedente a ação para condenar pelo crime de 
lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno de 
Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a  improcedente  para 
absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia Pereira da 
Costa,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho)  e  José  Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no 
que foi acompanhado integralmente pelo Ministro Luiz Fux; e os 
votos dos Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a 
ação  para  absolver  os  réus  Paulo  Roberto  Galvão  Rocha,  Anita 
Leocádia Pereira da Costa, João Magno de Moura, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho), Anderson Adauto Pereira e José Luiz 
Alves,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Gilmar 
Mendes.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
11.10.2012.

Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
preliminarmente,  rejeitou  a  emendatio  libelli suscitada  nas 
alegações finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa 
Weber votou no sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal 
proclama  provisoriamente  que  julgou  procedente  em  parte  a  ação 
para condenar os réus  Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  por 
unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na primeira 
parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº  7.492/1986, 
ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do 
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condenar, por unanimidade, pela prática dos crimes de corrupção 
ativa  (art.  333  do  Código  Penal),  os  réus  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e Rogério 
Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto 
(itens VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a 
ação  para  absolver,  por  maioria,  a  ré  Geiza  Dias  dos  Santos, 
vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  e,  por  unanimidade,  o  réu 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, 
do CPP. Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, 
após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa (Relator) quanto 
ao  item  VII da  denúncia,  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VII da 
denúncia, após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), julgando procedente a ação para condenar pelo crime de 
lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno de 
Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a  improcedente  para 
absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia Pereira da 
Costa,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho)  e  José  Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no 
que foi acompanhado integralmente pelo Ministro Luiz Fux; e os 
votos dos Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a 
ação  para  absolver  os  réus  Paulo  Roberto  Galvão  Rocha,  Anita 
Leocádia Pereira da Costa, João Magno de Moura, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho), Anderson Adauto Pereira e José Luiz 
Alves,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Gilmar 
Mendes.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
11.10.2012.

Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
preliminarmente,  rejeitou  a  emendatio  libelli suscitada  nas 
alegações finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa 
Weber votou no sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal 
proclama  provisoriamente  que  julgou  procedente  em  parte  a  ação 
para condenar os réus  Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  por 
unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na primeira 
parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº  7.492/1986, 
ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do 
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mesmo  delito  verificado  24  vezes  em  continuidade  delitiva, 
condenar,  por  maioria,  os  réus  Kátia  Rabello e  José  Roberto 
Salgado, vencida a Ministra Rosa Weber. Absolvidos do mencionado 
delito, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal, os 
réus Cristiano de Mello Paz e Vinícius Samarane, por unanimidade, 
e a ré  Geiza Dias dos Santos,  por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio. Com relação aos réus  José Eduardo Cavalcanti de 
Mendonça (Duda Mendonça) e  Zilmar Fernandes Silveira, o Tribunal 
absolveu-os, por maioria, do delito de evasão de divisas previsto 
na  segunda  parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº 
7.492/1986, com base no art. 386, III, do CPP, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; por unanimidade, do delito de lavagem de dinheiro 
referente aos cinco repasses de valores realizados em agência do 
Banco Rural, em São Paulo (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998, cinco vezes); e, por maioria, absolveu-os da prática 
do crime descrito no art. 1º, inciso VI, da Lei 9.613/1998, tendo 
em vista as cinqüenta e três operações de lavagem de dinheiro 
relacionadas às cinqüenta e três operações de evasão de divisas 
mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz 
Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvições com base no art. 386, 
VII,  do  CPP.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Plenário, 15.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  os  Ministros  Gilmar 
Mendes  e  Joaquim  Barbosa  (Relator)  reajustaram  seus  votos  para 
julgar  procedente  a  ação  e  condenar  os  réus  José  Eduardo 
Cavalcanti de Mendonça (Duda Mendonça) e Zilmar Fernandes Silveira 
pelo delito de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 
nº  7.492/1986),  descrito  no  item VIII  (c.1) da  denúncia.  Em 
relação ao item VII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros 
Gilmar  Mendes,  Celso  de  Mello  e  Ayres  Britto  (Presidente),  o 
Tribunal,  por  unanimidade,  julgou  improcedente  a  ação  para 
absolver os réus Anita Leocádia Pereira da Costa, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho) e José Luiz Alves do delito de lavagem 
de dinheiro, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal. Quanto aos réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno 
de Moura e Anderson Adauto Pereira, votaram pela procedência da 
ação, condenando-os pelo delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998),  os  Ministros  Joaquim 
Barbosa (Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres 
Britto (Presidente), e, pela improcedência, votaram os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia e Dias Toffoli. Em seguida, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator)  haver  proferido  parte  do  voto  quanto  ao  item  II da 
denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
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mesmo  delito  verificado  24  vezes  em  continuidade  delitiva, 
condenar,  por  maioria,  os  réus  Kátia  Rabello e  José  Roberto 
Salgado, vencida a Ministra Rosa Weber. Absolvidos do mencionado 
delito, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal, os 
réus Cristiano de Mello Paz e Vinícius Samarane, por unanimidade, 
e a ré  Geiza Dias dos Santos,  por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio. Com relação aos réus  José Eduardo Cavalcanti de 
Mendonça (Duda Mendonça) e  Zilmar Fernandes Silveira, o Tribunal 
absolveu-os, por maioria, do delito de evasão de divisas previsto 
na  segunda  parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº 
7.492/1986, com base no art. 386, III, do CPP, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; por unanimidade, do delito de lavagem de dinheiro 
referente aos cinco repasses de valores realizados em agência do 
Banco Rural, em São Paulo (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998, cinco vezes); e, por maioria, absolveu-os da prática 
do crime descrito no art. 1º, inciso VI, da Lei 9.613/1998, tendo 
em vista as cinqüenta e três operações de lavagem de dinheiro 
relacionadas às cinqüenta e três operações de evasão de divisas 
mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz 
Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvições com base no art. 386, 
VII,  do  CPP.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Plenário, 15.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  os  Ministros  Gilmar 
Mendes  e  Joaquim  Barbosa  (Relator)  reajustaram  seus  votos  para 
julgar  procedente  a  ação  e  condenar  os  réus  José  Eduardo 
Cavalcanti de Mendonça (Duda Mendonça) e Zilmar Fernandes Silveira 
pelo delito de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 
nº  7.492/1986),  descrito  no  item VIII  (c.1) da  denúncia.  Em 
relação ao item VII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros 
Gilmar  Mendes,  Celso  de  Mello  e  Ayres  Britto  (Presidente),  o 
Tribunal,  por  unanimidade,  julgou  improcedente  a  ação  para 
absolver os réus Anita Leocádia Pereira da Costa, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho) e José Luiz Alves do delito de lavagem 
de dinheiro, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal. Quanto aos réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno 
de Moura e Anderson Adauto Pereira, votaram pela procedência da 
ação, condenando-os pelo delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998),  os  Ministros  Joaquim 
Barbosa (Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres 
Britto (Presidente), e, pela improcedência, votaram os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia e Dias Toffoli. Em seguida, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator)  haver  proferido  parte  do  voto  quanto  ao  item  II da 
denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
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ação para condenar, pelo delito de formação de quadrilha (art. 388 
do Código Penal), os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio 
Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo 
de  Vasconcelos,  José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane,  Kátia 
Rabello e  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito às rés Geiza Dias 
dos Santos e Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com base no art. 386, 
VII, do Código de Processo Penal. O Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor) julgou improcedente a ação para absolver todos os réus 
mencionados no referido item II, fazendo-o com base no art. 386, 
III, do CPP, e reajustou o voto proferido em assentada anterior 
para julgar improcedente a ação e absolver, do delito de formação 
de quadrilha descrito no item VI da denúncia, os réus Pedro Silva 
Corrêa de Oliveira de Andrade Neto (VI.1.b.1), João Cláudio de 
Carvalho Genú (VI.1.c.1), Enivaldo Quadrado (VI.1.d.1), Valdemar 
Costa Neto (VI.2.b.1) e Jacinto de Souza Lamas (VI.2.c.1), com 
base  no  art.  386,  III,  do  CPP.  Em  seguida,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
18.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para 
condenar pelo delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de 
Castro, José Genoíno Neto, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de 
Mello  Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino,  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, José Roberto Salgado, Kátia Rabello e Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor),  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito, por unanimidade, 
à  ré  Ayanna  Tenório  Tôrres  de  Jesus,  por  unanimidade,  e,  por 
maioria, a ré Geiza Dias dos Santos, vencido o Ministro Marco 
Aurélio, ambas as absolvições com base no art. 386, VII, do Código 
de  Processo  Penal.  Ressalvados  os  votos  dos  Ministros  Revisor, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli que absolviam com base no 
art.  386,  III,  do  CPP.  Com  relação  ao  réu  Vinícius  Samarane, 
acompanharam  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condená-lo pelo mencionado delito 
de formação de quadrilha, os Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), e acompanharam o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) os Ministros Rosa Weber, 
Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio, julgando improcedente 
a ação para absolvê-lo com base no art. 386, III, do CPP. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto (Presidente). Plenário, 22.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal  resolveu 
questão de ordem suscitada pelo Ministro Ayres Britto (Presidente) 
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ação para condenar, pelo delito de formação de quadrilha (art. 388 
do Código Penal), os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio 
Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo 
de  Vasconcelos,  José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane,  Kátia 
Rabello e  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito às rés Geiza Dias 
dos Santos e Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com base no art. 386, 
VII, do Código de Processo Penal. O Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor) julgou improcedente a ação para absolver todos os réus 
mencionados no referido item II, fazendo-o com base no art. 386, 
III, do CPP, e reajustou o voto proferido em assentada anterior 
para julgar improcedente a ação e absolver, do delito de formação 
de quadrilha descrito no item VI da denúncia, os réus Pedro Silva 
Corrêa de Oliveira de Andrade Neto (VI.1.b.1), João Cláudio de 
Carvalho Genú (VI.1.c.1), Enivaldo Quadrado (VI.1.d.1), Valdemar 
Costa Neto (VI.2.b.1) e Jacinto de Souza Lamas (VI.2.c.1), com 
base  no  art.  386,  III,  do  CPP.  Em  seguida,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
18.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para 
condenar pelo delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de 
Castro, José Genoíno Neto, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de 
Mello  Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino,  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, José Roberto Salgado, Kátia Rabello e Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor),  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito, por unanimidade, 
à  ré  Ayanna  Tenório  Tôrres  de  Jesus,  por  unanimidade,  e,  por 
maioria, a ré Geiza Dias dos Santos, vencido o Ministro Marco 
Aurélio, ambas as absolvições com base no art. 386, VII, do Código 
de  Processo  Penal.  Ressalvados  os  votos  dos  Ministros  Revisor, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli que absolviam com base no 
art.  386,  III,  do  CPP.  Com  relação  ao  réu  Vinícius  Samarane, 
acompanharam  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condená-lo pelo mencionado delito 
de formação de quadrilha, os Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), e acompanharam o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) os Ministros Rosa Weber, 
Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio, julgando improcedente 
a ação para absolvê-lo com base no art. 386, III, do CPP. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto (Presidente). Plenário, 22.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal  resolveu 
questão de ordem suscitada pelo Ministro Ayres Britto (Presidente) 
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no sentido de, em face do empate, absolver os acusados  Valdemar 
Costa  Neto e  Jacinto  de  Souza  Lamas do  delito  de  formação  de 
quadrilha (item VI da denúncia);  José Rodrigues Borba, do delito 
de lavagem de dinheiro (item VI da denúncia); Paulo Roberto Galvão 
da Rocha, João Magno Moura e Anderson Adauto Pereira, do delito de 
lavagem (item VII da denúncia) e o acusado Vinícius Samarane, do 
delito de formação de quadrilha (item II da denúncia), vencido o 
Ministro  Marco  Aurélio  que  entendia  caber  ao  Presidente  o 
desempate.  Em  seguida,  o  Tribunal  resolveu  questão  de  ordem 
suscitada pelo Ministro Joaquim Barbosa (Relator) no sentido de 
que  os  Ministros  que  absolveram  os  acusados  não  participam  da 
votação quanto à dosimetria da pena, vencidos os Ministros Dias 
Toffoli, Gilmar Mendes e Ayres Britto (Presidente). Na sequência, 
o Tribunal, com relação ao réu Marcos Valério Fernandes de Souza, 
pelo cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal), descrito no item II.b da denúncia, fixou a pena em 
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, nos termos do voto do 
Relator, não havendo participado da votação os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia; 
pelo cometimento do delito de  corrupção ativa (art. 333 do CP), 
descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal, nos termos 
do voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, não havendo participado da votação os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli; e, pelo 
cometimento do delito de  peculato (art. 312 do CP), descrito no 
item III.1 (b.2) da denúncia, o Tribunal, nos termos do voto do 
Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de 
reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários  mínimos  cada,  não  havendo  participado  da  votação  os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli. Votou o 
Presidente em todos os itens. Quanto ao delito de corrupção ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, após o voto do Relator, 
que fixava a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão 
e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, e o voto do Revisor, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-
multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos cada, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 23.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento em relação ao réu  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, inicialmente seu advogado, Dr. Marcelo 
Leonardo, assomou a tribuna e requereu que a agravante do art. 62, 
inciso I, do Código Penal, fosse considerada apenas à luz do tipo 
do art. 288 do Código Penal; que as reiterações de infrações sejam 
consideradas como objeto da série da continuidade delitiva, bem 
como a não aplicação, ao caso, da nova redação conferida ao art. 
387,  inciso  IV,  do  Código  de  Processo  Penal.  Em  seguida,  foi 
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delito de formação de quadrilha (item II da denúncia), vencido o 
Ministro  Marco  Aurélio  que  entendia  caber  ao  Presidente  o 
desempate.  Em  seguida,  o  Tribunal  resolveu  questão  de  ordem 
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Relator, não havendo participado da votação os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia; 
pelo cometimento do delito de  corrupção ativa (art. 333 do CP), 
descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal, nos termos 
do voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, não havendo participado da votação os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli; e, pelo 
cometimento do delito de  peculato (art. 312 do CP), descrito no 
item III.1 (b.2) da denúncia, o Tribunal, nos termos do voto do 
Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de 
reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários  mínimos  cada,  não  havendo  participado  da  votação  os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli. Votou o 
Presidente em todos os itens. Quanto ao delito de corrupção ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, após o voto do Relator, 
que fixava a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão 
e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, e o voto do Revisor, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-
multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos cada, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 23.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento em relação ao réu  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, inicialmente seu advogado, Dr. Marcelo 
Leonardo, assomou a tribuna e requereu que a agravante do art. 62, 
inciso I, do Código Penal, fosse considerada apenas à luz do tipo 
do art. 288 do Código Penal; que as reiterações de infrações sejam 
consideradas como objeto da série da continuidade delitiva, bem 
como a não aplicação, ao caso, da nova redação conferida ao art. 
387,  inciso  IV,  do  Código  de  Processo  Penal.  Em  seguida,  foi 
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proclamado que o Ministro Cezar Peluso restou vencido na fixação 
da pena do réu Marcos Valério Fernandes de Souza, em relação aos 
delitos de peculato (art. 312 do Código Penal), descritos no item 
III.1 (b.2) da denúncia, e de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal), descrito no  item III.1 (b.1) da denúncia, conforme voto 
proferido  antecipadamente  em  assentada  anterior.  Na  sequência, 
pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal) descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou 
a pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 
30 (trinta) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada,  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor), vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso, Joaquim 
Barbosa  (Relator),  Luiz  Fux,  Marco  Aurélio  e  Presidente.  Pelo 
cometimento dos delitos de peculato (art. 312 do CP) descritos nos 
itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 
230 (duzentos e trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em parte o 
Ministro Cezar Peluso e os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) 
e Dias Toffoli, estes no que fixavam a pena de multa em 25 (vinte 
e  cinco)  dias-multa,  no  valor  de  15  (quinze)  salários  mínimos 
cada. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 9.613/1998), descrito no 
item IV da denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 11 
(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa 
e um) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco 
Aurélio e Celso de Mello, e o voto do Revisor, que fixava a pena 
em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 
20 (vinte) dias-multa, no valor 15 (quinze) salários mínimos cada, 
no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Presidente,  o  Tribunal,  em  face  do  empate 
verificado na votação da dosimetria da pena, fixou-a nos termos do 
voto do Revisor. E, pelo cometimento do delito de corrupção ativa 
(art. 333 do CP), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 7 (sete) anos 
e 11 (onze) meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor 
que a fixava em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 19 
(dezenove) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada, no que foi acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli, e, após o 
voto do Relator, agora pelo cometimento do delito de  evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito 
no item VIII da denúncia, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 
(dez) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, 
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proclamado que o Ministro Cezar Peluso restou vencido na fixação 
da pena do réu Marcos Valério Fernandes de Souza, em relação aos 
delitos de peculato (art. 312 do Código Penal), descritos no item 
III.1 (b.2) da denúncia, e de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal), descrito no  item III.1 (b.1) da denúncia, conforme voto 
proferido  antecipadamente  em  assentada  anterior.  Na  sequência, 
pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal) descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou 
a pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 
30 (trinta) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada,  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor), vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso, Joaquim 
Barbosa  (Relator),  Luiz  Fux,  Marco  Aurélio  e  Presidente.  Pelo 
cometimento dos delitos de peculato (art. 312 do CP) descritos nos 
itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 
230 (duzentos e trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em parte o 
Ministro Cezar Peluso e os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) 
e Dias Toffoli, estes no que fixavam a pena de multa em 25 (vinte 
e  cinco)  dias-multa,  no  valor  de  15  (quinze)  salários  mínimos 
cada. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 9.613/1998), descrito no 
item IV da denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 11 
(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa 
e um) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco 
Aurélio e Celso de Mello, e o voto do Revisor, que fixava a pena 
em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 
20 (vinte) dias-multa, no valor 15 (quinze) salários mínimos cada, 
no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Presidente,  o  Tribunal,  em  face  do  empate 
verificado na votação da dosimetria da pena, fixou-a nos termos do 
voto do Revisor. E, pelo cometimento do delito de corrupção ativa 
(art. 333 do CP), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 7 (sete) anos 
e 11 (onze) meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor 
que a fixava em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 19 
(dezenove) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada, no que foi acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli, e, após o 
voto do Relator, agora pelo cometimento do delito de  evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito 
no item VIII da denúncia, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 
(dez) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, 
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Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a 
pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e 
dois) dias-multa, no valor de 15 salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber  e  Dias  Toffoli,  o 
julgamento  foi  suspenso  para  colher  o  voto  do  Ministro  Marco 
Aurélio.  Presidência  do  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
24.10.2012.

 Decisão: Prosseguindo no julgamento, com relação ao réu Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) descrito no item 
II da denúncia, fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão, por unanimidade e nos termos do voto do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  não  havendo  participado  da 
votação os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento 
do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descrito 
no  item  III.1  (b.1) da  denúncia,  o  Tribunal  fixou  a  pena 
definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos 
do voto do Relator, vencido em parte o Ministro Cezar Peluso, não 
havendo  participado  da  votação  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli.  Votou  o  Presidente.  Pelo  cometimento  do  delito  de 
peculato (art. 312 do Código Penal) descrito no item III.1 (b.2) 
da denúncia, o Tribunal fixou a pena definitiva em 3 (três) anos 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em 
parte  os  Ministros  Cezar  Peluso  e  Rosa  Weber,  não  havendo 
participado da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou 
o  Presidente.  Pelo  cometimento  do  delito  de  corrupção  ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
definitiva em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 180 
(cento  e  oitenta)  dias-multa,  no  valor  de  10  salários  mínimos 
cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  vencidos  em  parte  os 
Ministros Cezar Peluso, Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de peculato 
descrito nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal 
fixou a pena definitiva em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 
(vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, no 
valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso e Revisor. E, pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no item IV da denúncia, após o 
voto do Relator, fixando a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão, acrescido de 2/3 pela continuidade delitiva, 
tornado-a definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, no que 
foi acompanhado pelos Ministros Celso de Mello, Luiz Fux, Gilmar 
Mendes e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a pena-base 
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, acrescido de 1/3 
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Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a 
pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e 
dois) dias-multa, no valor de 15 salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber  e  Dias  Toffoli,  o 
julgamento  foi  suspenso  para  colher  o  voto  do  Ministro  Marco 
Aurélio.  Presidência  do  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
24.10.2012.

 Decisão: Prosseguindo no julgamento, com relação ao réu Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) descrito no item 
II da denúncia, fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão, por unanimidade e nos termos do voto do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  não  havendo  participado  da 
votação os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento 
do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descrito 
no  item  III.1  (b.1) da  denúncia,  o  Tribunal  fixou  a  pena 
definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos 
do voto do Relator, vencido em parte o Ministro Cezar Peluso, não 
havendo  participado  da  votação  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli.  Votou  o  Presidente.  Pelo  cometimento  do  delito  de 
peculato (art. 312 do Código Penal) descrito no item III.1 (b.2) 
da denúncia, o Tribunal fixou a pena definitiva em 3 (três) anos 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em 
parte  os  Ministros  Cezar  Peluso  e  Rosa  Weber,  não  havendo 
participado da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou 
o  Presidente.  Pelo  cometimento  do  delito  de  corrupção  ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
definitiva em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 180 
(cento  e  oitenta)  dias-multa,  no  valor  de  10  salários  mínimos 
cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  vencidos  em  parte  os 
Ministros Cezar Peluso, Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de peculato 
descrito nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal 
fixou a pena definitiva em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 
(vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, no 
valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso e Revisor. E, pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no item IV da denúncia, após o 
voto do Relator, fixando a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão, acrescido de 2/3 pela continuidade delitiva, 
tornado-a definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, no que 
foi acompanhado pelos Ministros Celso de Mello, Luiz Fux, Gilmar 
Mendes e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a pena-base 
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, acrescido de 1/3 
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pela continuidade delitiva, tornando-a definitiva em 4 (quatro) 
anos e 8 (oito) meses, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa 
Weber e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso para colher os 
votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 25.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  réu  Ramon 
Hollerbach  Cardoso, o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de 
corrupção ativa (art. 333 do CP) descrito no  item VI (1.a, 2.a, 
3.a, 4.a) da denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou o Presidente. 
Colhido  o  voto  do  Ministro  Marco  Aurélio,  com  relação  ao  réu 
Marcos Valério Fernandes de Souza quanto ao cometimento do delito 
de  corrupção ativa descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 7 (sete) anos e 11 (onze) 
meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou o 
Presidente. Quanto ao réu  Ramon Hollerbach Cardoso, o Tribunal, 
pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no  item IV da 
denúncia, colhidos os votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco 
Aurélio,  fixou  a  pena  em  5  (cinco)  anos  e  10  (dez)  meses  de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986) descrito 
no  item VIII da denúncia, após o voto do Relator que fixava a 
pena-base em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e Presidente, e o voto do Ministro Revisor que fixava a 
pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen 
Lúcia, e o voto do Ministro Marco Aurélio que fixava a pena-base 
em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e não reconhecia a 
continuidade delitiva, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Ministro Ayres Britto (Presidente). Plenário, 07.11.2012.

Decisão: Retomando o julgamento quanto ao réu Ramon Hollerbach 
Cardoso, pelo cometimento do delito de evasão de divisas (art. 22, 
parágrafo  único,  da  Lei  7.492/1986),  descrito  no  item  VIII  da 
denúncia, o Tribunal aprovou proposta do Ministro Celso de Mello 
no  sentido  de  fixar  em  1/3  a  exacerbação  pela  continuidade 
delitiva,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor), 
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pela continuidade delitiva, tornando-a definitiva em 4 (quatro) 
anos e 8 (oito) meses, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa 
Weber e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso para colher os 
votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 25.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  réu  Ramon 
Hollerbach  Cardoso, o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de 
corrupção ativa (art. 333 do CP) descrito no  item VI (1.a, 2.a, 
3.a, 4.a) da denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou o Presidente. 
Colhido  o  voto  do  Ministro  Marco  Aurélio,  com  relação  ao  réu 
Marcos Valério Fernandes de Souza quanto ao cometimento do delito 
de  corrupção ativa descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 7 (sete) anos e 11 (onze) 
meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou o 
Presidente. Quanto ao réu  Ramon Hollerbach Cardoso, o Tribunal, 
pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no  item IV da 
denúncia, colhidos os votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco 
Aurélio,  fixou  a  pena  em  5  (cinco)  anos  e  10  (dez)  meses  de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986) descrito 
no  item VIII da denúncia, após o voto do Relator que fixava a 
pena-base em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e Presidente, e o voto do Ministro Revisor que fixava a 
pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen 
Lúcia, e o voto do Ministro Marco Aurélio que fixava a pena-base 
em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e não reconhecia a 
continuidade delitiva, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Ministro Ayres Britto (Presidente). Plenário, 07.11.2012.

Decisão: Retomando o julgamento quanto ao réu Ramon Hollerbach 
Cardoso, pelo cometimento do delito de evasão de divisas (art. 22, 
parágrafo  único,  da  Lei  7.492/1986),  descrito  no  item  VIII  da 
denúncia, o Tribunal aprovou proposta do Ministro Celso de Mello 
no  sentido  de  fixar  em  1/3  a  exacerbação  pela  continuidade 
delitiva,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor), 
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Dias Toffoli e Cármen Lúcia, abstendo-se de votar o Ministro Marco 
Aurélio, restando fixada a pena em 3 (três) anos e 8 (oito) meses 
de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto reajustado do Ministro Joaquim 
Barbosa  (Relator),  vencidos  parcialmente  os  Ministros  Revisor, 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Em seguida, com 
relação  ao  réu  Cristiano  de  Mello  Paz,  o  Tribunal,  pelo 
cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal), descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 2 (dois) 
anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do Relator, 
vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio. Votou o Presidente. 
Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo cometimento do delito de  corrupção 
ativa (art. 333 do CP), descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, 
o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencido, em parte, o 
Ministro  Cezar  Peluso.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da 
votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Pelo cometimento do 
delito de peculato (art. 312 do CP), descrito no item III.1 (b.2) 
da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão 
e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, 
os Ministros Cezar Peluso e Rosa Weber. Votou o Presidente. Não 
participaram da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. O 
Relator aderiu à proposta do Ministro Celso de Mello de aplicar o 
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, na redação dada 
pela Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008. O Ministro Marco 
Aurélio não aderiu ao aditamento. O Presidente reservou-se a votar 
sobre a proposta em momento posterior. Pelo cometimento do delito 
de  corrupção ativa, descrito no  item III.3 (c.1) da denúncia, o 
Tribunal  fixou  a  pena  em  2  (dois)  anos  e  8  (oito)  meses  de 
reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em 
parte,  os  Ministros  Cezar  Peluso,  Revisor,  Rosa  Weber,  Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do 
delito de peculato, descrito nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da 
denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e 
noventa) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
no  que  foi  acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber,  Luiz  Fux, 
Cármen  Lúcia,  Gilmar  Mendes,  Marco  Aurélio,  Celso  de  Mello  e 
Presidente; o voto do Revisor, que fixava a pena em 2 (dois) anos, 
11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do Ministro Cezar Peluso, 
que a fixava, em relação ao delito descrito no item III.2 (b) da 
denúncia, em 2 (dois) anos de reclusão, 30 (trinta) dias-multa, no 
valor de 3 (três) salários mínimos cada, e, em relação ao delito 
descrito  no  item  III.3  (c.2)  da  denúncia,  fixava  a  pena  em  2 
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Dias Toffoli e Cármen Lúcia, abstendo-se de votar o Ministro Marco 
Aurélio, restando fixada a pena em 3 (três) anos e 8 (oito) meses 
de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto reajustado do Ministro Joaquim 
Barbosa  (Relator),  vencidos  parcialmente  os  Ministros  Revisor, 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Em seguida, com 
relação  ao  réu  Cristiano  de  Mello  Paz,  o  Tribunal,  pelo 
cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal), descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 2 (dois) 
anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do Relator, 
vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio. Votou o Presidente. 
Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo cometimento do delito de  corrupção 
ativa (art. 333 do CP), descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, 
o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencido, em parte, o 
Ministro  Cezar  Peluso.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da 
votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Pelo cometimento do 
delito de peculato (art. 312 do CP), descrito no item III.1 (b.2) 
da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão 
e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, 
os Ministros Cezar Peluso e Rosa Weber. Votou o Presidente. Não 
participaram da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. O 
Relator aderiu à proposta do Ministro Celso de Mello de aplicar o 
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, na redação dada 
pela Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008. O Ministro Marco 
Aurélio não aderiu ao aditamento. O Presidente reservou-se a votar 
sobre a proposta em momento posterior. Pelo cometimento do delito 
de  corrupção ativa, descrito no  item III.3 (c.1) da denúncia, o 
Tribunal  fixou  a  pena  em  2  (dois)  anos  e  8  (oito)  meses  de 
reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em 
parte,  os  Ministros  Cezar  Peluso,  Revisor,  Rosa  Weber,  Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do 
delito de peculato, descrito nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da 
denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e 
noventa) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
no  que  foi  acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber,  Luiz  Fux, 
Cármen  Lúcia,  Gilmar  Mendes,  Marco  Aurélio,  Celso  de  Mello  e 
Presidente; o voto do Revisor, que fixava a pena em 2 (dois) anos, 
11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do Ministro Cezar Peluso, 
que a fixava, em relação ao delito descrito no item III.2 (b) da 
denúncia, em 2 (dois) anos de reclusão, 30 (trinta) dias-multa, no 
valor de 3 (três) salários mínimos cada, e, em relação ao delito 
descrito  no  item  III.3  (c.2)  da  denúncia,  fixava  a  pena  em  2 
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(dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-
multa, no valor de 3 (três) salários mínimos cada, a conclusão da 
votação foi adiada para que seja colhido o voto do Ministro Dias 
Toffoli,  ausente  ocasionalmente.  Pelo  cometimento  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  o  voto  do 
Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos 
Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e 
Presidente, e após o voto do Revisor, que a fixava em 5 (cinco) 
anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi acompanhado 
pelas Ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia, a conclusão da votação 
foi adiada para que seja colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, 
ausente ocasionalmente. Pelo cometimento do delito de  corrupção 
ativa, descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, após 
o voto do Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 
10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos 
Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e Presidente; após o voto do Revisor, que a fixava em 2 
(dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do 
Ministro Marco Aurélio, que fixava a pena-base em 3 (três) anos e 
6  (seis)  meses  de  reclusão,  deixando  o  exame  da  continuidade 
delitiva para outro momento, a conclusão da votação foi adiada 
para que seja colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, ausente 
ocasionalmente.  Com  relação  ao  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  o 
Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de  quadrilha, 
descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão, nos termos do voto do Ministro Marco 
Aurélio, vencido, em parte, o Relator, que a fixava em 2 (dois) 
anos de reclusão e reconhecia a prescrição da pretensão punitiva. 
Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Quanto ao delito de 
lavagem de dinheiro, descrito no item IV da denúncia, após o voto 
do Relator, fixando a pena em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 
(dias) de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e após a questão de ordem 
suscitada da tribuna pelo advogado Paulo Sérgio Abreu e Silva, que 
afirmava  que  o  réu  está  sendo  acusado  de  um  único  delito  de 
lavagem, a votação do item foi adiada. Não participam da votação 
os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Pelo cometimento do delito de 
corrupção ativa, descrito no  item VI.1.a da denúncia, o Tribunal 
fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão e 110 (cento e dez) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos, nos termos do 
voto do Relator, vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio, que 
fixava a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 
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(dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-
multa, no valor de 3 (três) salários mínimos cada, a conclusão da 
votação foi adiada para que seja colhido o voto do Ministro Dias 
Toffoli,  ausente  ocasionalmente.  Pelo  cometimento  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  o  voto  do 
Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos 
Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e 
Presidente, e após o voto do Revisor, que a fixava em 5 (cinco) 
anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi acompanhado 
pelas Ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia, a conclusão da votação 
foi adiada para que seja colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, 
ausente ocasionalmente. Pelo cometimento do delito de  corrupção 
ativa, descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, após 
o voto do Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 
10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos 
Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e Presidente; após o voto do Revisor, que a fixava em 2 
(dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do 
Ministro Marco Aurélio, que fixava a pena-base em 3 (três) anos e 
6  (seis)  meses  de  reclusão,  deixando  o  exame  da  continuidade 
delitiva para outro momento, a conclusão da votação foi adiada 
para que seja colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, ausente 
ocasionalmente.  Com  relação  ao  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  o 
Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de  quadrilha, 
descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão, nos termos do voto do Ministro Marco 
Aurélio, vencido, em parte, o Relator, que a fixava em 2 (dois) 
anos de reclusão e reconhecia a prescrição da pretensão punitiva. 
Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Quanto ao delito de 
lavagem de dinheiro, descrito no item IV da denúncia, após o voto 
do Relator, fixando a pena em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 
(dias) de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e após a questão de ordem 
suscitada da tribuna pelo advogado Paulo Sérgio Abreu e Silva, que 
afirmava  que  o  réu  está  sendo  acusado  de  um  único  delito  de 
lavagem, a votação do item foi adiada. Não participam da votação 
os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Pelo cometimento do delito de 
corrupção ativa, descrito no  item VI.1.a da denúncia, o Tribunal 
fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão e 110 (cento e dez) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos, nos termos do 
voto do Relator, vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio, que 
fixava a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 
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deixando  o  exame  da  continuidade  delitiva  para  outro  momento. 
Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os  Ministros 
Revisor  e  Dias  Toffoli.  Com  relação  à  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, o Tribunal, pelo cometimento do delito de formação de 
quadrilha, descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 1 (um) 
ano e 8 (meses) de reclusão, declarada a prescrição da pretensão 
punitiva, vencidos, em parte, os Ministros Marco Aurélio e Celso 
de  Mello.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo 
cometimento  do  delito  de  corrupção  ativa, descrito  no  item  VI 
(1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 
(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 110 (cento e dez) 
dias-multa,  no  valor  de  5  (cinco)  salários  mínimos  cada,  nos 
termos do voto do Relator, no que foi acompanhado pelos Ministros 
Rosa Weber, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Presidente, vencidos, em 
parte, o Revisor, que a fixava em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 
(dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia, e vencidos em maior extensão os Ministros 
Marco Aurélio e Celso de Mello, que a fixavam em 5 (cinco) anos e 
10 (dez) meses de reclusão. Pelo cometimento do delito de lavagem 
de  dinheiro, descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  o  voto  do 
Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 110 
(cento e dez) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos 
cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos  Ministros  Luiz  Fux,  Gilmar 
Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que a 
fixava em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) 
dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, no que 
foi acompanhado pela Ministra Rosa Weber, a votação foi suspensa 
para  que  sejam  colhidos  os  votos  dos  Ministros  Dias  Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio,  ausentes  ocasionalmente.  Pelo 
cometimento do delito de evasão de divisas, descrito no item VIII 
da denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta 
e oito) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, 
no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que a fixava em 
2 (dois), 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) 
dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, no que 
foi acompanhado pelo Ministra Rosa Weber, a votação foi suspensa 
para  que  sejam  colhidos  os  votos  dos  Ministros  Dias  Toffoli, 
Cármen Lúcia e Marco Aurélio, ausentes ocasionalmente. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 08.11.2012.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Presentes  à 

sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar 
Mendes, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias 
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Toffoli, Luiz Fux e Rosa Weber.

Procurador-Geral  da  República,  Dr.  Roberto  Monteiro  Gurgel 
Santos.

p//Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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Esclarecimento

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, apenas um 
pedido,  e  talvez possa veiculá-lo inclusive em nome dos colegas:  para 
termos a cópia dessas atas, dessas certidões, fazendo ideia do conjunto.

O  SENHOR MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Exato, 
Excelência. Farei a distribuição.
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Voto s/ item IV

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470
VOTO S/ ITEM IV

(DOSIMETRIA - SIMONE DE VASCONCELOS - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
quanto  à  lavagem de dinheiro de Simone de Vasconcelos,  também eu 
peço vênia ao Ministro Relator para acompanhar o Revisor.

Supremo Tribunal Federal
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Voto s/ item VIII

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470
VOTO S/ ITEM VIII

(DOSIMETRIA - SIMONE DE VASCONCELOS - EVASÃO DE DIVISAS)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
também eu acompanho o Revisor,  com as vênias do Relator: 2 anos,  2 
meses e 20 dias, portanto.
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Voto s/ item VIII

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO SOBRE ITEM VIII
(DOSIMETRIA - SIMONE DE VASCONCELOS - EVASÃO DE DIVISAS)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, da mesma 
forma, acompanho o relator, como o fiz quanto ao crime de lavagem, em 
relação a Simone.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3446976.

Supremo Tribunal Federal

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO SOBRE ITEM VIII
(DOSIMETRIA - SIMONE DE VASCONCELOS - EVASÃO DE DIVISAS)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, da mesma 
forma, acompanho o relator, como o fiz quanto ao crime de lavagem, em 
relação a Simone.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3446976.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7279 de 8405 STF-fl. 58894



Debate

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, pela ordem.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Pois não, 
Excelência!

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Segundo eu entendi, inclusive os jornais anunciaram, a votação de hoje 
seria do núcleo bancário. Eu não estou entendendo por que nós estamos 
iniciando com o núcleo político, inclusive o advogado não está presente, 
data venia.

O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Nós 
estamos a fazer a dosimetria, Senhor Presidente. A qualquer momento, 
nós poderemos fazer a dosimetria de qualquer réu.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Não.  A  todo  o  momento,  Vossa  Excelência  surpreende  a  Corte, 
surpreende o Revisor. 

Eu vim de São Paulo,  agora,  neste instante;  saí  de uma banca de 
mestrado, se eu soubesse que entraria alguém onde eu não voto, eu teria, 
talvez, vindo de vigem com mais tranquilidade.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Isso não 
nos interessa, Ministro. De onde Vossa Excelência veio, não nos interessa. 
Não interessa a ninguém.

Nós estamos aqui para fixar a pena de todos os réus,  a  qualquer 
momento.

Supremo Tribunal Federal
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Debate

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, mas toda hora Vossa Excelência traz uma surpresa. Eu não entendo 
por que essa surpresa.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não sai 
publicado, no Diário Oficial, qual será a pena a ser fixada.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu não aceito surpresa, Senhor Ministro-Relator. Vossa Excelência está 
surpreendendo a Corte a cada momento.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Não 
estou surpreendendo. Meus votos estão prontos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Eu  estou  surpreso.  A  imprensa  está  surpresa,  porque  a  imprensa 
anunciou que seria o núcleo bancário.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  A 
surpresa, Ministro, que está havendo é a lentidão ao proferir os votos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- De quem?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Esse 
joguinho, Ministro.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Não, 
Ministro Joaquim, um momento...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Que  joguinho?  Vossa  Excelência,  por  favor,  explique  de  quem  é  o 
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joguinho.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Um 
momento, Ministro Joaquim. Ministro Lewandowski, um momento...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vossa 
Excelência não tem voto nesse caso. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Eu anoto... 
Ministro Joaquim...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vossa 
excelência não tem voto. Pronto!

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não. Mas terei em seguida, Ministro. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Ministro 
Joaquim, olha! No Dia 16...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Terei em seguida.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Por que 
a sua irresignação?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu vim preparado. Passei o fim de semana preparando o voto núcleo 
bancário. Revendo. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vossa 
Excelência não tem voto. Ora!
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Não é possível procedermos dessa forma.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Olha, 
vamos para um critério objetivo.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  É 
possível sim.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Presidente, não é possível isso. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Estamos em sessão contínua. Ora!

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu quero ser informado como Revisor.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Ministro 
Lewandowski,  objetivamente,  na  sessão  de  16  de  agosto  de  2012,  este 
Plenário deliberou: "Cada Ministro deverá adotar a metodologia de voto 
que  entender  cabível".  Então,  eu  não  vejo  óbice  ao  acolhimento  da 
proposta do Ministro Joaquim Barbosa.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, eu também não vejo. Mas, eu como Revisor estou surpreendido.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vossa 
Excelência é Revisor.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu tenho certeza de que os Colegas estão surpreendidos. O advogado 
não está presente. 

4 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3508126.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Não é possível procedermos dessa forma.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Olha, 
vamos para um critério objetivo.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  É 
possível sim.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Presidente, não é possível isso. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Estamos em sessão contínua. Ora!

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu quero ser informado como Revisor.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Ministro 
Lewandowski,  objetivamente,  na  sessão  de  16  de  agosto  de  2012,  este 
Plenário deliberou: "Cada Ministro deverá adotar a metodologia de voto 
que  entender  cabível".  Então,  eu  não  vejo  óbice  ao  acolhimento  da 
proposta do Ministro Joaquim Barbosa.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, eu também não vejo. Mas, eu como Revisor estou surpreendido.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vossa 
Excelência é Revisor.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu tenho certeza de que os Colegas estão surpreendidos. O advogado 
não está presente. 

4 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3508126.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7283 de 8405 STF-fl. 58898



Debate

AP 470 / MG 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  O 
advogado não interfere nas nossas deliberações mais, Ministro.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Quer dizer, isto não é possível, Senhor Presidente. Nós estamos em uma 
Suprema  Corte.  Nós  seguimos  regras.  É  a  regra  da  publicidade  e  da 
transparência, Senhor Presidente.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Está me 
parecendo que o Ministro Joaquim Barbosa quer julgar os três núcleos.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
quero julgar é os três núcleos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, está me parecendo que se o Ministro Barbosa...

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Como o 
núcleo já  está vencido,  Vossa Excelência está partindo para o segundo 
núcleo. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Comecei  pelo  núcleo publicitário.  Prossigo pelo  núcleo político.  E,  em 
seguida, vou ao núcleo financeiro.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Isso. É. 
Não vejo obstáculo.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - É, qual 
é o problema?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Eu acho 
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que a metodologia é do Relator, nesse caso.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Ah,  a  metodologia  é  do  Relator.  Como?  A metodologia  tem que ser 
combinada com o Revisor também.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Olha, mas 
nós dissemos aqui, deliberamos...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, e toda hora eu estou sendo surpreendido, Senhor Presidente, mais 
uma vez:  é  o  fatiamento,  são sessões  extraordinárias,  são sessões  com 
cancelamento das Turmas.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Olha, 
eu é que estou...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Não  é  possível,  Senhor  Presidente,  continuarmos  assim.  É  preciso 
termos uma linha transparente, pública.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Olha, 
sessões extraordinárias, eu tenho combinado com todos os Ministros.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Eu é 
que estou surpreendido com a ação de obstrução de Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, Vossa Excelência... Senhor Presidente, por favor, consigne isso em 
ata. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vossa 
Excelência, na última semana, leu um artigo de jornal.
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Porque eu considero isso algo muito grave. Muito grave.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas eu 
estou dizendo a verdade.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Ministro 
Joaquim Barbosa, Vossa Excelência...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- O Ministro Joaquim Barbosa está me imputando obstrução.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vossa 
Excelência leu um artigo de jornal durante trinta minutos, Ministro.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Ministro 
Joaquim Barbosa, obstrução aqui não se trata...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Leitura 
de artigo de jornal é inapropriado.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu exijo uma retratação, Senhor Presidente!

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Não 
vamos cuidar de obstrução ou não obstrução. Vamos dar sequência.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, eu exijo uma retratação!

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não. 
Não tem retratação alguma.
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Então, eu me retiro do plenário!

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vossa 
Excelência leu um artigo de jornal, ora.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Vossa 
Excelência prossegue, Ministro Joaquim Barbosa.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
prossigo. Ele não tem voto, ora. 

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Senhor  Presidente, 
pela ordem.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Ele está 
a fim de obstruir mesmo, olha aí. É isso que ele quer, ora!

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Mas, 
Ministro Joaquim Barbosa, não é por aí. Vamos... Vossa Excelência tem o 
seu voto. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Senhor 
Presidente, eu já estou cansado com esse jogo de empurra-empurra.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Foi 
deliberado  que a  metodologia  seria  de  cada qual.  Entendo  que Vossa 
Excelência tem o direito, sim, de escolher qualquer dos núcleos.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Qual o 
problema de eu escolher um determinado réu?

8 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3508126.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Então, eu me retiro do plenário!

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vossa 
Excelência leu um artigo de jornal, ora.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Vossa 
Excelência prossegue, Ministro Joaquim Barbosa.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
prossigo. Ele não tem voto, ora. 

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Senhor  Presidente, 
pela ordem.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Ele está 
a fim de obstruir mesmo, olha aí. É isso que ele quer, ora!

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Mas, 
Ministro Joaquim Barbosa, não é por aí. Vamos... Vossa Excelência tem o 
seu voto. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Senhor 
Presidente, eu já estou cansado com esse jogo de empurra-empurra.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Foi 
deliberado  que a  metodologia  seria  de  cada qual.  Entendo  que Vossa 
Excelência tem o direito, sim, de escolher qualquer dos núcleos.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Qual o 
problema de eu escolher um determinado réu?
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Estou lhe 
conferindo a palavra. Então, Vossa Excelência está com a palavra.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
terminei de proferir o meu voto. Ora, o homem não tem voto!

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Um 
momento, Excelência, o Ministro Marco Aurélio pediu a palavra.

Pois não, Excelência. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente,  no caso 
concreto, tenho voto.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Sem 
dúvida!

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sim.
Presidente, estamos aparelhados para votar qualquer matéria.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Perfeito. 
Perfeito!

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – É sabido, mesmo, que 
a ordem de votação é preconizada pelo relator.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Perfeito!

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Evidentemente,  o 
colegiado está acima de qualquer um de nós. Pode deliberar em sentido 
diverso.  Quando  apreciamos  a  culpabilidade  para  concluir  pela 
absolvição, pela condenação, qual foi a ordem adotada? Fatiamos. Mas 
apreciamos, em primeiro lugar – se não me falha a memória –, a situação 
dos acusados do núcleo financeiro.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não, o 
item III. Não foi por núcleo. Não fizemos por núcleo.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Não  fizemos  por 
núcleo?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Agora,  o  que  o 
ministro Ricardo Lewandowski exteriorizou é sentimento generalizado. 
Por isso ou por aquilo, fomos alertados, pelos veículos de comunicação, 
que, nesta assentada, apreciaríamos a dosimetria quanto aos acusados do 
núcleo financeiro.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  E 
apreciaremos a seguir.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Sim,  sim.  Vossa 
Excelência aguarde apenas um instante para que termine?

Torno a frisar que estou pronto a votar em qualquer matéria mesmo 
porque  venho  votando  de  improviso.  E,  evidentemente,  os  senhores 
advogados estão intimados para a sequência do julgamento.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Sem 
dúvida.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Recebi, no Gabinete, 
material  sobre o  núcleo político.  É o registro  que quero fazer.   Não é 
oposição à sequência do julgamento, porque – reafirmo – estou pronto a 
votar, quanto a qualquer acusado, fixando a pena, após o voto do relator 
e, se cabível, do revisor.
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Agradeço 
a Vossa Excelência.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
gostaria de dar uma explicação ao Ministro Marco Aurélio. Por que eu 
escolhi começar hoje pelo núcleo político? Porque é pequeno. São só seis 
penas.  Acho que,  superado esse núcleo político,  andaremos bem mais 
rápido.
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Voto s/ item II

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM II)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ DIRCEU - FORMAÇÃO DE 
QUADRILHA)

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  -  Eu  também, 
Presidente, subscrevo as observações feitas pelo Ministro Marco Aurélio. 
Mas Vossa Excelência muito bem lembrou que já havia sido definida a 
possibilidade  de  alteração  da  ordem,  quando  houve  aquela  célebre 
questão de ordem sobre fatiamento ou não do julgamento. Aqui, parece-
me, a decisão guarda coerência com a aplicação da pena em relação ao 
réu Marcos Valério.

Então,  acompanho o Relator. 
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Voto s/ item VI

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM VI - 1.a, 2.a, 3.a, 4.a)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ DIRCEU - CORRUPÇÃO ATIVA)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Senhor Presidente, com 
relação aos  crimes de corrupção  ativa,  tenho acompanhado o voto do 
eminente  Ministro  Relator  a  partir  dos  critérios  propostos  por  Sua 
Excelência - e, pelo que observamos, em especial, no que diz respeito à 
continuidade  delitiva  -,  num determinado  momento  do  julgamento,  a 
partir da tabela que nos levou à fixação do acréscimo de dois terços.

Vejo que o eminente Ministro Relator observou o mesmo caminho e 
os mesmos critérios que utilizamos para Marcos Valério, e chegamos à 
pena de sete anos e onze meses.

Eu acompanho o voto de Sua Excelência.
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12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(S/ITEM VI - 1.a, 2.a, 3.a, 4.a)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ DIRCEU - CORRUPÇÃO ATIVA)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
neste caso, eu não tenho como fazer essa aproximação porque cheguei a 
uma pena muito diferente. 

Portanto, vou pedir vênia ao Ministro-Relator, porque fixei a pena-
base em dois anos e considerei  duas circunstâncias judiciais  apenas:  a 
circunstância  de  ser  o  Ministro  da  Casa  Civil,  como  afirmado,  que 
recebeu  licitamente,  nas  suas  reuniões,  as  pessoas,  mas  deixou  que 
comparecesse,  que atuasse o Marcos Valério,  que era  operador de um 
esquema do qual  não considerei  a existência de provas que pudessem 
elidir o conhecimento dessa circunstância e que poderia ser obstada;  e 
também  as  consequências,  como  disse  o  Ministro-Relator,  Ministro 
Joaquim  Barbosa,  dizem  respeito  a  um  outro  Poder  da  República. 
Portanto, à pena de dois anos eu acresci um ano e três meses; a pena-base, 
para mim, sendo fixada em trinta e nove meses, vale dizer, três anos e três 
meses.

E, como nos outros casos, a despeito de até achar razoável a teoria 
objetiva quanto aos critérios para definição do quantum da pena, acolhi a 
fixação dos critérios adotados pelo Ministro-Revisor,  por essa condição, 
para  que  haja  proporcionalidade  e  nexo  no  meu  voto,  estou 
acrescentando um sexto,  ou seja, mais seis meses e quinze dias,  o que 
totaliza, no caso, três anos, nove meses e quinze dias. É a pena que fixo.

Peço vênia, mas, neste caso, como é um aumento considerável, não 
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posso fazer adaptação e, assim, fico vencida, com as vênias do Relator e 
daqueles que o seguem, e fixo em três anos, nove meses e quinze dias a 
pena para este acusado.
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12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM VI - 1.a, 2.a, 3.a, 4.a)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ DIRCEU - CORRUPÇÃO ATIVA)

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  as 
circunstâncias  judiciais  mostram-se  negativas,  quer  sob  o  ângulo  da 
culpabilidade, quer da motivação, e das consequências do crime.

Acompanho Sua Excelência, o relator, na fixação da pena-base em 
quatro anos e um mês de reclusão. Não sei se considerados os parâmetros 
fáticos, a regência é pela redação primitiva do artigo 333 do Código Penal, 
ou se já é pela nova.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Aplica 
a  nova também. Por causa da súmula, aplica a nova.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Agora,  peço  vênia, 
Presidente,  para divergir  quanto à  agravante,  como o fiz  no tocante a 
outros réus – do artigo 62, inciso I, do Código Penal.

Observou-se a agravante quanto ao crime de quadrilha – sabemos 
que é um crime autônomo –, só que, no caso concreto, a associação se fez 
para as práticas delituosas que se seguiram imediatamente.

Ora,  se  o  Direito  Penal  é  avesso  –  como  creio  que  todos  assim 
entendem – à sobreposição, não cabe considerar a agravante do artigo 62, 
I, do Código Penal quanto à quadrilha e, também no tocante aos crimes 
praticados imediatamente a seguir à associação dos acusados.

Por isso, concordo com Sua Excelência, o relator, na fixação da pena-
base, ante – repito – as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código 
Penal  mostrarem-se altamente negativas e quanto à percentagem a ser 
observada sob o  ângulo da  continuidade delitiva.  Divirjo,  excluindo a 
agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3446977.
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12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM VI - 1.a, 2.a, 3.a, 4.a)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ DIRCEU - CORRUPÇÃO ATIVA)

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  as 
circunstâncias  judiciais  mostram-se  negativas,  quer  sob  o  ângulo  da 
culpabilidade, quer da motivação, e das consequências do crime.

Acompanho Sua Excelência, o relator, na fixação da pena-base em 
quatro anos e um mês de reclusão. Não sei se considerados os parâmetros 
fáticos, a regência é pela redação primitiva do artigo 333 do Código Penal, 
ou se já é pela nova.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Aplica 
a  nova também. Por causa da súmula, aplica a nova.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Agora,  peço  vênia, 
Presidente,  para divergir  quanto à  agravante,  como o fiz  no tocante a 
outros réus – do artigo 62, inciso I, do Código Penal.

Observou-se a agravante quanto ao crime de quadrilha – sabemos 
que é um crime autônomo –, só que, no caso concreto, a associação se fez 
para as práticas delituosas que se seguiram imediatamente.

Ora,  se  o  Direito  Penal  é  avesso  –  como  creio  que  todos  assim 
entendem – à sobreposição, não cabe considerar a agravante do artigo 62, 
I, do Código Penal quanto à quadrilha e, também no tocante aos crimes 
praticados imediatamente a seguir à associação dos acusados.

Por isso, concordo com Sua Excelência, o relator, na fixação da pena-
base, ante – repito – as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código 
Penal  mostrarem-se altamente negativas e quanto à percentagem a ser 
observada sob o  ângulo da  continuidade delitiva.  Divirjo,  excluindo a 
agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3446977.
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Voto s/ item VI

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM VI - 1.a, 2.a, 3.a, 4.a)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ DIRCEU - CORRUPÇÃO ATIVA)

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  A 
minha dosimetria ficou um pouco abaixo, mas estamos seguindo aquela 
metodologia  da  aproximação.  Eu  vou  acompanhar  Sua  Excelência  o 
Relator.  Acato  uma  boa  parte  dos  fundamentos  -  não  todos  os 
fundamentos - e,  portanto, subscrevo, ao final,  o entendimento de Sua 
Excelência.

*************  

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3600046.
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12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM VI - 1.a, 2.a, 3.a, 4.a)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ DIRCEU - CORRUPÇÃO ATIVA)

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  A 
minha dosimetria ficou um pouco abaixo, mas estamos seguindo aquela 
metodologia  da  aproximação.  Eu  vou  acompanhar  Sua  Excelência  o 
Relator.  Acato  uma  boa  parte  dos  fundamentos  -  não  todos  os 
fundamentos - e,  portanto, subscrevo, ao final,  o entendimento de Sua 
Excelência.

*************  

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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Voto s/ item II

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM II
(DOSIMETRIA - JOSÉ GENOÍNO - FORMAÇÃO DE 

QUADRILHA)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, eu tinha 
aqui fixado, em relação à quadrilha, uma pena abaixo de 2 anos e 1 mês; 
e, em relação à corrupção, estou próximo do que foi fixado pelo Relator.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO (PRESIDENTE) -  E  a 
definitiva: descoincide, coincide ou há uma redução proporcional?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Eu acho que não vai 
mudar substancialmente. Se houver manifestações nesse sentido, eu fixo 
em 2 anos e 1 mês, e, se for o caso, eu aproximo.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627643.
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12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM II
(DOSIMETRIA - JOSÉ GENOÍNO - FORMAÇÃO DE 

QUADRILHA)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, eu tinha 
aqui fixado, em relação à quadrilha, uma pena abaixo de 2 anos e 1 mês; 
e, em relação à corrupção, estou próximo do que foi fixado pelo Relator.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO (PRESIDENTE) -  E  a 
definitiva: descoincide, coincide ou há uma redução proporcional?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Eu acho que não vai 
mudar substancialmente. Se houver manifestações nesse sentido, eu fixo 
em 2 anos e 1 mês, e, se for o caso, eu aproximo.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627643.
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Voto s/ item II

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM II
(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ GENOÍNO - FORMAÇÃO 

DE QUADRILHA)

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
também fixo  uma pena  menor  do  que  a  reprimenda  a  que  chegou o 
Relator no caso, considerando sobretudo que o réu aqui não era membro 
do Governo, e também pelo seu nível de protagonização - a meu sentir - 
de menor centralidade,  comparativamente ao primeiro réu e até com o 
terceiro, que virá.

Então, na minha fixação da pena-base, eu chego a 6 anos e...
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não, 

não, Senhor Presidente, Vossa Excelência...
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  Não, 

eu ainda não estou aqui, estamos em quadrilha.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Só 

em quadrilha.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Só em 

quadrilha. Vossa Excelência ficou, portanto, em 2 anos e 3 meses. 
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Em 

3 meses, exatamente.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Eu vou 

ter que me aproximar. Eu acompanho Vossa Excelência.
O voto de Vossa Excelência, portanto, prevaleceu.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3649953.
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12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM II
(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ GENOÍNO - FORMAÇÃO 

DE QUADRILHA)

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
também fixo  uma pena  menor  do  que  a  reprimenda  a  que  chegou o 
Relator no caso, considerando sobretudo que o réu aqui não era membro 
do Governo, e também pelo seu nível de protagonização - a meu sentir - 
de menor centralidade,  comparativamente ao primeiro réu e até com o 
terceiro, que virá.

Então, na minha fixação da pena-base, eu chego a 6 anos e...
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não, 

não, Senhor Presidente, Vossa Excelência...
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE)  -  Não, 

eu ainda não estou aqui, estamos em quadrilha.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Só 

em quadrilha.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Só em 

quadrilha. Vossa Excelência ficou, portanto, em 2 anos e 3 meses. 
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Em 

3 meses, exatamente.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Eu vou 

ter que me aproximar. Eu acompanho Vossa Excelência.
O voto de Vossa Excelência, portanto, prevaleceu.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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Retificação de Voto

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

RETIFICAÇÃO DE VOTO

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ GENOÍNO - FORMAÇÃO 
DE QUADRILHA - S/ ITEM II)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  - Senhor Presidente, 
reajusto o meu voto para acompanhar o Relator.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3530997.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

RETIFICAÇÃO DE VOTO

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ GENOÍNO - FORMAÇÃO 
DE QUADRILHA - S/ ITEM II)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  - Senhor Presidente, 
reajusto o meu voto para acompanhar o Relator.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3530997.
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Voto s/ item VI

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM VI  
(DOSIMETRIA - JOSÉ GENOÍNO - CORRUPÇÃO ATIVA -  1.a 

e 3.a)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, com 
relação a este réu,  acompanho o Ministro Relator quanto à pena-base, 
mas faço o acréscimo, pela continuidade delitiva, de um terço:  chegaria 
assim a 4 anos e 8 meses. Fazia também no anterior, mas, no caso, como o 
critério foi definido, pelo menos por ora, em dois terços,  acompanho o 
eminente  Ministro  Relator  também quanto  aos  dois  terços.  Na  minha 
proposta  de  voto  original,  fixava  em  um  sexto  o  aumento  pela 
continuidade  delitiva,  mas  acho  que,  para  observar  a  coerência  e  as 
premissas já definidas pelo Plenário, faço a adaptação. Se posteriormente 
o Plenário entender de alterar a fração da continuidade delitiva, eu me 
proponho a tanto. 

Por  ora,  neste  caso  específico,  como  já  fiz  uma  exceção,  acresço 
apenas um terço: dá 4 anos e 8 meses.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Na 
verdade, está muito próxima também: são 5 meses. Está próxima.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - É bem próxima, porque 
são só 5 meses.

                           

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3562557.
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12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM VI  
(DOSIMETRIA - JOSÉ GENOÍNO - CORRUPÇÃO ATIVA -  1.a 

e 3.a)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, com 
relação a este réu,  acompanho o Ministro Relator quanto à pena-base, 
mas faço o acréscimo, pela continuidade delitiva, de um terço:  chegaria 
assim a 4 anos e 8 meses. Fazia também no anterior, mas, no caso, como o 
critério foi definido, pelo menos por ora, em dois terços,  acompanho o 
eminente  Ministro  Relator  também quanto  aos  dois  terços.  Na  minha 
proposta  de  voto  original,  fixava  em  um  sexto  o  aumento  pela 
continuidade  delitiva,  mas  acho  que,  para  observar  a  coerência  e  as 
premissas já definidas pelo Plenário, faço a adaptação. Se posteriormente 
o Plenário entender de alterar a fração da continuidade delitiva, eu me 
proponho a tanto. 

Por  ora,  neste  caso  específico,  como  já  fiz  uma  exceção,  acresço 
apenas um terço: dá 4 anos e 8 meses.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Na 
verdade, está muito próxima também: são 5 meses. Está próxima.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - É bem próxima, porque 
são só 5 meses.

                           

Supremo Tribunal Federal
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Voto s/ item VI

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: 
JOSÉ GENOÍNO NETO – 2º acusado
Individualização e dosagem das penas (art. 59 do Código Penal)
Corrupção ativa (CP, art. 333,   caput  ) – por 6 vezes:  

“Art.  333  -  Oferecer  ou  prometer  vantagem  indevida  a 
funcionário  público,  para  determiná-lo  a  praticar,  omitir  ou 
retardar ato de ofício:

Pena - reclusão, de 1 (um) ano a 8 (oito) anos, e multa.
Pena  -  reclusão,  de  2  (dois)  a  12  (doze)  anos,  e  multa. 

(Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em 

razão  da  vantagem  ou  promessa,  o  funcionário  retarda  ou 
omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.”

Nesse tópico, inicio por fazer a seguinte observação: todos os crimes 
de corrupção ativa imputados ao réu, de consumação instantânea, foram 
praticados  anteriormente  à  Lei  nº  10.763/03,  razão  pela  qual  o 
balizamento da pena-base deve observar os limites mínimo e máximo de 
1 (um) e 8 (oito) anos de reclusão. 

Destaco ainda que, consoante se pode inferir dos autos, os atos de 
corrupção envolvendo os parlamentares se deram no início do ano de 
2003, razão pela qual, embora os pagamentos tenham sido efetuados até o 
ano  de  2004,  esses  se  inserem  no  plano  do  exaurimento,  não 
possibilitando a aplicação da pena mais gravosa.

Analisando as circunstâncias judiciais do art.  59 do Código Penal, 
passo  às  devidas considerações  para  a  fixação da  pena-base  para  esse 
delito.

Inicialmente, quanto à  culpabilidade,  as provas que instruem este 
processo revelam a censurabilidade do comportamento do agente e, em 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3582618.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: 
JOSÉ GENOÍNO NETO – 2º acusado
Individualização e dosagem das penas (art. 59 do Código Penal)
Corrupção ativa (CP, art. 333,   caput  ) – por 6 vezes:  

“Art.  333  -  Oferecer  ou  prometer  vantagem  indevida  a 
funcionário  público,  para  determiná-lo  a  praticar,  omitir  ou 
retardar ato de ofício:

Pena - reclusão, de 1 (um) ano a 8 (oito) anos, e multa.
Pena  -  reclusão,  de  2  (dois)  a  12  (doze)  anos,  e  multa. 

(Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em 

razão  da  vantagem  ou  promessa,  o  funcionário  retarda  ou 
omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.”

Nesse tópico, inicio por fazer a seguinte observação: todos os crimes 
de corrupção ativa imputados ao réu, de consumação instantânea, foram 
praticados  anteriormente  à  Lei  nº  10.763/03,  razão  pela  qual  o 
balizamento da pena-base deve observar os limites mínimo e máximo de 
1 (um) e 8 (oito) anos de reclusão. 

Destaco ainda que, consoante se pode inferir dos autos, os atos de 
corrupção envolvendo os parlamentares se deram no início do ano de 
2003, razão pela qual, embora os pagamentos tenham sido efetuados até o 
ano  de  2004,  esses  se  inserem  no  plano  do  exaurimento,  não 
possibilitando a aplicação da pena mais gravosa.

Analisando as circunstâncias judiciais do art.  59 do Código Penal, 
passo  às  devidas considerações  para  a  fixação da  pena-base  para  esse 
delito.

Inicialmente, quanto à  culpabilidade,  as provas que instruem este 
processo revelam a censurabilidade do comportamento do agente e, em 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3582618.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7301 de 8405 STF-fl. 58916



Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

igual  medida,  a  reprovabilidade  de  sua  conduta,  compatíveis  com  o 
delito praticado, razão pela qual a considero neutra.

Antecedentes:  nesse ponto  específico,  não há nos autos  prova da 
existência  de  condenações  anteriores  -  com  o  respectivo  trânsito  em 
julgado  -  que  enseje  a  exasperação  da  pena-base,  de  modo  que  os 
antecedentes devem ser tidos como favoráveis ao sentenciado.

Conduta social e personalidade do agente: não permitem um juízo 
desfavorável que conduza à elevação da pena.

Motivos do crime: o detido exame das peças dos autos revela que os 
motivos do crime desfavorecem o acusado.  Agiu ele  com o intuito  de 
permitir o repasse de valores a agremiações políticas e a parlamentares, a 
justificar um maior rigor na fixação da reprimenda.

Circunstâncias:  no caso,  chama a atenção o particularizado modo 
como o  acusado  participou  da  prática  delitiva.  Embora  presidente  do 
Partido dos Trabalhadores, incumbido de formar uma aliança com outros 
partidos políticos, não se encarregou o ora sentenciado de operacionalizar 
o apoio financeiro aos partidos aliados, tendo sua participação se inserido 
tão somente na subscrição dos contratos de empréstimos e na cogarantia 
de  empréstimos  perante  instituições  financeiras,  motivo  pelo  qual  não 
posso considerar como desfavoráveis as circunstâncias da prática delitiva.

Consequências:  nesse  contexto,  verifica-se  que  os  valores 
distribuídos  alcançaram  cifras  milionárias  e  provocaram  considerável 
abalo  no  seio  da  sociedade  brasileira,  tendo  por  resultado  o  efetivo 
descrédito na classe política, o que também repercute negativamente na 
aferição da pena.

Comportamento  das  vítimas:  no  caso  em  análise,  há  de  se 
considerar  a  inexistência  de  qualquer  participação  do  Estado  na 
consumação dos crimes.

Presente  esse  quadro,  tenho,  para  mim,  que  a  culpabilidade,  a 
conduta social e a personalidade do agente e as circunstâncias do delito 
são favoráveis ao réu, enquanto os motivos e as consequências do delito 
são desfavoráveis ao sentenciado, motivo pelo qual fixo a pena-base em 
dois (2) anos de reclusão (em patamar equivalente ao dobro do mínimo 
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legalmente  admissível)  e  vinte  (20)  dias-multa,  de  valor  unitário 
equivalente  a  meio  (1/2)  salário  mínimo  (fixado  o  valor  unitário  em 
conformidade com as condições pessoais e econômicas do sentenciado, as 
quais justificam a exasperação desse valor no caso concreto – CP, art. 49 e 
§ 1º).

Observo, in casu, a inexistência de circunstâncias atenuantes (CP, art. 
65) e de circunstâncias agravantes (CP, art. 61 ou 62).

Nos termos do art.  71 do Código Penal,  dado que o sentenciado, 
mediante mais de uma ação, praticou seis crimes da mesma espécie e que 
as  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução,  entre  outras, 
permitem  o  reconhecimento  da  continuidade  delitiva,  é  o  caso  de 
aplicação  da  pena  imposta  a  uma  só  infração,  acrescida,  no  caso, 
considerado  o  número  de  infrações  comprovadas,  de  um  terço  (1/3), 
perfazendo o total de dois (2) anos e oito (8) meses de reclusão e vinte e 
seis (26) dias-multa, de valor unitário equivalente a meio (1/2) salário 
mínimo.

Fica, assim, pelo meu voto, definitivamente condenado o réu JOSÉ 
GENOÍNO NETO à pena de dois (2) anos e oito (8) meses de reclusão e 
vinte e seis (26) dias-multa, de valor unitário equivalente a meio (1/2) 
salário mínimo, por infração ao disposto no art. art. 333, caput, c/c o art. 
71, ambos do CP.

Fixo  o  regime  ABERTO para  o  início  do  cumprimento  da 
reprimenda,  nos  termos  da  alínea  c  do  §  2º  do  art.  33  do  CP,  e  – 
adiantando que a substituição da pena privativa de liberdade é o que 
basta  no  caso  para  reprovar  o  crime,  muito  embora  as  circunstâncias 
judiciais  do  art.  59  do  CP  não  sejam  plenamente  favoráveis  ao 
sentenciado,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  44  do  mesmo  codex – 
SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por: a) prestação de serviços à 
comunidade, na forma definida pelo Juízo da execução; e b) interdição 
temporária de direitos,  na forma do art.  47,  inciso I,  do Código Penal, 
consistente  na  proibição  do  exercício  de  cargo,  função  ou  atividade 
pública,  bem  como  de  mandato  eletivo,  pelo  prazo  da  pena  corporal 
estabelecida nesta decisão.
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A  esse  respeito,  Cezar  Roberto  Bitencourt  (Novas  Penas 
Alternativas. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 146) exalta a cominação da 
pena de interdição, sublinhando o seu grande potencial enquanto medida 
de prevenção especial e geral de delitos. Lembra que “a pena ‘inibe abusos  
e desrespeitos’ aos deveres funcionais e profissionais, próprios de cada atividade”.

Entretanto, desconsiderando a causa de aumento de pena decorrente 
da continuidade, em observância ao enunciado da Súmula nº 497/STF, 
segundo a qual, “quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se  
pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da  
continuação”, a pena em concreto aferível para a análise da prescrição é de 
2 (dois) anos.

Nessa conformidade e de acordo com a regra do art. 110, § 1º, do 
Código Penal,  declaro extinta a punibilidade do agente, pela prescrição 
da pretensão punitiva, na forma do art. 107, inciso IV c/c o 109, inciso V, 
considerando o prazo - superior a quatro (4) anos - transcorrido entre o 
recebimento  da  denúncia  (28/8/07),  último  marco  interruptivo,  e  a 
presente data (prescrição intercorrente).

É como voto.
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12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470
VOTO S/ITEM VI 

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ GENOÍNO - CORRUPÇÃO  
ATIVA - 1.a e 3.a)

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Presidente,  eu 
também, na totalização a que cheguei, ficaria até em pouco menos: 2 anos 
e 4 meses para o réu José Genoíno.

Vou deixar de me pronunciar sobre a extinção de punibilidade nesse 
momento apenas porque, num outro item, isto ficou assentado para o 
Plenário.  O Ministro Marco Aurélio até também tinha dito que achava 
melhor que, quanto ao item relativo à prescrição, proposto pelo Ministro 
Joaquim Barbosa, isso ficaria para o final.

Então, neste caso, - como eu disse, a pena que cheguei era de 2 anos 
e 4 meses – para acompanhar o Ministro Dias Toffoli faço o reajuste, mas 
deixo de me pronunciar, especificamente, sobre esse item e, ao final da 
votação, eu voltarei a esse ponto.
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ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 
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ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
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ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3427950.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7307 de 8405 STF-fl. 58922



Explicação

AP 470 / MG 

ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

EXPLICAÇÃO 
(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ GENOÍNO - CORRUPÇÃO ATIVA - 

ITEM VI - 1.a e 3.a)

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Presidente, eu tenho uma observação a fazer. 
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O Ministro Toffoli disse que a primeira oferta ocorreu em 2003. O 
dado que eu tenho, a primeira oferta foi em junho de 2004. E como houve 
continuidade  delitiva  nas  ofertas  indevidas  até  janeiro  de  2005,  de 
qualquer sorte,  aplica-se  a  Lei,  que é  de novembro -  a  Lei  nova é  de 
novembro de 2003.

# # #
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Voto s/ item VI

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM VI 
(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ GENOÍNO - CORRUPÇÃO ATIVA - 1.a 

e 3.a)
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, eu tinha 

fixado – tendo em vista o que já foi dito, a própria gravidade dos fatos e 
também a participação nos fatos que foram relatados – uma pena-base de 
3 anos e 6 meses, tal como a Ministra Rosa Weber.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  A 
minha também.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Hein?
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  O 

Relator também.
O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES -  Não,  e  Vossa 

Excelência também.
E  também,  em  relação  ao  aumento,  aí  sigo  aquela  premissa 

assentada,  a  partir  daquela  questões  de  ordem  trazida  pelo  Ministro 
Celso de Mello, e agora assentada pela Ministra Rosa Weber, de um terço; 
de modo que fixo a pena em 4 anos e 8 meses e 180 dias-multa. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - 4 e 8, E 
reduz a multa para quantos dias?

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES -  Não,  eu  estou 
fixando em 180 dias-multa. Acho que é o máximo.

O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  180, 
não é? Não sei se dá.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Então, 
Vossa Excelência segue o Ministro Joaquim quanto à multa;  e segue a 
Ministra Rosa quanto à a pena de reclusão.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Quanto 
tempo dá a multa?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - 4,8.
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Vossa Excelência segue o Ministro Joaquim quanto à multa;  e segue a 
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tempo dá a multa?
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Deixe-
me ver quanto está.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Como 
vota...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

 SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - 180 dias-
multa.
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Debate

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Até 
cinco dá...

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Um terço.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Não. 
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Seis, 
metade.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Um 
terço.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
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Retificação de Voto

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

RETIFICAÇÃO DE VOTO
(S/ITEM VI - 1.a e 3.a)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ GENOÍNO - CORRUPÇÃO ATIVA)

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Ministro Luiz  Fux,  então,  eu revejo,  porque eu tenho cinco operações. 
Ministra Rosa que encontrou seis?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Cinco?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
também, cinco vezes.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:  Vejo que contra ele foi 
excluída a acusação de corrupção ativa em relação a parlamentares do PL 
e do PMDB.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Parlamentares.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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RETIFICAÇÃO DE VOTO
(S/ITEM VI - 1.a e 3.a)
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Um 
terço. De acordo. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  É. 
Um terço ficaria, então, em...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA  (RELATOR) -  4 
anos e 8 meses, como fixou a Ministra Rosa.

Eu reajusto o voto nesse sentido.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Bem, 

então, o voto de Vossa Excelência quanto à pena de reclusão fica...
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA  (RELATOR) -  4 

anos e 8 meses.
O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 

Coincidindo com o voto da Ministra Rosa Weber.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO
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Retificação de Voto

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

RETIFICAÇÃO DE VOTO
(S/ITEM VI - 1.a e 3.a)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ GENOÍNO - CORRUPÇÃO ATIVA)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhor Presidente, 
agora, acompanho o Relator. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  - 
Acompanha o Relator.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  É, 
porque houve um reajuste.
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Voto s/ item VI

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM VI
(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ GENOÍNO – CORRUPÇÃO

ATIVA - 1.a e 3.a)

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  para  o 
tipo, tem-se um piso de dois e um teto de doze anos.

As circunstâncias judiciais, como ressaltado pelo relator, mostram-se 
negativas.  Por isso,  é razoável fixar-se a pena-base em três anos e seis 
meses de reclusão.

Quanto à continuidade delitiva, recordo que, há pouco, no tocante a 
José Dirceu, chegou-se a percentagem maior, máxima prevista no artigo 
71 do Código Penal, ou seja, dois terços. É certo que José Dirceu também 
teria  praticado a  corrupção  ativa  quanto  a  parlamentares  do  PL e  do 
PMDB, enquanto José Genuíno teria atuado apenas relativamente aos dos 
partidos  PP  e  PTB.  Mas,  a  meu  ver,  fica  quebrado  o  princípio  do 
tratamento  igualitário,  caso  estipulemos  o  acréscimo,  em  razão  da 
continuidade delitiva quanto à José Genuíno, apenas em um terço.

Creio que a proposta inicial  do relator é mais consentânea com o 
quadro.  Por isso,  estipulo o aumento da pena-base de três anos e seis 
meses, pela continuidade delitiva, na metade.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Vossa 
Excelência aplica, portanto, acréscimo de metade?

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Como  proposto 
inicialmente pelo relator.
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Voto s/ item VI

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO (S/ITEM VI 
(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ GENOÍNO - CORRUPÇÃO ATIVA - 1.a 

e 3.a)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Então, 
Vossa Excelência, acompanha o Relator.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - É, de 
fato, o crime de corrupção ativa de parlamentares é extremamente grave, 
não se podendo obscurecer...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Também acompanhei 
o Relator, mas no voto inicialmente proferido.

Supremo Tribunal Federal
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Voto s/ item VI

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM VI
(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ GENOÍNO – CORRUPÇÃO

ATIVA - 1.a e 3.a)

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Como 
eu  tive  a  oportunidade  de  dizer,  para  além  desse  histórico  ruim  da 
nossa... acabrunhante esse histórico, acabrunhante da nossa vida eleitoral, 
de  eleitores...  -  não  é,  Ministra  Cármen  Lúcia?  -  de  cabresto,  como 
dizíamos  antigamente,  quando  vendiam  esses  eleitores  os  respectivos 
votos,  temos,  neste caso da Ação Penal 470, a figura ainda mais triste, 
mais  lamentável,  malsã  dos  eleitos  de  cabresto,  porque o  parlamentar 
passa a praticar seus atos - eu prefiro dizer - do ofício, mais do que de 
ofício,  por  um  modo  já  antecipadamente  acertado,  agentariamente, 
pecuniariamente.  E  aí,  o  parlamentar  vendido,  propinado,  subornado, 
corrompido trai a própria representação popular, além de corromper a 
sua função. E os atos do ofício, no caso dos parlamentares, eles têm uma 
abrangência material  muito maior.  É sabido que os parlamentares têm 
por função, por atividade oficial, jurídica, o julgamento, a fiscalização - 
que  o  separa,  até  um  pouco,  de  controle,  fiscalização  e  controle, 
julgamento e legiferação e legislação -; e eles desempenham  esses atos de 
ofício  por  opiniões,  palavras  e  votos,  na  linguagem  da  própria 
Constituição.

E um caso mais grave pode se configurar - como me parece que se 
configurou  no  caso:  é  o  parlamentar  decair,  abdicar  do  seu  papel 
fiscalizador,  controlador,  passando  a,  sistematicamente,  deixar  de 
fiscalizar e controlar atos do Poder Executivo. É uma delinquência por 
omissão, que me parece também gravíssima. 

Bem,  eu  já  havia  dito  isso,  apenas  repetindo,  para  dar  conta  da 
minha...
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Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Em síntese, sucumbir 
à tentação da prata.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  É, 
sucumbir a tentação, exatamente, da prata.

Como  Sua  Excelência  o  Ministro-Relator  acompanhou  o  voto  da 
Ministra Rosa Weber quanto à diminuição da pena de reclusão, eu vou 
acompanhá-lo.  Agora,  acompanho  o  Ministro  Dias  Toffoli  quanto  à 
aplicação da multa. Eu também reduzo. Vossa Excelência aplicou em 26 
dias?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Vinte e seis dias.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
acompanho Vossa Excelência, considerando que não há prova nos autos 
de nenhum modo de enriquecimento ilícito por parte do réu. E ele não 
era agente de Governo. Ele era agente partidário, mas não de Governo.
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Retificação de Voto

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

RETIFICAÇÃO DE VOTO
(S/ITEM VI - 1.a e 3.a)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ GENOÍNO - CORRUPÇÃO ATIVA)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, com 
relação à multa eu não me pronunciei, mas acompanho.  Achei bastante 
ponderáveis as colocações do Ministro  Dias Toffoli e,  agora, de Vossa 
Excelência. 

Eu o acompanho com relação à multa.
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Debate

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR) - 
Senhor Presidente, aliás,  não muda muito, não muda nada, na verdade, 
em relação ao crime de quadrilha, não é? Corrupção ativa um pouco a 
menos.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Será 
cumprido no regime semi-aberto. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Também já anotei que o regime será semi-aberto.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Quanto  ao  regime, 
não estamos, ainda, nos pronunciando.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas 
consta de meu voto, Ministro. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não fui instado a me 
pronunciar quanto ao regime.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Não 
vamos mesmo, não.  Apenas, teoricamente, em tese, regime semi-aberto, 
mas não vamos, ainda, fazer...
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Debate

AP 470 / MG 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -  Nós vamos ter de 
nos pronunciar sobre os réus. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  É  interessante 
deixarmos a  definição para  a  conclusão,  já  que não ferimos a  matéria 
quanto a outros acusados.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Já que 
não  ferimos  a  matéria,  deixamos,  porque,  nos  outros  acusados,  não 
fixamos. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Por isso que eu disse 
que, Presidente, quanto ao réu José Genoíno, eu estava acompanhando o 
Ministro Dias Toffoli.  Embora,  realmente,  vá dar prescrição - como ele 
disse -, eu acatava o que afirmou outro dia o Ministro Marco Aurélio em 
uma  outra  assentada,  que  essa  matéria  seria  ....,  porque  pode  atingir 
também a mesma situação de outros réus. Por exemplo, a pena a que eu 
condeno  José  Dirceu  também  é  em  regime  aberto,  mas  nós  não  nos 
pronunciamos sobre isso. 

Essa  é  a  razão  pela  qual  deixei  de  me  pronunciar  e  o  farei  no 
momento adequado.
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Debate

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Mas 
o Revisor poderá votar depois, como aconteceu na quinta-feira passada: 
três Ministros não votaram. Os votos foram colhidos hoje.  

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  tenho 
mantido o entendimento de que,  sem a presença do relator,  não pode 
haver continuidade do julgamento. A meu ver, pelos mesmos motivos, 
quando se trata de processo que exige a revisão, há de estar presente o 
revisor. Poderíamos deixar esse tópico, já que Sua Excelência...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Ele 
tem voto.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Perfeito.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Porque,  caso 
contrário, nós outros estaríamos votando antes do revisor, nós que somos 
simples vogais.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Também  entendo  que  devemos  suspender  e  conversarmos  com  o 
Ministro Lewandowski, que tem todo o direito de participar desta Sessão 
de julgamento no tocante a este específico item da denúncia.
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ESCLARECIMENTO

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Ministro  Joaquim Barbosa,  antes  da  emissão  do,  certamente,  judicioso 
voto de Vossa Excelência, tenho que me cumprimentar, cumprimentar a 
mim  mesmo  pelo  retorno  de  Sua  Excelência  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski,  que reassume o  seu indispensável  e  altaneiro  papel  de 
Revisor deste processo.  Sua Excelência,  mais uma vez,  incorpora-se ao 
nosso  esforço  conjunto  -  como  Vossa  Excelência  sempre  fez,  Ministro 
Joaquim Barbosa - de levar adiante esse emblemático processo penal sem 
nenhum prejuízo da segurança técnica.

As  pessoas,  realmente,  estranham  que,  por  vezes,  as  nossas 
discussões  se  tornam  um  pouco  mais  acaloradas,  e  a  temperatura 
psicológica sobe, mas isso, para mim, é sinal de vitalidade. Isso comprova 
que aqui não há nada combinado, que as sessões transcorrem num clima 
de  espontaneidade,  autenticidade,  coragem  pessoal,  independência 
técnica,  política.  E,  muitas vezes,  há silêncios que são mortos,  como o 
silêncio dos cemitérios, por exemplo; outras vezes, os ruídos, no plano 
discursivo,  no  plano  argumentativo,  eles  tonificam  a  Sessão  e  nos 
instigam a novas reflexões,  sempre nessa perspectiva da superação de 
impasses,  como  invariavelmente  tem  ocorrido  aqui,  e  de  que  Vossa 
Excelência, Ministro Ricardo Lewandowski, dá uma sobeja demonstração.

Vossa  Excelência  e  o  Ministro  Joaquim  Barbosa,  para  mim,  só 
merecem aplausos, elogios.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Senhor 
Presidente, eu gostaria de dar início ao voto.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Senhor  Presidente,  eu  queria,  se  o  eminente  Relator  me  permitir, 
agradecer  às  generosas  palavras  de  Vossa  Excelência,  sempre 
ponderadas,  sempre agregadoras e quero dizer também que as recebo 
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como um desagravo pessoal, que Vossa Excelência faz em nome da Corte.
Muito obrigado.
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Voto s/ item VI

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM VI  
(DOSIMETRIA - DELÚBIO SOARES - CORRUPÇÃO ATIVA -    

1.a, 2.a, 3.a, 4.a)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  -  Senhor  Presidente, 
quanto ao crime de corrupção, tenho acompanhado o voto do eminente 
Relator com relação aos critérios fixados por Sua Excelência, e também o 
faço agora a partir da pena-base de quatro anos, por ele fixada, e sem o 
acréscimo de  um sexto  proposto  pelo  eminente  Ministro  Revisor,  que 
parte de uma pena-base menor.  Só fazendo aquela ressalva com relação à 
continuidade delitiva, que também reconheço;  no meu voto, com relação 
a  José  Dirceu  e  a  Delúbio,  fazia  o  acréscimo  de  um  terço;  mas, 
acompanhando o critério que foi estabelecido pela Corte - dois terços -, 
fico  nos  dois  terços.  Para  Genuíno,  pelo  meu  critério  original,  teria 
acrescido apenas um sexto.

Acompanho, na íntegra, o voto do eminente Relator, pedindo vênia 
ao eminente Revisor.
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TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470
VOTO S/ITEM VI 

(DOSIMETRIA - DELÚBIO SOARES - CORRUPÇÃO ATIVA - 
       1.a, 2.a, 3.a, 4.a)

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Presidente,  pela 
fixação que adotei, seria de 2 anos a pena mínima, mais 10 meses e 15 
dias, mais um sexto - como tenho votado nestes casos -, o que daria 4 
anos e 6 meses; e, portanto, com maior aproximação. O Ministro fixa em 4 
anos e 1 mês.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) - É 
Isso. 

 
A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  E,  dentro  do 

combinado,  de  que cada um votaria  com o que mais  se  aproximasse, 
portanto, vou acompanhar o voto do Ministro-Revisor, com as vênias do 
Ministro-Relator.
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VOTO S/ITEM VI 
(DOSIMETRIA -  DELÚBIO SOARES -  CORRUPÇÃO ATIVA - 1.a, 

2.a, 3.a, 4.a)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, também 
eu peço vênia ao Ministro Revisor para acompanhar o Ministro Relator.

 Aqui, também, havia a coincidência absoluta. Eu tinha fixado a pena 
em 4 anos, mais o aumento de dois terços, que logramos estabelecer; a 
única divergência aqui era quanto aos dias-multa, que eu fixara em 200 e 
não em 250. Mas, aí, nesse caso, acompanho o Relator.
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VOTO S/ITEM VI
(DOSIMETRIA - DELÚBIO SOARES - CORRUPÇÃO ATIVA -   

1.a, 2.a, 3.a, 4.a

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Eu 
também acompanho o Relator. 

Anotei no meu voto que os vetores do art. 59 do Código Penal são 
desfavoráveis ao condenado - notadamente, os vetores da culpabilidade, 
dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

Não aplico nenhuma atenuante, nenhuma agravante e, para a pena 
definitiva, eu me louvo no acréscimo de dois terços, pela continuidade 
delitiva. Acompanho o Relator, portanto. 

E  também  entendo,  Ministro  Ricardo  Lewandowski,  que  o  réu, 
Delúbio Soares, acumulou funções, inicialmente, de operador e depois de 
mentor. 

Ele encarna a figura de autor intelectual e autor material do crime a 
um  só  tempo.  Ele  muito  concorreu  para  que  uma  trama  inicialmente 
sistemática,  ou  seja,  contínua  e  metódica,  se  tornasse  sistêmica  –  de 
sistemática  a  sistêmica.  Vale  dizer,  penetrando  nos  recônditos,  nos 
escaninhos do Poder e com um nível de capilaridade, que foi muito além 
da obtenção de recursos junto à iniciativa privada.  Também ele  muito 
concorreu para que uma trama inicialmente triangular, compreendendo 
núcleo  político,  núcleo  financeiro  e  núcleo  publicitário,  se  tornasse 
tentacular; verdadeiramente tentacular, a ponto de alcançar - para além 
dos dois bancos iniciais,  o Banco Rural e o Banco de Minas Gerais -  o 
Banco  Mercantil  de  Pernambuco,  o  Banco  do  Espírito  Santo,  lá  em 
Portugal,  o  Fundo  Visanet,  etc.;  e  o  próprio  núcleo  publicitário,  que 
manteve com ele, Delúbio Soares, uma relação ininterrupta durante dois 
anos e meio,  também se espraiou para alcançar empresas de doleiros - 
para dizer o mínimo -, incorporando as duas empresas iniciais de Marcos 
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12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM VI
(DOSIMETRIA - DELÚBIO SOARES - CORRUPÇÃO ATIVA -   

1.a, 2.a, 3.a, 4.a

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Eu 
também acompanho o Relator. 

Anotei no meu voto que os vetores do art. 59 do Código Penal são 
desfavoráveis ao condenado - notadamente, os vetores da culpabilidade, 
dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

Não aplico nenhuma atenuante, nenhuma agravante e, para a pena 
definitiva, eu me louvo no acréscimo de dois terços, pela continuidade 
delitiva. Acompanho o Relator, portanto. 

E  também  entendo,  Ministro  Ricardo  Lewandowski,  que  o  réu, 
Delúbio Soares, acumulou funções, inicialmente, de operador e depois de 
mentor. 

Ele encarna a figura de autor intelectual e autor material do crime a 
um  só  tempo.  Ele  muito  concorreu  para  que  uma  trama  inicialmente 
sistemática,  ou  seja,  contínua  e  metódica,  se  tornasse  sistêmica  –  de 
sistemática  a  sistêmica.  Vale  dizer,  penetrando  nos  recônditos,  nos 
escaninhos do Poder e com um nível de capilaridade, que foi muito além 
da obtenção de recursos junto à iniciativa privada.  Também ele  muito 
concorreu para que uma trama inicialmente triangular, compreendendo 
núcleo  político,  núcleo  financeiro  e  núcleo  publicitário,  se  tornasse 
tentacular; verdadeiramente tentacular, a ponto de alcançar - para além 
dos dois bancos iniciais,  o Banco Rural e o Banco de Minas Gerais -  o 
Banco  Mercantil  de  Pernambuco,  o  Banco  do  Espírito  Santo,  lá  em 
Portugal,  o  Fundo  Visanet,  etc.;  e  o  próprio  núcleo  publicitário,  que 
manteve com ele, Delúbio Soares, uma relação ininterrupta durante dois 
anos e meio,  também se espraiou para alcançar empresas de doleiros - 
para dizer o mínimo -, incorporando as duas empresas iniciais de Marcos 
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AP 470 / MG 

Valério,  a  DNA e  a  SMP&B,  duas  outras  também  de  publicidade:  a 
Graffiti e a 2S. Então, realmente, o que era triangular se tornou tentacular; 
o  que  era  sistemático  se  tornou  sistêmico,  com  a  forte,  a  densa 
contribuição de Delúbio Soares enquanto dublê de operador inicial e de 
mentor ao mesmo tempo.

Por isso, acompanho Sua Excelência o Ministro-Relator.
                            ........................................
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Explicação

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

EXPLICAÇÃO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente,  faço, então, agora a dosimetria das penas da acusada 
Kátia  Rabello.  Inicio  registrando  que  a  ré  não  possui  antecedentes 
criminais.  Farei  uma  avaliação  genérica  das  circunstâncias  judiciais 
relativas à ré e,  depois,  a  aproveitarei  em todos os crimes,  porque me 
parece que essas circunstâncias  judiciais são comuns a todos os crimes, 
senão,  terei  que  repeti-las  quando  for  fazer  a  dosimetria  dos  demais 
delitos. 
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12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

EXPLICAÇÃO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente,  faço, então, agora a dosimetria das penas da acusada 
Kátia  Rabello.  Inicio  registrando  que  a  ré  não  possui  antecedentes 
criminais.  Farei  uma  avaliação  genérica  das  circunstâncias  judiciais 
relativas à ré e,  depois,  a  aproveitarei  em todos os crimes,  porque me 
parece que essas circunstâncias  judiciais são comuns a todos os crimes, 
senão,  terei  que  repeti-las  quando  for  fazer  a  dosimetria  dos  demais 
delitos. 
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Explicação

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO 
AÇÃO PENAL 470

EXPLICAÇÃO 
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 

Ministro Lewandowski, Vossa Excelência me permite? 
Eu  lembro  que  esses  empréstimos  foram  concedidos  contra 

pareceres de analistas do próprio Banco Rural.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) - 

Perfeito!
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Que 

mostravam  à  direção  a  impossibilidade  total  da  concessão  desses 
empréstimos, diante da fragilidade econômica...

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -   Das 
garantias...

O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -   ...e 
falta  de  garantias  das  empresas.  No  entanto,  a  direção  bancava  a 
concessão.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) - 
É.  Não  se  pode,  aí,  de  forma  nenhuma,  entender  que  havia 
desconhecimento por parte  dos dirigentes  do Banco Rural.  Eles  foram 
alertados, não há dúvida nenhuma, por especialistas que eram do próprio 
Banco, que desaconselharam determinadas operações; auditores também 
o fizeram. E, depois, as auditorias, não apenas do Banco Central, mas da 
própria Polícia Federal, do Instituto de Criminologia, atestaram que era 
patente a irregularidade desses empréstimos.
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EXPLICAÇÃO 
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
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É.  Não  se  pode,  aí,  de  forma  nenhuma,  entender  que  havia 
desconhecimento por parte  dos dirigentes  do Banco Rural.  Eles  foram 
alertados, não há dúvida nenhuma, por especialistas que eram do próprio 
Banco, que desaconselharam determinadas operações; auditores também 
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12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM IV
(DOSIMETRIA DA PENA - KÁTIA RABELLO - LAVAGEM DE 

DINHEIRO)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, com 
relação  ao  crime  de  lavagem de  dinheiro,  a  minha  dosimetria  tem se 
revelado mais próxima à proposta pelo eminente Revisor.

A minha é um pouco inferior, porque, na verdade, Sua Excelência 
partiu  de  4  anos  como  pena-base,  uma  pena  superior  à  pena-base 
proposta  pelo  eminente  Relator.  Mas,  no  cômputo  final,  a  pena  fica 
fixada,  pelo  Revisor,  em 5 anos  e  4  meses,  que foi  a  mesma que Sua 
Excelência  propôs  para  Cristiano  e  para  Ramon  Hollerbach.  E  eu 
acompanhei Sua Excelência em seu voto. Então, por esse critério, a minha 
chegaria a 4 anos e 8 meses - mais próxima.

Assim, acompanho o voto do eminente Revisor, pedindo vênia ao 
Relator.
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VOTO S/ITEM IV
(DOSIMETRIA DA PENA - KÁTIA RABELLO - LAVAGEM DE 

DINHEIRO)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, com 
relação  ao  crime  de  lavagem de  dinheiro,  a  minha  dosimetria  tem se 
revelado mais próxima à proposta pelo eminente Revisor.

A minha é um pouco inferior, porque, na verdade, Sua Excelência 
partiu  de  4  anos  como  pena-base,  uma  pena  superior  à  pena-base 
proposta  pelo  eminente  Relator.  Mas,  no  cômputo  final,  a  pena  fica 
fixada,  pelo  Revisor,  em 5 anos  e  4  meses,  que foi  a  mesma que Sua 
Excelência  propôs  para  Cristiano  e  para  Ramon  Hollerbach.  E  eu 
acompanhei Sua Excelência em seu voto. Então, por esse critério, a minha 
chegaria a 4 anos e 8 meses - mais próxima.

Assim, acompanho o voto do eminente Revisor, pedindo vênia ao 
Relator.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM IV
(DOSIMETRIA DA PENA - KÁTIA RABELLO - LAVAGEM DE 

DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, na análise que fiz, cheguei à pena final de 4 anos 

e 8 meses, mais próxima à do Revisor. Peço vênia para acompanhar Sua 
Excelência.
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12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470
VOTO S/ITEM IV

(DOSIMETRIA DA PENA - KÁTIA RABELLO - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Também, Presidente, 
o total a que eu tinha chegado era de 5 anos e 3 meses, portanto, quase 
que exatamente a mesma pena a que chegou o Revisor.  Por isso,  peço 
vênia ao Ministro-Relator para acompanhar, neste caso, o Revisor.
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12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM IV
(DOSIMETRIA DA PENA - KÁTIA RABELLO - LAVAGEM DE 

DINHEIRO)

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  as 
circunstâncias  judiciais,  sob  o  ângulo  da  motivação,  mostram-se 
negativas, por isso, relativamente à pena-base, o patamar de três anos e 
seis meses é razoável.

Presidente, continuo questionando-me quanto ao fato de o Direito 
possuir institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio. Creio que 
a fixação da pena,  presente o critério trifásico do artigo 68 do Código 
Penal,  tendo-se  a  deliberação  quanto  à  pena-base  e  posteriormente, 
atenuantes e agravante, bem como causas de diminuição e de aumento, 
antecede à continuidade delitiva, à indagação sobre o concurso formal e 
o material.

Há mais, Presidente, causa de aumento é algo que, como já ressaltei, 
está circunscrita à fixação da pena e é prejudicial ao acusado, enquanto a 
continuidade  delitiva  lhe  é  favorável.  Para  chegar  a  esta  última,  à 
continuidade, considerados crimes da mesma espécie, ou idênticos, há de 
ter-se esgotado o critério trifásico, há de ter-se fixadas as penas.

Tenho batido na tecla: o Direito Penal não agasalha a sobreposição, 
mas o caso nos diz respeito a sobreposição, tendo em conta a diversidade 
dos institutos: fixação da pena e continuidade delitiva. Por isso, assento 
que,  como a  lavagem foi  praticada  de  forma habitual,  incide,  na  fase 
anterior à indagação sobre a configuração da continuidade delitiva do 
artigo 71 do Código Penal, a causa de aumento do § 4º  do artigo 1º da Lei 
nº 9.613/98.

Observo, considerado o balizamento da causa de aumento, de um 
terço a dois terços, a percentagem menor de um terço e chego, após ter a 
pena-base,  à  pena,  ainda  nessa  fase,  de  quatro  anos  e  oito  meses  de 
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O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  as 
circunstâncias  judiciais,  sob  o  ângulo  da  motivação,  mostram-se 
negativas, por isso, relativamente à pena-base, o patamar de três anos e 
seis meses é razoável.

Presidente, continuo questionando-me quanto ao fato de o Direito 
possuir institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio. Creio que 
a fixação da pena,  presente o critério trifásico do artigo 68 do Código 
Penal,  tendo-se  a  deliberação  quanto  à  pena-base  e  posteriormente, 
atenuantes e agravante, bem como causas de diminuição e de aumento, 
antecede à continuidade delitiva, à indagação sobre o concurso formal e 
o material.

Há mais, Presidente, causa de aumento é algo que, como já ressaltei, 
está circunscrita à fixação da pena e é prejudicial ao acusado, enquanto a 
continuidade  delitiva  lhe  é  favorável.  Para  chegar  a  esta  última,  à 
continuidade, considerados crimes da mesma espécie, ou idênticos, há de 
ter-se esgotado o critério trifásico, há de ter-se fixadas as penas.

Tenho batido na tecla: o Direito Penal não agasalha a sobreposição, 
mas o caso nos diz respeito a sobreposição, tendo em conta a diversidade 
dos institutos: fixação da pena e continuidade delitiva. Por isso, assento 
que,  como a  lavagem foi  praticada  de  forma habitual,  incide,  na  fase 
anterior à indagação sobre a configuração da continuidade delitiva do 
artigo 71 do Código Penal, a causa de aumento do § 4º  do artigo 1º da Lei 
nº 9.613/98.

Observo, considerado o balizamento da causa de aumento, de um 
terço a dois terços, a percentagem menor de um terço e chego, após ter a 
pena-base,  à  pena,  ainda  nessa  fase,  de  quatro  anos  e  oito  meses  de 
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AP 470 / MG 

reclusão.  Aí  sim,  já  definida  a  pena,  iria  à  continuidade delitiva,  para 
aplicar a percentagem maior ante o número de vezes do cometimento 
delituoso, ou seja, dois terços, chegando a uma pena final de sete anos, 
nove meses e dez dias.

No mais, acompanho o relator quanto à pena de multa e também às 
penas, que podemos tomar como acessórias, alusivas à perda, em favor 
da União, de bens, direitos e valores e, também, à interdição de exercício 
de cargo ou função pública de qualquer natureza.

É como voto.

2 
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reclusão.  Aí  sim,  já  definida  a  pena,  iria  à  continuidade delitiva,  para 
aplicar a percentagem maior ante o número de vezes do cometimento 
delituoso, ou seja, dois terços, chegando a uma pena final de sete anos, 
nove meses e dez dias.

No mais, acompanho o relator quanto à pena de multa e também às 
penas, que podemos tomar como acessórias, alusivas à perda, em favor 
da União, de bens, direitos e valores e, também, à interdição de exercício 
de cargo ou função pública de qualquer natureza.

É como voto.
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12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(s/ item IV)

(DOSIMETRIA DA PENA - KÁTIA RABELLO - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência), mas 
Vossa Excelência não sufraga o entendimento de que se tem sobreposição 
relativamente à causa de aumento e à continuidade delitiva, já que são 
institutos antagônicos quanto ao acusado.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência), é que 
Sua  Excelência  fará  constar  do  acórdão  do  Tribunal  essa  tese,  e  ela 
repercutirá, Presidente, em outros patamares do Judiciário. E, a meu ver – 
perdoem-me os colegas, no que atuo, inclusive, com desassombro –, há 
um descompasso flagrante,  não se  tratando de matéria  ambígua.  Para 
mim, é claríssima.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência), mas 
não é exasperação, ministro. É justamente uma diminuição. Exasperação 
seria se tivéssemos a observância do concurso material.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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VOTO
(s/ item IV)

(DOSIMETRIA DA PENA - KÁTIA RABELLO - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência), mas 
Vossa Excelência não sufraga o entendimento de que se tem sobreposição 
relativamente à causa de aumento e à continuidade delitiva, já que são 
institutos antagônicos quanto ao acusado.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência), é que 
Sua  Excelência  fará  constar  do  acórdão  do  Tribunal  essa  tese,  e  ela 
repercutirá, Presidente, em outros patamares do Judiciário. E, a meu ver – 
perdoem-me os colegas, no que atuo, inclusive, com desassombro –, há 
um descompasso flagrante,  não se  tratando de matéria  ambígua.  Para 
mim, é claríssima.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência), mas 
não é exasperação, ministro. É justamente uma diminuição. Exasperação 
seria se tivéssemos a observância do concurso material.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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Voto s/ item IV

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM IV
(DOSIMETRIA DA PENA - KÁTIA RABELLO - LAVAGEM DE 

DINHEIRO)

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Também eu me aproximei muito do Relator aqui na minha dosimetria. Eu 
vou acompanhar Sua Excelência o Relator, peço vênia aos que pensam 
diferentemente.

                          * * * * *

Supremo Tribunal Federal
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VOTO S/ITEM IV
(DOSIMETRIA DA PENA - KÁTIA RABELLO - LAVAGEM DE 

DINHEIRO)

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Também eu me aproximei muito do Relator aqui na minha dosimetria. Eu 
vou acompanhar Sua Excelência o Relator, peço vênia aos que pensam 
diferentemente.

                          * * * * *
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12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL

VOTO S/ITEM V
DOSIMETRIA DA PENA - KÁTIA RABELLO - GESTÃO  

FRAUDULENTA)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente, havendo 
coincidência  quanto  à  pena  de  reclusão,  acompanho  o  Relator  com 
referência aos dias multa.
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TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL

VOTO S/ITEM V
DOSIMETRIA DA PENA - KÁTIA RABELLO - GESTÃO  

FRAUDULENTA)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente, havendo 
coincidência  quanto  à  pena  de  reclusão,  acompanho  o  Relator  com 
referência aos dias multa.
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12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM V
DOSIMETRIA DA PENA - KÁTIA RABELLO - GESTÃO 

FRAUDULENTA)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER –  Senhor  Presidente, 
Acompanho os votos do Relator e  do Revisor.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 
Excelência acompanha?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- A ambos.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER –  A Relator  e  Revisor, 
exatamente pelo que ouvi: a mesma pena definitiva de 4 anos, mais cento 
e vinte dias-multa e quinze salários-mínimos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-   Eu  acho  que  aí  nós  temos  uma divergência  na  pena  de  multa,  no 
número de dias-multa.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Só nas 
multas, mas a pena de reclusão.....

A SENHORA  MINISTRA ROSA  WEBER -  Então,  realmente  eu 
ouvi mal, eminente Ministro.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu aqui, Ministra Rosa Weber, ...

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Cento  e  vinte  dias-
multa, não?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Não.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Treze 
dias, Ministro.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Treze dias-multa, mais quinze dias o valor unitário. Nós coincidimos no 
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VOTO S/ITEM V
DOSIMETRIA DA PENA - KÁTIA RABELLO - GESTÃO 

FRAUDULENTA)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER –  Senhor  Presidente, 
Acompanho os votos do Relator e  do Revisor.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 
Excelência acompanha?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- A ambos.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER –  A Relator  e  Revisor, 
exatamente pelo que ouvi: a mesma pena definitiva de 4 anos, mais cento 
e vinte dias-multa e quinze salários-mínimos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-   Eu  acho  que  aí  nós  temos  uma divergência  na  pena  de  multa,  no 
número de dias-multa.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Só nas 
multas, mas a pena de reclusão.....

A SENHORA  MINISTRA ROSA  WEBER -  Então,  realmente  eu 
ouvi mal, eminente Ministro.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu aqui, Ministra Rosa Weber, ...

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Cento  e  vinte  dias-
multa, não?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Não.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Treze 
dias, Ministro.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Treze dias-multa, mais quinze dias o valor unitário. Nós coincidimos no 
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valor  unitário,  mas  não  no  número  de  dias-multa,  porque  eu  tenho 
utilizado  a  sistemática  de  aumentar  proporcionalmente  a  reprimenda 
pecuniária, da mesma forma como o faço com a pena corporal.

A SENHORA  MINISTRA ROSA  WEBER -  Então,  peço  vênia  a 
Vossa Excelência e acompanho o voto do eminente Relator.
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valor  unitário,  mas  não  no  número  de  dias-multa,  porque  eu  tenho 
utilizado  a  sistemática  de  aumentar  proporcionalmente  a  reprimenda 
pecuniária, da mesma forma como o faço com a pena corporal.

A SENHORA  MINISTRA ROSA  WEBER -  Então,  peço  vênia  a 
Vossa Excelência e acompanho o voto do eminente Relator.
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12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

EXPLICAÇÃO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Gostaria de fazer uma observação, Senhor Presidente. 

Nas  últimas  sessões  -  a  partir  da  intervenção  do  Advogado  e 
Professor Marcelo Leonardo, da tribuna; e a partir das cogitações, sempre 
valiosas,  do  eminente  Ministro  Marco  Aurélio  -  cogitou-se,  ou,  pelo 
menos,  deixou-se  para  um  segundo  momento  ou  para  o  final  da 
dosimetria,  a  possibilidade  de  se  considerar  a  eventual  continuidade 
delitiva, com relação aos réus que integram o núcleo publicitário, quanto 
a crimes da mesma espécie. 

E Sua Excelência, o Ministro Marco Aurélio, com a  acuidade que lhe 
é própria, peculiar, identificou dois grupos de crimes em que tal figura 
pode eventualmente ser considerada. 

E  penso,  então,  Senhor  Presidente,  que,  por  uma  questão  de 
isonomia, de igualdade de tratamento-, se adotarmos a possibilidade de 
reconhecermos a  continuidade delitiva com relação a crimes da mesma 
espécie,  que  é  uma matéria  que  o  Plenário  ainda  não  enfrentou,  mas 
enfrentará, talvez, tenhamos de adotar esse critério também para os réus 
que integram o chamado "núcleo publicitário". 

Então,  não obstante o fato de ter-me pronunciado neste sentido e 
chegado  a  uma soma  de  penas  que  me  parece  bastante  considerável, 
reservo-me o direito - depois de um novo pronunciamento do eminente 
Ministro Marco Aurélio, e também ouvindo os pares - de, eventualmente, 
reformular o meu voto para considerar a presença da figura prevista no 
art. 71 do Código Penal.
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EXPLICAÇÃO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Gostaria de fazer uma observação, Senhor Presidente. 

Nas  últimas  sessões  -  a  partir  da  intervenção  do  Advogado  e 
Professor Marcelo Leonardo, da tribuna; e a partir das cogitações, sempre 
valiosas,  do  eminente  Ministro  Marco  Aurélio  -  cogitou-se,  ou,  pelo 
menos,  deixou-se  para  um  segundo  momento  ou  para  o  final  da 
dosimetria,  a  possibilidade  de  se  considerar  a  eventual  continuidade 
delitiva, com relação aos réus que integram o núcleo publicitário, quanto 
a crimes da mesma espécie. 

E Sua Excelência, o Ministro Marco Aurélio, com a  acuidade que lhe 
é própria, peculiar, identificou dois grupos de crimes em que tal figura 
pode eventualmente ser considerada. 

E  penso,  então,  Senhor  Presidente,  que,  por  uma  questão  de 
isonomia, de igualdade de tratamento-, se adotarmos a possibilidade de 
reconhecermos a  continuidade delitiva com relação a crimes da mesma 
espécie,  que  é  uma matéria  que  o  Plenário  ainda  não  enfrentou,  mas 
enfrentará, talvez, tenhamos de adotar esse critério também para os réus 
que integram o chamado "núcleo publicitário". 

Então,  não obstante o fato de ter-me pronunciado neste sentido e 
chegado  a  uma soma  de  penas  que  me  parece  bastante  considerável, 
reservo-me o direito - depois de um novo pronunciamento do eminente 
Ministro Marco Aurélio, e também ouvindo os pares - de, eventualmente, 
reformular o meu voto para considerar a presença da figura prevista no 
art. 71 do Código Penal.
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12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM VIII 
(DOSIMETRIA DA PENA - KÁTIA RABELLO - EVASÃO DE DIVISAS)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, peço vênia, inicialmente, para, no caso anterior 

de  gestão  fraudulenta,  acompanhar o  Relator  também quanto à  multa 
fixada - só para ficar registrado, então.

Aqui  o  Ministro  Relator,  em  relação  à  evasão,  fixou  a  pena  em 
quanto?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - 4 anos 
e 7 meses, mais cem dias-multa.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu cheguei a 3 anos e 4 meses; aproxima-se mais à do Revisor.
Então, acompanho o eminente Revisor, Senhor Presidente.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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VOTO S/ITEM VIII 
(DOSIMETRIA DA PENA - KÁTIA RABELLO - EVASÃO DE DIVISAS)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, peço vênia, inicialmente, para, no caso anterior 

de  gestão  fraudulenta,  acompanhar o  Relator  também quanto à  multa 
fixada - só para ficar registrado, então.

Aqui  o  Ministro  Relator,  em  relação  à  evasão,  fixou  a  pena  em 
quanto?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - 4 anos 
e 7 meses, mais cem dias-multa.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu cheguei a 3 anos e 4 meses; aproxima-se mais à do Revisor.
Então, acompanho o eminente Revisor, Senhor Presidente.
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Voto s/ item VIII

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470
VOTO S/ITEM VIII

(DOSIMETRIA DA PENA - KÁTIA RABELLO - EVASÃO DE DIVISAS)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
peço  vênia  ao  Ministro-Relator  para  acompanhar  o  Revisor  em  razão 
exatamente daquela adaptação por proximidade.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3466356.

Supremo Tribunal Federal

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470
VOTO S/ITEM VIII

(DOSIMETRIA DA PENA - KÁTIA RABELLO - EVASÃO DE DIVISAS)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
peço  vênia  ao  Ministro-Relator  para  acompanhar  o  Revisor  em  razão 
exatamente daquela adaptação por proximidade.

Supremo Tribunal Federal
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Voto s/ item VIII

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM VIII
(DOSIMETRIA DA PENA - KÁTIA RABELLO - EVASÃO DE DIVISAS)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, já se disse 
que da pureza da linguagem decorre a compreensão,  o entendimento. 
Continuidade delitiva não é causa de aumento da pena.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  É  o 
contrário.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  No  campo  das 
consequências, reduz a pena.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Se 
comparado com a... reduz.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Porque,  em vez de 
haver o somatório das diversas penas, como ocorre no concurso material, 
tem-se a tomada de uma delas – se diversas, a mais grave – para aplicar-
se certa percentagem.

Acompanho,  Presidente,  o  relator,  feita  essa  observação,  muito 
embora, no caso, não esteja em jogo causa de aumento da pena. Também 
me reservo, em passo subsequente, a examinar com bons olhos, porque os 
parâmetros  assim  direcionam,  a  possibilidade  de  concluir  pela 
continuidade delitiva não isoladamente, presente a evasão, mas a evasão 
e lavagem. Por que o farei? Porque o numerário se mostrou o mesmo.

Em  segundo  lugar,  o  bem  protegido,  em  ambos  os  crimes,  é  a 
Administração gênero, e o elemento subjetivo é idêntico, ou seja, o dolo. 

Foi  bem  notado,  portanto,  pelo  revisor  a  questão  alusiva  a 
continuidade, e sobre ela teremos que nos debruçar, decidindo a maioria 
a respeito.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3446983.

Supremo Tribunal Federal

12/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM VIII
(DOSIMETRIA DA PENA - KÁTIA RABELLO - EVASÃO DE DIVISAS)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, já se disse 
que da pureza da linguagem decorre a compreensão,  o entendimento. 
Continuidade delitiva não é causa de aumento da pena.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  É  o 
contrário.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  No  campo  das 
consequências, reduz a pena.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE)  -  Se 
comparado com a... reduz.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Porque,  em vez de 
haver o somatório das diversas penas, como ocorre no concurso material, 
tem-se a tomada de uma delas – se diversas, a mais grave – para aplicar-
se certa percentagem.

Acompanho,  Presidente,  o  relator,  feita  essa  observação,  muito 
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RÉU(É)(S) : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem 
suscitada  da  tribuna  pelo  advogado  Márcio  Thomaz  Bastos, 
ratificada pelos advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando Sá e 
Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 
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Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 
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Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Decisão de Julgamento

Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3397286

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7362 de 8405 STF-fl. 58977



Decisão de Julgamento

improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Ricardo Lewandowski (Revisor); pelo crime de corrupção 
passiva (art. 317 do CP), condená-lo por unanimidade; e pelo crime 
de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry 
Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), do delito de formação de quadrilha, 
absolvê-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Joaquim  Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente; pelo crime de 
corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor, Gilmar Mendes e Marco Aurélio; e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu João  Cláudio  de 
Carvalho Genú (VI.1, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli; 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Enivaldo Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo 
crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, e pelo crime 
de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do 
delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Relator, Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e 
pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), 
pelo  crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e 
Marco  Aurélio;  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto 
de Souza Lamas (VI.2, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas 
(VI.2,  d.1,  d.2),  dos  delitos  de  formação  de  quadrilha  e  de 
lavagem de dinheiro, absolvê-lo por unanimidade, com base no art. 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Ricardo Lewandowski (Revisor); pelo crime de corrupção 
passiva (art. 317 do CP), condená-lo por unanimidade; e pelo crime 
de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry 
Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), do delito de formação de quadrilha, 
absolvê-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Joaquim  Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente; pelo crime de 
corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor, Gilmar Mendes e Marco Aurélio; e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu João  Cláudio  de 
Carvalho Genú (VI.1, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli; 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Enivaldo Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo 
crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, e pelo crime 
de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do 
delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Relator, Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e 
pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), 
pelo  crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e 
Marco  Aurélio;  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto 
de Souza Lamas (VI.2, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas 
(VI.2,  d.1,  d.2),  dos  delitos  de  formação  de  quadrilha  e  de 
lavagem de dinheiro, absolvê-lo por unanimidade, com base no art. 
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386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao réu Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa  Weber  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Roberto  Jefferson 
Monteiro  Francisco (VI.3,  c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e 
Marco Aurélio; quanto ao réu Romeu Ferreira Queiroz (VI.3, d.1, 
d.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Emerson Eloy Palmieri  (VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Dias Toffoli e Marco Aurélio, e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, 
b.1,  b.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e, em relação ao crime de lavagem de dinheiro, após 
os votos dos Ministros Relator, Luiz Fux, Dias Toffoli, Celso de 
Mello e Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio, julgando-a improcedente, o julgamento foi suspenso. Votou 
o Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 
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386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao réu Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa  Weber  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Roberto  Jefferson 
Monteiro  Francisco (VI.3,  c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e 
Marco Aurélio; quanto ao réu Romeu Ferreira Queiroz (VI.3, d.1, 
d.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Emerson Eloy Palmieri  (VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Dias Toffoli e Marco Aurélio, e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, 
b.1,  b.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e, em relação ao crime de lavagem de dinheiro, após 
os votos dos Ministros Relator, Luiz Fux, Dias Toffoli, Celso de 
Mello e Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio, julgando-a improcedente, o julgamento foi suspenso. Votou 
o Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 
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Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, 
VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, após o voto do Ministro Dias 
Toffoli julgando procedente a ação para, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a, 
VI.3.a),  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
julgando improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados 
os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Rogério Lanza Tolentino 
(item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira 
(item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal;  os  votos  dos  Ministros Cármen  Lúcia e Gilmar  Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de 
Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério 
Lanza Tolentino, julgando improcedente a ação para absolver dos 
delitos  mencionados  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e  Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto do 
Ministro  Marco  Aurélio,  que  julgava  procedente  a  ação  para 
condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares 
de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo 
de Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, 
julgando-a  improcedente  para  absolver  o  réu  Anderson  Adauto 
Pereira,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  nesta  assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de 
Mello.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  colhidos  os  votos  dos 
Ministros  Celso  de  Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama 
provisoriamente que julgou procedente em parte a ação penal para 
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Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, 
VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, após o voto do Ministro Dias 
Toffoli julgando procedente a ação para, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a, 
VI.3.a),  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
julgando improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados 
os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Rogério Lanza Tolentino 
(item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira 
(item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal;  os  votos  dos  Ministros Cármen  Lúcia e Gilmar  Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de 
Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério 
Lanza Tolentino, julgando improcedente a ação para absolver dos 
delitos  mencionados  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e  Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto do 
Ministro  Marco  Aurélio,  que  julgava  procedente  a  ação  para 
condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares 
de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo 
de Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, 
julgando-a  improcedente  para  absolver  o  réu  Anderson  Adauto 
Pereira,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  nesta  assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de 
Mello.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  colhidos  os  votos  dos 
Ministros  Celso  de  Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama 
provisoriamente que julgou procedente em parte a ação penal para 
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condenar, por unanimidade, pela prática dos crimes de corrupção 
ativa  (art.  333  do  Código  Penal),  os  réus  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e Rogério 
Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto 
(itens VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a 
ação  para  absolver,  por  maioria,  a  ré  Geiza  Dias  dos  Santos, 
vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  e,  por  unanimidade,  o  réu 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, 
do CPP. Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, 
após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa (Relator) quanto 
ao  item  VII da  denúncia,  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VII da 
denúncia, após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), julgando procedente a ação para condenar pelo crime de 
lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno de 
Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a  improcedente  para 
absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia Pereira da 
Costa,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho)  e  José  Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no 
que foi acompanhado integralmente pelo Ministro Luiz Fux; e os 
votos dos Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a 
ação  para  absolver  os  réus  Paulo  Roberto  Galvão  Rocha,  Anita 
Leocádia Pereira da Costa, João Magno de Moura, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho), Anderson Adauto Pereira e José Luiz 
Alves,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Gilmar 
Mendes.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
11.10.2012.

Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
preliminarmente,  rejeitou  a  emendatio  libelli suscitada  nas 
alegações finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa 
Weber votou no sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal 
proclama  provisoriamente  que  julgou  procedente  em  parte  a  ação 
para condenar os réus  Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  por 
unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na primeira 
parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº  7.492/1986, 
ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do 
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condenar, por unanimidade, pela prática dos crimes de corrupção 
ativa  (art.  333  do  Código  Penal),  os  réus  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e Rogério 
Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto 
(itens VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a 
ação  para  absolver,  por  maioria,  a  ré  Geiza  Dias  dos  Santos, 
vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  e,  por  unanimidade,  o  réu 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, 
do CPP. Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, 
após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa (Relator) quanto 
ao  item  VII da  denúncia,  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VII da 
denúncia, após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), julgando procedente a ação para condenar pelo crime de 
lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno de 
Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a  improcedente  para 
absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia Pereira da 
Costa,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho)  e  José  Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no 
que foi acompanhado integralmente pelo Ministro Luiz Fux; e os 
votos dos Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a 
ação  para  absolver  os  réus  Paulo  Roberto  Galvão  Rocha,  Anita 
Leocádia Pereira da Costa, João Magno de Moura, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho), Anderson Adauto Pereira e José Luiz 
Alves,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Gilmar 
Mendes.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
11.10.2012.

Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
preliminarmente,  rejeitou  a  emendatio  libelli suscitada  nas 
alegações finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa 
Weber votou no sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal 
proclama  provisoriamente  que  julgou  procedente  em  parte  a  ação 
para condenar os réus  Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  por 
unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na primeira 
parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº  7.492/1986, 
ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do 
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mesmo  delito  verificado  24  vezes  em  continuidade  delitiva, 
condenar,  por  maioria,  os  réus  Kátia  Rabello e  José  Roberto 
Salgado, vencida a Ministra Rosa Weber. Absolvidos do mencionado 
delito, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal, os 
réus Cristiano de Mello Paz e Vinícius Samarane, por unanimidade, 
e a ré  Geiza Dias dos Santos,  por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio. Com relação aos réus  José Eduardo Cavalcanti de 
Mendonça (Duda Mendonça) e  Zilmar Fernandes Silveira, o Tribunal 
absolveu-os, por maioria, do delito de evasão de divisas previsto 
na  segunda  parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº 
7.492/1986, com base no art. 386, III, do CPP, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; por unanimidade, do delito de lavagem de dinheiro 
referente aos cinco repasses de valores realizados em agência do 
Banco Rural, em São Paulo (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998, cinco vezes); e, por maioria, absolveu-os da prática 
do crime descrito no art. 1º, inciso VI, da Lei 9.613/1998, tendo 
em vista as cinqüenta e três operações de lavagem de dinheiro 
relacionadas às cinqüenta e três operações de evasão de divisas 
mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz 
Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvições com base no art. 386, 
VII,  do  CPP.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Plenário, 15.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  os  Ministros  Gilmar 
Mendes  e  Joaquim  Barbosa  (Relator)  reajustaram  seus  votos  para 
julgar  procedente  a  ação  e  condenar  os  réus  José  Eduardo 
Cavalcanti de Mendonça (Duda Mendonça) e Zilmar Fernandes Silveira 
pelo delito de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 
nº  7.492/1986),  descrito  no  item VIII  (c.1) da  denúncia.  Em 
relação ao item VII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros 
Gilmar  Mendes,  Celso  de  Mello  e  Ayres  Britto  (Presidente),  o 
Tribunal,  por  unanimidade,  julgou  improcedente  a  ação  para 
absolver os réus Anita Leocádia Pereira da Costa, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho) e José Luiz Alves do delito de lavagem 
de dinheiro, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal. Quanto aos réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno 
de Moura e Anderson Adauto Pereira, votaram pela procedência da 
ação, condenando-os pelo delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998),  os  Ministros  Joaquim 
Barbosa (Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres 
Britto (Presidente), e, pela improcedência, votaram os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia e Dias Toffoli. Em seguida, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator)  haver  proferido  parte  do  voto  quanto  ao  item  II da 
denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
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mesmo  delito  verificado  24  vezes  em  continuidade  delitiva, 
condenar,  por  maioria,  os  réus  Kátia  Rabello e  José  Roberto 
Salgado, vencida a Ministra Rosa Weber. Absolvidos do mencionado 
delito, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal, os 
réus Cristiano de Mello Paz e Vinícius Samarane, por unanimidade, 
e a ré  Geiza Dias dos Santos,  por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio. Com relação aos réus  José Eduardo Cavalcanti de 
Mendonça (Duda Mendonça) e  Zilmar Fernandes Silveira, o Tribunal 
absolveu-os, por maioria, do delito de evasão de divisas previsto 
na  segunda  parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº 
7.492/1986, com base no art. 386, III, do CPP, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; por unanimidade, do delito de lavagem de dinheiro 
referente aos cinco repasses de valores realizados em agência do 
Banco Rural, em São Paulo (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998, cinco vezes); e, por maioria, absolveu-os da prática 
do crime descrito no art. 1º, inciso VI, da Lei 9.613/1998, tendo 
em vista as cinqüenta e três operações de lavagem de dinheiro 
relacionadas às cinqüenta e três operações de evasão de divisas 
mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz 
Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvições com base no art. 386, 
VII,  do  CPP.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Plenário, 15.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  os  Ministros  Gilmar 
Mendes  e  Joaquim  Barbosa  (Relator)  reajustaram  seus  votos  para 
julgar  procedente  a  ação  e  condenar  os  réus  José  Eduardo 
Cavalcanti de Mendonça (Duda Mendonça) e Zilmar Fernandes Silveira 
pelo delito de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 
nº  7.492/1986),  descrito  no  item VIII  (c.1) da  denúncia.  Em 
relação ao item VII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros 
Gilmar  Mendes,  Celso  de  Mello  e  Ayres  Britto  (Presidente),  o 
Tribunal,  por  unanimidade,  julgou  improcedente  a  ação  para 
absolver os réus Anita Leocádia Pereira da Costa, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho) e José Luiz Alves do delito de lavagem 
de dinheiro, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal. Quanto aos réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno 
de Moura e Anderson Adauto Pereira, votaram pela procedência da 
ação, condenando-os pelo delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998),  os  Ministros  Joaquim 
Barbosa (Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres 
Britto (Presidente), e, pela improcedência, votaram os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia e Dias Toffoli. Em seguida, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator)  haver  proferido  parte  do  voto  quanto  ao  item  II da 
denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
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ação para condenar, pelo delito de formação de quadrilha (art. 388 
do Código Penal), os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio 
Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo 
de  Vasconcelos,  José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane,  Kátia 
Rabello e  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito às rés Geiza Dias 
dos Santos e Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com base no art. 386, 
VII, do Código de Processo Penal. O Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor) julgou improcedente a ação para absolver todos os réus 
mencionados no referido item II, fazendo-o com base no art. 386, 
III, do CPP, e reajustou o voto proferido em assentada anterior 
para julgar improcedente a ação e absolver, do delito de formação 
de quadrilha descrito no item VI da denúncia, os réus Pedro Silva 
Corrêa de Oliveira de Andrade Neto (VI.1.b.1), João Cláudio de 
Carvalho Genú (VI.1.c.1), Enivaldo Quadrado (VI.1.d.1), Valdemar 
Costa Neto (VI.2.b.1) e Jacinto de Souza Lamas (VI.2.c.1), com 
base  no  art.  386,  III,  do  CPP.  Em  seguida,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
18.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para 
condenar pelo delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de 
Castro, José Genoíno Neto, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de 
Mello  Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino,  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, José Roberto Salgado, Kátia Rabello e Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor),  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito, por unanimidade, 
à  ré  Ayanna  Tenório  Tôrres  de  Jesus,  por  unanimidade,  e,  por 
maioria, a ré Geiza Dias dos Santos, vencido o Ministro Marco 
Aurélio, ambas as absolvições com base no art. 386, VII, do Código 
de  Processo  Penal.  Ressalvados  os  votos  dos  Ministros  Revisor, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli que absolviam com base no 
art.  386,  III,  do  CPP.  Com  relação  ao  réu  Vinícius  Samarane, 
acompanharam  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condená-lo pelo mencionado delito 
de formação de quadrilha, os Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), e acompanharam o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) os Ministros Rosa Weber, 
Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio, julgando improcedente 
a ação para absolvê-lo com base no art. 386, III, do CPP. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto (Presidente). Plenário, 22.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal  resolveu 
questão de ordem suscitada pelo Ministro Ayres Britto (Presidente) 
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ação para condenar, pelo delito de formação de quadrilha (art. 388 
do Código Penal), os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio 
Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo 
de  Vasconcelos,  José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane,  Kátia 
Rabello e  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito às rés Geiza Dias 
dos Santos e Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com base no art. 386, 
VII, do Código de Processo Penal. O Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor) julgou improcedente a ação para absolver todos os réus 
mencionados no referido item II, fazendo-o com base no art. 386, 
III, do CPP, e reajustou o voto proferido em assentada anterior 
para julgar improcedente a ação e absolver, do delito de formação 
de quadrilha descrito no item VI da denúncia, os réus Pedro Silva 
Corrêa de Oliveira de Andrade Neto (VI.1.b.1), João Cláudio de 
Carvalho Genú (VI.1.c.1), Enivaldo Quadrado (VI.1.d.1), Valdemar 
Costa Neto (VI.2.b.1) e Jacinto de Souza Lamas (VI.2.c.1), com 
base  no  art.  386,  III,  do  CPP.  Em  seguida,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
18.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para 
condenar pelo delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de 
Castro, José Genoíno Neto, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de 
Mello  Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino,  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, José Roberto Salgado, Kátia Rabello e Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor),  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito, por unanimidade, 
à  ré  Ayanna  Tenório  Tôrres  de  Jesus,  por  unanimidade,  e,  por 
maioria, a ré Geiza Dias dos Santos, vencido o Ministro Marco 
Aurélio, ambas as absolvições com base no art. 386, VII, do Código 
de  Processo  Penal.  Ressalvados  os  votos  dos  Ministros  Revisor, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli que absolviam com base no 
art.  386,  III,  do  CPP.  Com  relação  ao  réu  Vinícius  Samarane, 
acompanharam  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condená-lo pelo mencionado delito 
de formação de quadrilha, os Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), e acompanharam o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) os Ministros Rosa Weber, 
Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio, julgando improcedente 
a ação para absolvê-lo com base no art. 386, III, do CPP. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto (Presidente). Plenário, 22.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal  resolveu 
questão de ordem suscitada pelo Ministro Ayres Britto (Presidente) 
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no sentido de, em face do empate, absolver os acusados  Valdemar 
Costa  Neto e  Jacinto  de  Souza  Lamas do  delito  de  formação  de 
quadrilha (item VI da denúncia);  José Rodrigues Borba, do delito 
de lavagem de dinheiro (item VI da denúncia); Paulo Roberto Galvão 
da Rocha, João Magno Moura e Anderson Adauto Pereira, do delito de 
lavagem (item VII da denúncia) e o acusado Vinícius Samarane, do 
delito de formação de quadrilha (item II da denúncia), vencido o 
Ministro  Marco  Aurélio  que  entendia  caber  ao  Presidente  o 
desempate.  Em  seguida,  o  Tribunal  resolveu  questão  de  ordem 
suscitada pelo Ministro Joaquim Barbosa (Relator) no sentido de 
que  os  Ministros  que  absolveram  os  acusados  não  participam  da 
votação quanto à dosimetria da pena, vencidos os Ministros Dias 
Toffoli, Gilmar Mendes e Ayres Britto (Presidente). Na sequência, 
o Tribunal, com relação ao réu Marcos Valério Fernandes de Souza, 
pelo cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal), descrito no item II.b da denúncia, fixou a pena em 
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, nos termos do voto do 
Relator, não havendo participado da votação os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia; 
pelo cometimento do delito de  corrupção ativa (art. 333 do CP), 
descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal, nos termos 
do voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, não havendo participado da votação os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli; e, pelo 
cometimento do delito de  peculato (art. 312 do CP), descrito no 
item III.1 (b.2) da denúncia, o Tribunal, nos termos do voto do 
Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de 
reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários  mínimos  cada,  não  havendo  participado  da  votação  os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli. Votou o 
Presidente em todos os itens. Quanto ao delito de corrupção ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, após o voto do Relator, 
que fixava a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão 
e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, e o voto do Revisor, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-
multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos cada, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 23.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento em relação ao réu  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, inicialmente seu advogado, Dr. Marcelo 
Leonardo, assomou a tribuna e requereu que a agravante do art. 62, 
inciso I, do Código Penal, fosse considerada apenas à luz do tipo 
do art. 288 do Código Penal; que as reiterações de infrações sejam 
consideradas como objeto da série da continuidade delitiva, bem 
como a não aplicação, ao caso, da nova redação conferida ao art. 
387,  inciso  IV,  do  Código  de  Processo  Penal.  Em  seguida,  foi 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3397286

Supremo Tribunal Federal

no sentido de, em face do empate, absolver os acusados  Valdemar 
Costa  Neto e  Jacinto  de  Souza  Lamas do  delito  de  formação  de 
quadrilha (item VI da denúncia);  José Rodrigues Borba, do delito 
de lavagem de dinheiro (item VI da denúncia); Paulo Roberto Galvão 
da Rocha, João Magno Moura e Anderson Adauto Pereira, do delito de 
lavagem (item VII da denúncia) e o acusado Vinícius Samarane, do 
delito de formação de quadrilha (item II da denúncia), vencido o 
Ministro  Marco  Aurélio  que  entendia  caber  ao  Presidente  o 
desempate.  Em  seguida,  o  Tribunal  resolveu  questão  de  ordem 
suscitada pelo Ministro Joaquim Barbosa (Relator) no sentido de 
que  os  Ministros  que  absolveram  os  acusados  não  participam  da 
votação quanto à dosimetria da pena, vencidos os Ministros Dias 
Toffoli, Gilmar Mendes e Ayres Britto (Presidente). Na sequência, 
o Tribunal, com relação ao réu Marcos Valério Fernandes de Souza, 
pelo cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal), descrito no item II.b da denúncia, fixou a pena em 
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, nos termos do voto do 
Relator, não havendo participado da votação os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia; 
pelo cometimento do delito de  corrupção ativa (art. 333 do CP), 
descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal, nos termos 
do voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, não havendo participado da votação os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli; e, pelo 
cometimento do delito de  peculato (art. 312 do CP), descrito no 
item III.1 (b.2) da denúncia, o Tribunal, nos termos do voto do 
Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de 
reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários  mínimos  cada,  não  havendo  participado  da  votação  os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli. Votou o 
Presidente em todos os itens. Quanto ao delito de corrupção ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, após o voto do Relator, 
que fixava a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão 
e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, e o voto do Revisor, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-
multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos cada, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 23.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento em relação ao réu  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, inicialmente seu advogado, Dr. Marcelo 
Leonardo, assomou a tribuna e requereu que a agravante do art. 62, 
inciso I, do Código Penal, fosse considerada apenas à luz do tipo 
do art. 288 do Código Penal; que as reiterações de infrações sejam 
consideradas como objeto da série da continuidade delitiva, bem 
como a não aplicação, ao caso, da nova redação conferida ao art. 
387,  inciso  IV,  do  Código  de  Processo  Penal.  Em  seguida,  foi 
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proclamado que o Ministro Cezar Peluso restou vencido na fixação 
da pena do réu Marcos Valério Fernandes de Souza, em relação aos 
delitos de peculato (art. 312 do Código Penal), descritos no item 
III.1 (b.2) da denúncia, e de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal), descrito no  item III.1 (b.1) da denúncia, conforme voto 
proferido  antecipadamente  em  assentada  anterior.  Na  sequência, 
pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal) descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou 
a pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 
30 (trinta) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada,  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor), vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso, Joaquim 
Barbosa  (Relator),  Luiz  Fux,  Marco  Aurélio  e  Presidente.  Pelo 
cometimento dos delitos de peculato (art. 312 do CP) descritos nos 
itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 
230 (duzentos e trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em parte o 
Ministro Cezar Peluso e os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) 
e Dias Toffoli, estes no que fixavam a pena de multa em 25 (vinte 
e  cinco)  dias-multa,  no  valor  de  15  (quinze)  salários  mínimos 
cada. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 9.613/1998), descrito no 
item IV da denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 11 
(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa 
e um) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco 
Aurélio e Celso de Mello, e o voto do Revisor, que fixava a pena 
em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 
20 (vinte) dias-multa, no valor 15 (quinze) salários mínimos cada, 
no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Presidente,  o  Tribunal,  em  face  do  empate 
verificado na votação da dosimetria da pena, fixou-a nos termos do 
voto do Revisor. E, pelo cometimento do delito de corrupção ativa 
(art. 333 do CP), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 7 (sete) anos 
e 11 (onze) meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor 
que a fixava em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 19 
(dezenove) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada, no que foi acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli, e, após o 
voto do Relator, agora pelo cometimento do delito de  evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito 
no item VIII da denúncia, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 
(dez) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, 
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proclamado que o Ministro Cezar Peluso restou vencido na fixação 
da pena do réu Marcos Valério Fernandes de Souza, em relação aos 
delitos de peculato (art. 312 do Código Penal), descritos no item 
III.1 (b.2) da denúncia, e de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal), descrito no  item III.1 (b.1) da denúncia, conforme voto 
proferido  antecipadamente  em  assentada  anterior.  Na  sequência, 
pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal) descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou 
a pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 
30 (trinta) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada,  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor), vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso, Joaquim 
Barbosa  (Relator),  Luiz  Fux,  Marco  Aurélio  e  Presidente.  Pelo 
cometimento dos delitos de peculato (art. 312 do CP) descritos nos 
itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 
230 (duzentos e trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em parte o 
Ministro Cezar Peluso e os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) 
e Dias Toffoli, estes no que fixavam a pena de multa em 25 (vinte 
e  cinco)  dias-multa,  no  valor  de  15  (quinze)  salários  mínimos 
cada. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 9.613/1998), descrito no 
item IV da denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 11 
(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa 
e um) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco 
Aurélio e Celso de Mello, e o voto do Revisor, que fixava a pena 
em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 
20 (vinte) dias-multa, no valor 15 (quinze) salários mínimos cada, 
no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Presidente,  o  Tribunal,  em  face  do  empate 
verificado na votação da dosimetria da pena, fixou-a nos termos do 
voto do Revisor. E, pelo cometimento do delito de corrupção ativa 
(art. 333 do CP), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 7 (sete) anos 
e 11 (onze) meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor 
que a fixava em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 19 
(dezenove) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada, no que foi acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli, e, após o 
voto do Relator, agora pelo cometimento do delito de  evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito 
no item VIII da denúncia, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 
(dez) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, 
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Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a 
pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e 
dois) dias-multa, no valor de 15 salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber  e  Dias  Toffoli,  o 
julgamento  foi  suspenso  para  colher  o  voto  do  Ministro  Marco 
Aurélio.  Presidência  do  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
24.10.2012.

 Decisão: Prosseguindo no julgamento, com relação ao réu Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) descrito no item 
II da denúncia, fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão, por unanimidade e nos termos do voto do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  não  havendo  participado  da 
votação os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento 
do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descrito 
no  item  III.1  (b.1) da  denúncia,  o  Tribunal  fixou  a  pena 
definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos 
do voto do Relator, vencido em parte o Ministro Cezar Peluso, não 
havendo  participado  da  votação  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli.  Votou  o  Presidente.  Pelo  cometimento  do  delito  de 
peculato (art. 312 do Código Penal) descrito no item III.1 (b.2) 
da denúncia, o Tribunal fixou a pena definitiva em 3 (três) anos 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em 
parte  os  Ministros  Cezar  Peluso  e  Rosa  Weber,  não  havendo 
participado da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou 
o  Presidente.  Pelo  cometimento  do  delito  de  corrupção  ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
definitiva em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 180 
(cento  e  oitenta)  dias-multa,  no  valor  de  10  salários  mínimos 
cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  vencidos  em  parte  os 
Ministros Cezar Peluso, Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de peculato 
descrito nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal 
fixou a pena definitiva em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 
(vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, no 
valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso e Revisor. E, pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no item IV da denúncia, após o 
voto do Relator, fixando a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão, acrescido de 2/3 pela continuidade delitiva, 
tornado-a definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, no que 
foi acompanhado pelos Ministros Celso de Mello, Luiz Fux, Gilmar 
Mendes e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a pena-base 
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, acrescido de 1/3 
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Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a 
pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e 
dois) dias-multa, no valor de 15 salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber  e  Dias  Toffoli,  o 
julgamento  foi  suspenso  para  colher  o  voto  do  Ministro  Marco 
Aurélio.  Presidência  do  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
24.10.2012.

 Decisão: Prosseguindo no julgamento, com relação ao réu Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) descrito no item 
II da denúncia, fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão, por unanimidade e nos termos do voto do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  não  havendo  participado  da 
votação os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento 
do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descrito 
no  item  III.1  (b.1) da  denúncia,  o  Tribunal  fixou  a  pena 
definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos 
do voto do Relator, vencido em parte o Ministro Cezar Peluso, não 
havendo  participado  da  votação  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli.  Votou  o  Presidente.  Pelo  cometimento  do  delito  de 
peculato (art. 312 do Código Penal) descrito no item III.1 (b.2) 
da denúncia, o Tribunal fixou a pena definitiva em 3 (três) anos 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em 
parte  os  Ministros  Cezar  Peluso  e  Rosa  Weber,  não  havendo 
participado da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou 
o  Presidente.  Pelo  cometimento  do  delito  de  corrupção  ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
definitiva em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 180 
(cento  e  oitenta)  dias-multa,  no  valor  de  10  salários  mínimos 
cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  vencidos  em  parte  os 
Ministros Cezar Peluso, Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de peculato 
descrito nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal 
fixou a pena definitiva em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 
(vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, no 
valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso e Revisor. E, pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no item IV da denúncia, após o 
voto do Relator, fixando a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão, acrescido de 2/3 pela continuidade delitiva, 
tornado-a definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, no que 
foi acompanhado pelos Ministros Celso de Mello, Luiz Fux, Gilmar 
Mendes e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a pena-base 
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, acrescido de 1/3 
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pela continuidade delitiva, tornando-a definitiva em 4 (quatro) 
anos e 8 (oito) meses, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa 
Weber e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso para colher os 
votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 25.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  réu  Ramon 
Hollerbach  Cardoso, o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de 
corrupção ativa (art. 333 do CP) descrito no  item VI (1.a, 2.a, 
3.a, 4.a) da denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou o Presidente. 
Colhido  o  voto  do  Ministro  Marco  Aurélio,  com  relação  ao  réu 
Marcos Valério Fernandes de Souza quanto ao cometimento do delito 
de  corrupção ativa descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 7 (sete) anos e 11 (onze) 
meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou o 
Presidente. Quanto ao réu  Ramon Hollerbach Cardoso, o Tribunal, 
pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no  item IV da 
denúncia, colhidos os votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco 
Aurélio,  fixou  a  pena  em  5  (cinco)  anos  e  10  (dez)  meses  de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986) descrito 
no  item VIII da denúncia, após o voto do Relator que fixava a 
pena-base em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e Presidente, e o voto do Ministro Revisor que fixava a 
pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen 
Lúcia, e o voto do Ministro Marco Aurélio que fixava a pena-base 
em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e não reconhecia a 
continuidade delitiva, o julgamento foi suspenso. O Ministro Marco 
Aurélio, pelo cometimento do delito de evasão de divisas pelo réu 
Marcos Valério Fernandes de Souza, fixou em 3 (três) anos a pena-
base. Presidência do Ministro Ayres Britto (Presidente). Plenário, 
07.11.2012.

Decisão: Retomando o julgamento quanto ao réu Ramon Hollerbach 
Cardoso, pelo cometimento do delito de evasão de divisas (art. 22, 
parágrafo  único,  da  Lei  7.492/1986),  descrito  no  item  VIII  da 
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pela continuidade delitiva, tornando-a definitiva em 4 (quatro) 
anos e 8 (oito) meses, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa 
Weber e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso para colher os 
votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 25.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  réu  Ramon 
Hollerbach  Cardoso, o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de 
corrupção ativa (art. 333 do CP) descrito no  item VI (1.a, 2.a, 
3.a, 4.a) da denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou o Presidente. 
Colhido  o  voto  do  Ministro  Marco  Aurélio,  com  relação  ao  réu 
Marcos Valério Fernandes de Souza quanto ao cometimento do delito 
de  corrupção ativa descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 7 (sete) anos e 11 (onze) 
meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou o 
Presidente. Quanto ao réu  Ramon Hollerbach Cardoso, o Tribunal, 
pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no  item IV da 
denúncia, colhidos os votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco 
Aurélio,  fixou  a  pena  em  5  (cinco)  anos  e  10  (dez)  meses  de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986) descrito 
no  item VIII da denúncia, após o voto do Relator que fixava a 
pena-base em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e Presidente, e o voto do Ministro Revisor que fixava a 
pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen 
Lúcia, e o voto do Ministro Marco Aurélio que fixava a pena-base 
em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e não reconhecia a 
continuidade delitiva, o julgamento foi suspenso. O Ministro Marco 
Aurélio, pelo cometimento do delito de evasão de divisas pelo réu 
Marcos Valério Fernandes de Souza, fixou em 3 (três) anos a pena-
base. Presidência do Ministro Ayres Britto (Presidente). Plenário, 
07.11.2012.

Decisão: Retomando o julgamento quanto ao réu Ramon Hollerbach 
Cardoso, pelo cometimento do delito de evasão de divisas (art. 22, 
parágrafo  único,  da  Lei  7.492/1986),  descrito  no  item  VIII  da 
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denúncia, o Tribunal aprovou proposta do Ministro Celso de Mello 
no  sentido  de  fixar  em  1/3  a  exacerbação  pela  continuidade 
delitiva,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor), 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia, abstendo-se de votar o Ministro Marco 
Aurélio, restando fixada a pena em 3 (três) anos e 8 (oito) meses 
de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto reajustado do Ministro Joaquim 
Barbosa  (Relator),  vencidos  parcialmente  os  Ministros  Revisor, 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Em seguida, com 
relação  ao  réu  Cristiano  de  Mello  Paz,  o  Tribunal,  pelo 
cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal), descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 2 (dois) 
anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do Relator, 
vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio. Votou o Presidente. 
Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo cometimento do delito de  corrupção 
ativa (art. 333 do CP), descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, 
o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencido, em parte, o 
Ministro  Cezar  Peluso.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da 
votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Pelo cometimento do 
delito de peculato (art. 312 do CP), descrito no item III.1 (b.2) 
da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão 
e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, 
os Ministros Cezar Peluso e Rosa Weber. Votou o Presidente. Não 
participaram da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. O 
Relator aderiu à proposta do Ministro Celso de Mello de aplicar o 
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, na redação dada 
pela Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008. O Ministro Marco 
Aurélio não aderiu ao aditamento. O Presidente reservou-se a votar 
sobre a proposta em momento posterior. Pelo cometimento do delito 
de  corrupção ativa, descrito no  item III.3 (c.1) da denúncia, o 
Tribunal  fixou  a  pena  em  2  (dois)  anos  e  8  (oito)  meses  de 
reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em 
parte,  os  Ministros  Cezar  Peluso,  Revisor,  Rosa  Weber,  Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do 
delito de peculato, descrito nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da 
denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e 
noventa) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
no  que  foi  acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber,  Luiz  Fux, 
Cármen  Lúcia,  Gilmar  Mendes,  Marco  Aurélio,  Celso  de  Mello  e 
Presidente; o voto do Revisor, que fixava a pena em 2 (dois) anos, 
11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do Ministro Cezar Peluso, 
que a fixava, em relação ao delito descrito no item III.2 (b) da 
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denúncia, o Tribunal aprovou proposta do Ministro Celso de Mello 
no  sentido  de  fixar  em  1/3  a  exacerbação  pela  continuidade 
delitiva,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor), 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia, abstendo-se de votar o Ministro Marco 
Aurélio, restando fixada a pena em 3 (três) anos e 8 (oito) meses 
de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto reajustado do Ministro Joaquim 
Barbosa  (Relator),  vencidos  parcialmente  os  Ministros  Revisor, 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Em seguida, com 
relação  ao  réu  Cristiano  de  Mello  Paz,  o  Tribunal,  pelo 
cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal), descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 2 (dois) 
anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do Relator, 
vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio. Votou o Presidente. 
Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo cometimento do delito de  corrupção 
ativa (art. 333 do CP), descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, 
o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencido, em parte, o 
Ministro  Cezar  Peluso.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da 
votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Pelo cometimento do 
delito de peculato (art. 312 do CP), descrito no item III.1 (b.2) 
da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão 
e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, 
os Ministros Cezar Peluso e Rosa Weber. Votou o Presidente. Não 
participaram da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. O 
Relator aderiu à proposta do Ministro Celso de Mello de aplicar o 
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, na redação dada 
pela Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008. O Ministro Marco 
Aurélio não aderiu ao aditamento. O Presidente reservou-se a votar 
sobre a proposta em momento posterior. Pelo cometimento do delito 
de  corrupção ativa, descrito no  item III.3 (c.1) da denúncia, o 
Tribunal  fixou  a  pena  em  2  (dois)  anos  e  8  (oito)  meses  de 
reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em 
parte,  os  Ministros  Cezar  Peluso,  Revisor,  Rosa  Weber,  Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do 
delito de peculato, descrito nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da 
denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e 
noventa) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
no  que  foi  acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber,  Luiz  Fux, 
Cármen  Lúcia,  Gilmar  Mendes,  Marco  Aurélio,  Celso  de  Mello  e 
Presidente; o voto do Revisor, que fixava a pena em 2 (dois) anos, 
11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do Ministro Cezar Peluso, 
que a fixava, em relação ao delito descrito no item III.2 (b) da 
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denúncia, em 2 (dois) anos de reclusão, 30 (trinta) dias-multa, no 
valor de 3 (três) salários mínimos cada, e, em relação ao delito 
descrito  no  item  III.3  (c.2)  da  denúncia,  fixava  a  pena  em  2 
(dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-
multa, no valor de 3 (três) salários mínimos cada, a conclusão da 
votação foi adiada para que seja colhido o voto do Ministro Dias 
Toffoli,  ausente  ocasionalmente.  Pelo  cometimento  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  o  voto  do 
Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos 
Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e 
Presidente, e após o voto do Revisor, que a fixava em 5 (cinco) 
anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi acompanhado 
pelas Ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia, a conclusão da votação 
foi adiada para que seja colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, 
ausente ocasionalmente. Pelo cometimento do delito de  corrupção 
ativa, descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, após 
o voto do Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 
10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos 
Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e Presidente; após o voto do Revisor, que a fixava em 2 
(dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do 
Ministro Marco Aurélio, que fixava a pena-base em 3 (três) anos e 
6  (seis)  meses  de  reclusão,  deixando  o  exame  da  continuidade 
delitiva para outro momento, a conclusão da votação foi adiada 
para que seja colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, ausente 
ocasionalmente.  Com  relação  ao  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  o 
Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de  quadrilha, 
descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão, nos termos do voto do Ministro Marco 
Aurélio, vencido, em parte, o Relator, que a fixava em 2 (dois) 
anos de reclusão e reconhecia a prescrição da pretensão punitiva. 
Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Quanto ao delito de 
lavagem de dinheiro, descrito no item IV da denúncia, após o voto 
do Relator, fixando a pena em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 
(dias) de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e após a questão de ordem 
suscitada da tribuna pelo advogado Paulo Sérgio Abreu e Silva, que 
afirmava  que  o  réu  está  sendo  acusado  de  um  único  delito  de 
lavagem, a votação do item foi adiada. Não participam da votação 
os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Pelo cometimento do delito de 
corrupção ativa, descrito no  item VI.1.a da denúncia, o Tribunal 
fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão e 110 (cento e dez) 
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denúncia, em 2 (dois) anos de reclusão, 30 (trinta) dias-multa, no 
valor de 3 (três) salários mínimos cada, e, em relação ao delito 
descrito  no  item  III.3  (c.2)  da  denúncia,  fixava  a  pena  em  2 
(dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-
multa, no valor de 3 (três) salários mínimos cada, a conclusão da 
votação foi adiada para que seja colhido o voto do Ministro Dias 
Toffoli,  ausente  ocasionalmente.  Pelo  cometimento  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  o  voto  do 
Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos 
Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e 
Presidente, e após o voto do Revisor, que a fixava em 5 (cinco) 
anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi acompanhado 
pelas Ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia, a conclusão da votação 
foi adiada para que seja colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, 
ausente ocasionalmente. Pelo cometimento do delito de  corrupção 
ativa, descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, após 
o voto do Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 
10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos 
Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e Presidente; após o voto do Revisor, que a fixava em 2 
(dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do 
Ministro Marco Aurélio, que fixava a pena-base em 3 (três) anos e 
6  (seis)  meses  de  reclusão,  deixando  o  exame  da  continuidade 
delitiva para outro momento, a conclusão da votação foi adiada 
para que seja colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, ausente 
ocasionalmente.  Com  relação  ao  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  o 
Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de  quadrilha, 
descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão, nos termos do voto do Ministro Marco 
Aurélio, vencido, em parte, o Relator, que a fixava em 2 (dois) 
anos de reclusão e reconhecia a prescrição da pretensão punitiva. 
Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Quanto ao delito de 
lavagem de dinheiro, descrito no item IV da denúncia, após o voto 
do Relator, fixando a pena em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 
(dias) de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e após a questão de ordem 
suscitada da tribuna pelo advogado Paulo Sérgio Abreu e Silva, que 
afirmava  que  o  réu  está  sendo  acusado  de  um  único  delito  de 
lavagem, a votação do item foi adiada. Não participam da votação 
os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Pelo cometimento do delito de 
corrupção ativa, descrito no  item VI.1.a da denúncia, o Tribunal 
fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão e 110 (cento e dez) 
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dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos, nos termos do 
voto do Relator, vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio, que 
fixava a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 
deixando  o  exame  da  continuidade  delitiva  para  outro  momento. 
Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os  Ministros 
Revisor  e  Dias  Toffoli.  Com  relação  à  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, o Tribunal, pelo cometimento do delito de formação de 
quadrilha, descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 1 (um) 
ano e 8 (meses) de reclusão, declarada a prescrição da pretensão 
punitiva, vencidos, em parte, os Ministros Marco Aurélio e Celso 
de  Mello.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo 
cometimento  do  delito  de  corrupção  ativa, descrito  no  item  VI 
(1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 
(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 110 (cento e dez) 
dias-multa,  no  valor  de  5  (cinco)  salários  mínimos  cada,  nos 
termos do voto do Relator, no que foi acompanhado pelos Ministros 
Rosa Weber, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Presidente, vencidos, em 
parte, o Revisor, que a fixava em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 
(dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia, e vencidos em maior extensão os Ministros 
Marco Aurélio e Celso de Mello, que a fixavam em 5 (cinco) anos e 
10 (dez) meses de reclusão. Pelo cometimento do delito de lavagem 
de  dinheiro, descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  o  voto  do 
Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 110 
(cento e dez) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos 
cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos  Ministros  Luiz  Fux,  Gilmar 
Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que a 
fixava em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) 
dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, no que 
foi acompanhado pela Ministra Rosa Weber, a votação foi suspensa 
para  que  sejam  colhidos  os  votos  dos  Ministros  Dias  Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio,  ausentes  ocasionalmente.  Pelo 
cometimento do delito de evasão de divisas, descrito no item VIII 
da denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta 
e oito) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, 
no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que a fixava em 
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 
(doze) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, no 
que  foi  acompanhado  pelo  Ministra  Rosa  Weber,  a  votação  foi 
suspensa  para  que  sejam  colhidos  os  votos  dos  Ministros  Dias 
Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio, ausentes ocasionalmente. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 08.11.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento com relação à ré Simone Reis 
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dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos, nos termos do 
voto do Relator, vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio, que 
fixava a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 
deixando  o  exame  da  continuidade  delitiva  para  outro  momento. 
Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os  Ministros 
Revisor  e  Dias  Toffoli.  Com  relação  à  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, o Tribunal, pelo cometimento do delito de formação de 
quadrilha, descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 1 (um) 
ano e 8 (meses) de reclusão, declarada a prescrição da pretensão 
punitiva, vencidos, em parte, os Ministros Marco Aurélio e Celso 
de  Mello.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo 
cometimento  do  delito  de  corrupção  ativa, descrito  no  item  VI 
(1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 
(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 110 (cento e dez) 
dias-multa,  no  valor  de  5  (cinco)  salários  mínimos  cada,  nos 
termos do voto do Relator, no que foi acompanhado pelos Ministros 
Rosa Weber, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Presidente, vencidos, em 
parte, o Revisor, que a fixava em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 
(dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia, e vencidos em maior extensão os Ministros 
Marco Aurélio e Celso de Mello, que a fixavam em 5 (cinco) anos e 
10 (dez) meses de reclusão. Pelo cometimento do delito de lavagem 
de  dinheiro, descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  o  voto  do 
Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 110 
(cento e dez) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos 
cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos  Ministros  Luiz  Fux,  Gilmar 
Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que a 
fixava em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) 
dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, no que 
foi acompanhado pela Ministra Rosa Weber, a votação foi suspensa 
para  que  sejam  colhidos  os  votos  dos  Ministros  Dias  Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio,  ausentes  ocasionalmente.  Pelo 
cometimento do delito de evasão de divisas, descrito no item VIII 
da denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta 
e oito) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, 
no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que a fixava em 
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 
(doze) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, no 
que  foi  acompanhado  pelo  Ministra  Rosa  Weber,  a  votação  foi 
suspensa  para  que  sejam  colhidos  os  votos  dos  Ministros  Dias 
Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio, ausentes ocasionalmente. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 08.11.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento com relação à ré Simone Reis 
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Lobo de Vasconcelos, colhidos os votos dos Ministros Dias Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do 
delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998), descrito no  item IV da denúncia, fixou a pena em 5 
(cinco) anos de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, no valor 
de 5 (cinco) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli 
e Cármen Lúcia; e, pelo cometimento do delito de evasão de divisas 
(art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item 
VIII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros Dias Toffoli, 
Cármen Lúcia e Marco Aurélio, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) 
anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta 
e oito) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, 
nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros 
Revisor,  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen  Lúcia.  Votou  o 
Presidente. Concluindo o julgamento com relação ao réu  Cristiano 
de Mello Paz, colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, o Tribunal, 
pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no  item IV da 
denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia 
e Dias Toffoli; pelo cometimento do delito de peculato (art. 312 
do Código Penal), descrito nos  itens III.2 (b) e  III.3 (c.2) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos, 10 (dez) meses 
e 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos, em parte, os Ministros Cezar Peluso, Revisor e 
Dias Toffoli; e, pelo cometimento do delito de  corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 
4.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 
(dez) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Marco Aurélio e 
Dias Toffoli. Votou o Presidente. Com relação ao réu José Dirceu 
de Oliveira e Silva, pelo cometimento do delito de  formação de 
quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal),  descrito  no  item  II da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 11 (onze) 
meses  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Votou  o 
Presidente. Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, pelo cometimento do delito 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), descrito no item VI 
(1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o Tribunal, fixou a pena em 7 
(sete)  anos  e  11  (onze)  meses  de  reclusão  e  260  (duzentos  e 
sessenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros 
Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Votou o Presidente. Não participaram 
da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Com relação ao réu 
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Lobo de Vasconcelos, colhidos os votos dos Ministros Dias Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do 
delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998), descrito no  item IV da denúncia, fixou a pena em 5 
(cinco) anos de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, no valor 
de 5 (cinco) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli 
e Cármen Lúcia; e, pelo cometimento do delito de evasão de divisas 
(art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item 
VIII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros Dias Toffoli, 
Cármen Lúcia e Marco Aurélio, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) 
anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta 
e oito) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, 
nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros 
Revisor,  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen  Lúcia.  Votou  o 
Presidente. Concluindo o julgamento com relação ao réu  Cristiano 
de Mello Paz, colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, o Tribunal, 
pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no  item IV da 
denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia 
e Dias Toffoli; pelo cometimento do delito de peculato (art. 312 
do Código Penal), descrito nos  itens III.2 (b) e  III.3 (c.2) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos, 10 (dez) meses 
e 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos, em parte, os Ministros Cezar Peluso, Revisor e 
Dias Toffoli; e, pelo cometimento do delito de  corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 
4.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 
(dez) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Marco Aurélio e 
Dias Toffoli. Votou o Presidente. Com relação ao réu José Dirceu 
de Oliveira e Silva, pelo cometimento do delito de  formação de 
quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal),  descrito  no  item  II da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 11 (onze) 
meses  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Votou  o 
Presidente. Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, pelo cometimento do delito 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), descrito no item VI 
(1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o Tribunal, fixou a pena em 7 
(sete)  anos  e  11  (onze)  meses  de  reclusão  e  260  (duzentos  e 
sessenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros 
Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Votou o Presidente. Não participaram 
da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Com relação ao réu 
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José  Genoíno  Neto,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de 
quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal),  descrito  no  item  II da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) 
meses  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Votou  o 
Presidente. Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, pelo cometimento do delito 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), descrito no item VI 
(1.a, 3.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos 
e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator,  vencidos,  quanto  à  fixação  da  pena  de  reclusão  e  de 
multa, os Ministros Dias Toffoli e Cármen Lúcia e, somente quanto 
à fixação da pena de multa, a Ministra Rosa Weber e o Presidente. 
O  Ministro  Dias  Toffoli  declarou  a  prescrição  da  pretensão 
punitiva.  A  Ministra  Cármen  Lúcia  deixou  a  apreciação  da 
prescrição  para  outro  momento.  Não  participou  da  votação  o 
Revisor.  Com  relação  ao  réu  Delúbio  Soares  Castro,  pelo 
cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal), descrito no item II da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto 
do Relator. Votou o Presidente. Não participaram da votação os 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, 
pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 6 (seis) anos e 8 (meses) de reclusão e 
250  (duzentos  e  cinquenta)  dias-multa,  no  valor  de  5  (cinco) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em 
parte, os Ministros Revisor, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o 
Presidente. Com relação à ré  Kátia Rabello, pelo cometimento do 
delito  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal), 
descrito no  item II da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 
(dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do 
Relator.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no  item IV da denúncia, o 
Tribunal  fixou  a  pena  em  5  (cinco)  anos  e  10  (dez)  meses  de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
15 salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, 
em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de  gestão 
fraudulenta  (art. 4º,  caput, da Lei nº 7.492/1986), descrito no 
item V da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos de 
reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor de 15 (quinze) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencido o 
Revisor  quanto  à  pena  de  multa.  Votou  o  Presidente.  E,  pelo 
cometimento do delito de  evasão de divisas  (art. 22, parágrafo 
único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item VIII da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de 
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José  Genoíno  Neto,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de 
quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal),  descrito  no  item  II da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) 
meses  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Votou  o 
Presidente. Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, pelo cometimento do delito 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), descrito no item VI 
(1.a, 3.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos 
e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator,  vencidos,  quanto  à  fixação  da  pena  de  reclusão  e  de 
multa, os Ministros Dias Toffoli e Cármen Lúcia e, somente quanto 
à fixação da pena de multa, a Ministra Rosa Weber e o Presidente. 
O  Ministro  Dias  Toffoli  declarou  a  prescrição  da  pretensão 
punitiva.  A  Ministra  Cármen  Lúcia  deixou  a  apreciação  da 
prescrição  para  outro  momento.  Não  participou  da  votação  o 
Revisor.  Com  relação  ao  réu  Delúbio  Soares  Castro,  pelo 
cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal), descrito no item II da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto 
do Relator. Votou o Presidente. Não participaram da votação os 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, 
pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 6 (seis) anos e 8 (meses) de reclusão e 
250  (duzentos  e  cinquenta)  dias-multa,  no  valor  de  5  (cinco) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em 
parte, os Ministros Revisor, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o 
Presidente. Com relação à ré  Kátia Rabello, pelo cometimento do 
delito  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal), 
descrito no  item II da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 
(dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do 
Relator.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no  item IV da denúncia, o 
Tribunal  fixou  a  pena  em  5  (cinco)  anos  e  10  (dez)  meses  de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
15 salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, 
em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de  gestão 
fraudulenta  (art. 4º,  caput, da Lei nº 7.492/1986), descrito no 
item V da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos de 
reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor de 15 (quinze) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencido o 
Revisor  quanto  à  pena  de  multa.  Votou  o  Presidente.  E,  pelo 
cometimento do delito de  evasão de divisas  (art. 22, parágrafo 
único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item VIII da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de 
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reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, 
os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Cármen  Lúcia.  Votou  o 
Presidente. Não participou da votação a Ministra Rosa Weber. Na 
sequência, quanto à questão de ordem suscitada da tribuna pelo Dr. 
Paulo Sérgio Abreu e Silva na sessão do Plenário de 8 de novembro, 
o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) esclareceu que a denúncia foi 
recebida  com  relação  ao  réu  Rogério  Lanza  Tolentino por  65 
operações  de  lavagem  de  dinheiro,  tendo  sido  condenado  por  46 
dessas operações, nos termos do art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 12.11.2012.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Presentes  à 

sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar 
Mendes, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias 
Toffoli, Luiz Fux e Rosa Weber.

  Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel 
Santos.

p/Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ADITAMENTO AO VOTO
(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ ROBERTO SALGADO - LAVAGEM DE 

DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, eu creio que a tarefa de julgar é uma das tarefas mais 
nobre do ser humano, mas, também, e por esse motivo, é uma daquelas 
atividades que devem ser exercidas com o maior cuidado, com a maior 
parcimônia.

Eu vim preparado, Senhor Presidente,  para essa sessão,  com uma 
dosimetria para este réu, José Roberto Salgado, equivalente àquela que 
havia  preparado  e  veiculado  para  a  Presidente  do  Banco,  que  é, 
justamente,  a  senhora  Kátia  Rabello.  Recebi,  no  entanto,  um  denso, 
substancioso memorial da defesa, que me obrigou a fazer uma revisita 
aos autos e debruçar-me com um pouco mais de cuidado sobre a situação 
deste réu, José Roberto Salgado, Vice-Presidente do Banco Rural. E depois 
deste reler os autos e rever o voto, e após meditar sobre a dosimetria que 
tinha preparado, imaginei, e, mais do que isso, cheguei à convicção de 
que incorri em erro, Senhor Presidente. Incorri em erro, porque a situação 
da ré, Kátia Salgado...

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Kátia Rabello.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Kátia Rabello; perdão. Esse lapsus linguae se justifica porque identifiquei 
a situação dos dois no primeiro momento.

Mas,  a situação da ré,  Kátia Rabello,  é distinta da do senhor José 
Roberto Salgado, ora em julgamento.

Quanto proferi o voto, no que tange à dosimetria de Kátia Rabello, 
evidenciei um fato que me pareceu extremamente importante, qual seja, 
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nobre do ser humano, mas, também, e por esse motivo, é uma daquelas 
atividades que devem ser exercidas com o maior cuidado, com a maior 
parcimônia.

Eu vim preparado, Senhor Presidente,  para essa sessão,  com uma 
dosimetria para este réu, José Roberto Salgado, equivalente àquela que 
havia  preparado  e  veiculado  para  a  Presidente  do  Banco,  que  é, 
justamente,  a  senhora  Kátia  Rabello.  Recebi,  no  entanto,  um  denso, 
substancioso memorial da defesa, que me obrigou a fazer uma revisita 
aos autos e debruçar-me com um pouco mais de cuidado sobre a situação 
deste réu, José Roberto Salgado, Vice-Presidente do Banco Rural. E depois 
deste reler os autos e rever o voto, e após meditar sobre a dosimetria que 
tinha preparado, imaginei, e, mais do que isso, cheguei à convicção de 
que incorri em erro, Senhor Presidente. Incorri em erro, porque a situação 
da ré, Kátia Salgado...

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Kátia Rabello.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Kátia Rabello; perdão. Esse lapsus linguae se justifica porque identifiquei 
a situação dos dois no primeiro momento.

Mas,  a situação da ré,  Kátia Rabello,  é distinta da do senhor José 
Roberto Salgado, ora em julgamento.

Quanto proferi o voto, no que tange à dosimetria de Kátia Rabello, 
evidenciei um fato que me pareceu extremamente importante, qual seja, 
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intensa  atuação  desta  senhora,  que  exercia  importante  função  de 
Presidente  desta  instituição  financeira  de  Minas  Gerais,  conhecida  e 
tradicional,  que  era,  exatamente,  a  de  manter  contatos  políticos  com 
setores do governo, intermediados pelo senhor Marcos Valério. Isso está 
expresso nos autos. Também fiz menção a esses contatos em meu voto de 
mérito.  Mas,  revendo  a  situação  de  José  Roberto  Salgado,  Senhor 
Presidente, eminentes Pares, eu verifiquei que José Roberto Salgado é um 
técnico do Banco, é um funcionário de carreira, que pouco a pouco foi 
galgando os vários escalões da hierarquia daquela instituição financeira, 
inclusive ocupando cargos no exterior, até chegar a esse relevante, esse 
importante cargo de Vice-Presidente.

Ocorre  que este  réu,  contrariamente  ao  que  ocorreu  com a  Kátia 
Rabello, não manteve nenhum contato externo de natureza política. Era 
um  técnico.  Praticou  crimes?  Praticou.  Errou?  Sem  dúvida  nenhuma. 
Errou.  Claudicou,  como  gosta  de  dizer  o  eminente  Ministro  Marco 
Aurélio,  claudicou  em  seu  proceder?  Claudicou.  Mas  a  sua  culpa,  a 
intensidade de seu dolo, é distinta daquela da ré Kátia Rabello.

Portanto, por via de consequência, é preciso aplicar-lhe uma pena 
um pouco mais mitigada, uma pena que tenha correspondência com a 
sua responsabilidade nos fatos. Eu, refletindo bastante sobre aquilo que 
se contém nos autos - mais uma vez: o juiz precisa estar aberto aos apelos 
da  defesa,  porque  a  defesa  exerce  um  papel  importantíssimo  como 
baluarte  dos  direitos  fundamentais  inscritos  na  Constituição,  pois  o 
advogado é aquele que está mais próximo dos fatos, é aquele que tem 
maior conhecimento do que se contém nos autos do que o próprio juiz -, 
penso, Senhor Presidente, que não há mal nenhum - e é até recomendável 
- que o juiz, até a undécima hora, reformule o seu juízo, a sua sentença, os 
seus votos, para chegar o mais próximo possível da justiça. É o que vou 
procurar fazer neste caso. 

Embora  a  defesa  tenha  pleiteado  a  pena  mínima,  penso,  com  a 
devida vênia, que tal  não é possível,  é preciso, a meu ver,  dosá-la um 
pouco acima do patamar inferior previsto na lei para os distintos crimes, 
mas não com a mesma intensidade que fizemos com relação à ré Kátia 
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intensa  atuação  desta  senhora,  que  exercia  importante  função  de 
Presidente  desta  instituição  financeira  de  Minas  Gerais,  conhecida  e 
tradicional,  que  era,  exatamente,  a  de  manter  contatos  políticos  com 
setores do governo, intermediados pelo senhor Marcos Valério. Isso está 
expresso nos autos. Também fiz menção a esses contatos em meu voto de 
mérito.  Mas,  revendo  a  situação  de  José  Roberto  Salgado,  Senhor 
Presidente, eminentes Pares, eu verifiquei que José Roberto Salgado é um 
técnico do Banco, é um funcionário de carreira, que pouco a pouco foi 
galgando os vários escalões da hierarquia daquela instituição financeira, 
inclusive ocupando cargos no exterior, até chegar a esse relevante, esse 
importante cargo de Vice-Presidente.

Ocorre  que este  réu,  contrariamente  ao  que  ocorreu  com a  Kátia 
Rabello, não manteve nenhum contato externo de natureza política. Era 
um  técnico.  Praticou  crimes?  Praticou.  Errou?  Sem  dúvida  nenhuma. 
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intensidade de seu dolo, é distinta daquela da ré Kátia Rabello.
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se contém nos autos - mais uma vez: o juiz precisa estar aberto aos apelos 
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penso, Senhor Presidente, que não há mal nenhum - e é até recomendável 
- que o juiz, até a undécima hora, reformule o seu juízo, a sua sentença, os 
seus votos, para chegar o mais próximo possível da justiça. É o que vou 
procurar fazer neste caso. 

Embora  a  defesa  tenha  pleiteado  a  pena  mínima,  penso,  com  a 
devida vênia, que tal  não é possível,  é preciso, a meu ver,  dosá-la um 
pouco acima do patamar inferior previsto na lei para os distintos crimes, 
mas não com a mesma intensidade que fizemos com relação à ré Kátia 
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Rabello.

Lê voto: "O réu não possui antecedentes criminais...
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Voto s/ item IV

14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM IV)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ ROBERTO SALGADO - LAVAGEM 
DE DINHEIRO)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
trata-se do crime de lavagem de dinheiro. Estou acompanhando o voto do 
Relator e do Revisor quanto à pena-base: três anos e seis meses. Também 
estou exasperando, agora não conforme o Relator, e, sim, de acordo com o 
Revisor, em apenas um terço, observando o critério que também segui 
com relação a Cristiano Paz e Ramon Hollerbach. Por essa razão, Senhor 
Presidente, a minha pena final é de quatro anos e oito meses de reclusão.

Quanto à pena de multa, peço vênia ao Revisor para acompanhar o 
Ministro Relator, como também fiz na outra oportunidade.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Então Vossa Excelência coincide com o número final da minha conta?

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Quatro  anos  e  oito 
meses  de  reclusão,  conforme  Vossa  Excelência,  a  quem  também 
acompanhei no caso de Cristiano e Ramon Hollerbach.
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Presidente, a minha pena final é de quatro anos e oito meses de reclusão.

Quanto à pena de multa, peço vênia ao Revisor para acompanhar o 
Ministro Relator, como também fiz na outra oportunidade.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Então Vossa Excelência coincide com o número final da minha conta?

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Quatro  anos  e  oito 
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14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(S/ITEM IV)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ ROBERTO SALGADO - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, em relação à pena restritiva de liberdade, no que 

tange tanto à pena-base quanto à continuidade,  acompanho o Revisor. 
Quanto à multa, peço vênia ao Revisor para acompanhar o Relator.

Senhor Presidente, não é a primeira vez que eu acompanho o Relator 
quanto  à  multa  e  acompanho  o  Revisor  quanto  à  pena  restritiva  de 
liberdade. A sociedade, de há muito, critica a pena restritiva de liberdade. 
Hoje  está  nos jornais  a  seguinte  declaração do Ministro  da  Justiça:  “o 
Poder Judiciário tem aplicado muito pouco as medidas cautelares do art. 
319 do Código de Processo Penal”.

O Ministro Gilmar Mendes, quando esteve à frente do CNJ, fez um 
levantamento e  identificou -  corrija-me,  Ministro  Gilmar,  se  eu estiver 
errado  -  mais  de  vinte  mil  cidadãos  brasileiros  que  cumpriam  pena 
restritiva de liberdade de maneira ilegal,  seja porque foram recolhidos 
provisoriamente e o processo foi esquecido, seja porque a ação transitou 
em julgado e não se acompanhou a sua execução. Tive a oportunidade de 
dizer,  em alguns eventos  públicos,  que aquela ação desenvolvida pelo 
Ministro  Gilmar Mendes em relação àquele  procedimento do  CNJ de 
apurar  as  prisões  brasileiras  foi  a  maior  política  pública  de  direitos 
humanos até então.

Mas, em relação às penas pecuniárias, Senhor Presidente, quando eu 
estive à frente da Advocacia-Geral da União, eu criei o núcleo de defesa 
da probidade administrativa e de recuperação dos valores desviados. E, 
em poucos anos, já foram bilhões - não foram milhões, Ministro  Marco 
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Aurélio - recuperados, executando-se as decisões do Tribunal de Contas 
da União e dando-se efeito às investigações administrativas feitas pela 
Corregedoria-Geral da União, instituída no governo de Luiz Inácio Lula 
da Silva. Isso não existia antes.

Há quem diga que o pedagógico é colocar as pessoas na cadeia; não, 
o pedagógico é recuperar os valores desviados. Muitas vezes, no cálculo 
custo/benefício, o cidadão conclui o seguinte: “vale a pena passar algum 
tempo na cadeia pelo custo/benefício que eu vou ter, porque depois vou 
usufruir dos meus valores auferidos ilicitamente".

Estou aqui a justificar, Senhor Presidente, nobres Colegas, as razões 
pelas quais eu tenho, no que diz respeito às penas restritivas de liberdade, 
tido uma visão mais liberal, mais contemporânea. Vamos a Foucault que 
ele dirá por que foi instituída a pena restritiva de liberdade.

Vamos ser contemporâneos. É por isso que, no que diz respeito às 
multas, eu tenho acompanhado o Relator. Mas temos que cobrar multas 
daqueles que realmente agiram com o intuito de se locupletar, diante de 
tudo  aquilo  que  foi  debatido  nesse  processo.  As  penas  restritivas  de 
liberdade que estão sendo impostas nesse processo não têm parâmetros 
contemporâneos no Judiciário brasileiro. As penas de multa também não 
têm.  Mas  eu  estou  acompanhando  o  eminente  Relator,  porque  é  um 
divisor  de  águas.  Temos,  realmente,  que  aprofundar  isso.  Aquele  que 
comete um desvio com intuito financeiro que pague com o vil metal! E, 
de tudo que foi colocado aqui, o intuito final era financeiro - não era dar 
vazão  à  violência;  não  era  atentar  contra  a  democracia,  porque  a 
democracia  brasileira  é  muito  sólida;  não  era  atentar  contra  o  Estado 
Democrático de Direito. O intuito era, partindo de tudo que foi colocado - 
em muitos pontos fiquei vencido -, amealhar o vil metal.

Senhor  Presidente,  nas  multas,  eu  peço  vênia  ao  Revisor  para 
acompanhar o Relator. E temos que repensar o que estamos a sinalizar 
para a sociedade brasileira, em termos de cumprimento de pena.

Crimes contra o ser humano são apenados - volto a dizer o que eu já 
disse aqui outro dia - com penas mais leves do que essas que se estão 
desenhando aqui, em termos de restrição de liberdade. Pessoas que não 
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AP 470 / MG 

são  violentas,  vamos  e  venhamos,  pessoas  que  não  agridem  o  ser 
humano, do ponto de vista da violência real - temos aqui uma banqueira 
condenada,   uma  bailarina  -  que  ameaças  reais  trazem  à  convivência 
humana?

Eu fico pensando, Senhor Presidente: temos aqui pessoas que, desde 
2006,  não  têm  condições  de  sair  à  rua;  tivemos  Ministros  que  foram 
agredidos em razão dos seus votos;  tivemos advogados de defesa que 
foram agredidos na sociedade em razão da sua atuação na defesa, daquilo 
que é a defesa da sociedade. Em que época nós estamos vivendo? Temos 
que repensar isso, estamos aplicando a lei. Ninguém aqui está deixando 
de aplicar a lei, de acordo com a sua óptica, de acordo com a sua visão.

Eu estou aqui a refletir, não sobre o passado, estou aqui a ponderar 
sobre todo o significado de tudo quanto já ocorreu, e os efeitos simbólicos 
disso. Aliás, Castoriadis, um crítico de Marx, à esquerda, apontou isto: o 
quanto o simbólico passa a preponderar na sociedade contemporânea.

O que o simbolismo vale para hoje? De acordo com a minha filosofia, 
de acordo com a minha óptica, Senhor Presidente, para mim, pesam mais 
os  efeitos  pecuniários  do  que  os  efeitos  restritivos  de  liberdade.  E 
pondero à Corte que reflita sobre isso.

Por isso, Senhor Presidente, concluindo esse voto, eu acompanho o 
Revisor quanto à pena restritiva de liberdade e o Relator quanto à pena 
de multa.

###
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Esclarecimento

14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO
(S/ITEM IV)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ ROBERTO SALGADO - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, me permite uma brevíssima palavra com relação à 
pena  de  multa  apenas?  Eu  já  veiculei  o  meu  pensamento  e  a  minha 
intenção  de  reformular  o  meu  voto  quanto  à  pena  de  multa,  a  pena 
pecuniária.

No passado, quem não pagava a pena de multa, no campo penal, 
estava  sujeito  a  um  constrangimento  em  sua  liberdade  corporal.  Mas 
houve uma alteração legislativa, hoje a pena pecuniária tem, a meu ver, 
uma natureza eminentemente fiscal, tanto é que, se não for paga, ela é 
inscrita  na  dívida  ativa,  executável  pela  Fazenda  Pública  com  a 
possibilidade,  inclusive,  de  penhora  de  bens.  Eu  estou  disposto  a 
reajustar  o  meu  voto  porque  eu  tenho  feito  a  dosimetria  da  pena 
pecuniária  segundo  os  critérios  tradicionais  que  venho  aplicando  ao 
longo  da  minha  vida  de  magistrado,  mas,  penso  também  que  nós 
precisamos refletir sobre ela, valorizar a pena pecuniária. Mas ocorre que 
eu ainda não encontrei, data venia, um critério objetivo, pelo menos nestas 
penas que foram fixadas aqui neste Plenário. 

Se nós pudermos chegar,  e  digo isso com todo o respeito,  a  uma 
pena  pecuniária  baseada  em  critérios  objetivos,  baseados  nos  autos, 
baseados  quiçá  no  patrimônio  do  réu,  eu  estarei  pronto  para  aderir, 
inclusive para que nós tenhamos uma uniformidade de entendimento. E 
mais:  para  que  nós  possamos  transmitir  esse  nosso  entendimento  à 
Magistratura  brasileira  de  modo a  que essa  possa,  com tranquilidade, 
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(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ ROBERTO SALGADO - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, me permite uma brevíssima palavra com relação à 
pena  de  multa  apenas?  Eu  já  veiculei  o  meu  pensamento  e  a  minha 
intenção  de  reformular  o  meu  voto  quanto  à  pena  de  multa,  a  pena 
pecuniária.

No passado, quem não pagava a pena de multa, no campo penal, 
estava  sujeito  a  um  constrangimento  em  sua  liberdade  corporal.  Mas 
houve uma alteração legislativa, hoje a pena pecuniária tem, a meu ver, 
uma natureza eminentemente fiscal, tanto é que, se não for paga, ela é 
inscrita  na  dívida  ativa,  executável  pela  Fazenda  Pública  com  a 
possibilidade,  inclusive,  de  penhora  de  bens.  Eu  estou  disposto  a 
reajustar  o  meu  voto  porque  eu  tenho  feito  a  dosimetria  da  pena 
pecuniária  segundo  os  critérios  tradicionais  que  venho  aplicando  ao 
longo  da  minha  vida  de  magistrado,  mas,  penso  também  que  nós 
precisamos refletir sobre ela, valorizar a pena pecuniária. Mas ocorre que 
eu ainda não encontrei, data venia, um critério objetivo, pelo menos nestas 
penas que foram fixadas aqui neste Plenário. 

Se nós pudermos chegar,  e  digo isso com todo o respeito,  a  uma 
pena  pecuniária  baseada  em  critérios  objetivos,  baseados  nos  autos, 
baseados  quiçá  no  patrimônio  do  réu,  eu  estarei  pronto  para  aderir, 
inclusive para que nós tenhamos uma uniformidade de entendimento. E 
mais:  para  que  nós  possamos  transmitir  esse  nosso  entendimento  à 
Magistratura  brasileira  de  modo a  que essa  possa,  com tranquilidade, 
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valer-se dos parâmetros que a Suprema Corte estabeleceu.

Mas, nesse aspecto, Senhor Presidente, eu quero ainda veicular mais 
uma preocupação minha com relação a algumas penas pecuniárias que 
têm  sido  fixadas.  A  nossa  Constituição  é  absolutamente  expressa  e 
taxativa no sentido da proibição do confisco. Nenhuma multa neste país, 
nenhuma sanção pecuniária,  seja ela administrativa,  seja ela tributária, 
seja ela penal,  pode ter o caráter de confisco.  Então,  se nós pudermos 
chegar a um denominador comum, Senhor Presidente, eu estarei pronto a 
aderir. 

Eu endosso as palavras do eminente Ministro Dias Toffoli, no que 
diz  respeito  à necessidade de revalorização das  penas pecuniárias,  até 
como alternativa, em determinados casos, à pena restritiva de liberdade, à 
pena corporal, que é a última ratio do jus persequendi estatal.
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TRIBUNAL PLENO
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VOTO
(S/ITEM IV)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ ROBERTO SALGADO - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
tal  como o  Ministro  Ricardo  Lewandowski,  também avaliei  o  que  foi 
trazido pela defesa de José Roberto Salgado, em memorial, no sentido de 
que não teriam sido quarenta e seis atos de lavagem de dinheiro, mas 
apenas cinco, que era diferente, de toda sorte, do que eu tinha no meu 
voto.  Entretanto,  eu  verifiquei  que,  na  primeira  parte  que  nós 
conhecemos, houve unanimidade quanto a que a condenação se fizesse 
com base em quarenta e seis atos.

Portanto, sem embargo de, eventualmente, até rever todo o processo, 
até  porque  recebi  isso  hoje,  vou  manter  o  que  foi  antes  levado  em 
consideração  para  fins  da  condenação,  e,  neste  caso,  acompanhar  o 
Relator, uma vez que a pena-base é a mesma e a pena por ele fixada tem 
como  parâmetro,  quanto  à  continuidade  delitiva,  rigorosamente  essas 
quarenta e seis práticas. Como eu disse, vou até rever o o que foi feito, 
mas estou levando em consideração o voto que proferi  acompanhando 
quando  da  primeira  fase,  em  que  estávamos  julgando  os  fatos  e  as 
imputações apresentadas e provadas.

Neste sentido, portanto, voto acompanhando o Relator.
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voto.  Entretanto,  eu  verifiquei  que,  na  primeira  parte  que  nós 
conhecemos, houve unanimidade quanto a que a condenação se fizesse 
com base em quarenta e seis atos.

Portanto, sem embargo de, eventualmente, até rever todo o processo, 
até  porque  recebi  isso  hoje,  vou  manter  o  que  foi  antes  levado  em 
consideração  para  fins  da  condenação,  e,  neste  caso,  acompanhar  o 
Relator, uma vez que a pena-base é a mesma e a pena por ele fixada tem 
como  parâmetro,  quanto  à  continuidade  delitiva,  rigorosamente  essas 
quarenta e seis práticas. Como eu disse, vou até rever o o que foi feito, 
mas estou levando em consideração o voto que proferi  acompanhando 
quando  da  primeira  fase,  em  que  estávamos  julgando  os  fatos  e  as 
imputações apresentadas e provadas.

Neste sentido, portanto, voto acompanhando o Relator.
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VOTO

VOTO (S/ITEM IV)
(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ ROBERTO SALGADO - LAVAGEM DE 

DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  - Senhor Presidente, 
eu também, em relação, inclusive, a outra discussão que nós tivemos, de 
Rogério  Tolentino,  também  essa  questão  foi  suscitada  quanto  à 
participação e também fomos fazer a verificação, e o Relator esclareceu 
que a votação tinha sido nesse sentido, por isso a parte dispositiva assim 
rezava.  De  modo  que  se,  por  acaso,  nós  viermos  a  rever,  temos  que 
revolver todas essas questões.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Exatamente,  tal 
como o Ministro Gilmar Mendes, eu também me reservo esse direito.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - O mesmo vale para 
este caso. É claro, se for o caso, nós devemos fazer a revisão. Mas, a mim 
me parece, que, tendo em vista, exatamente, a pena mínima indicada no 
próprio texto, a pena-base adotada pelo Relator parece adequada. 

E  quanto  ao  aumento  –  isso  foi  suscitado,  aqui,  a  partir  da 
necessidade de se ter alguma congruência e alguma coerência, o Ministro 
Celso trouxe,  então,  aquelas considerações da jurisprudência do STJ e, 
também, da nossa jurisprudência  –,  fixamos que,  a partir de um dado 
número,  a  partir  de  seis,  nós,  então,  adotaríamos  a  elevação  mais 
significativa. 

Por isso, a mim me parece que devemos manter essa coerência, e, 
claro, se for o caso, eu acho – como o Ministro Lewandowski acaba de 
apontar  – que se  houver incongruências nós devemos proceder a essa 
necessária revisão. Nós já percebemos que aqui ou acolá, em função dos 
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como o Ministro Gilmar Mendes, eu também me reservo esse direito.
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E  quanto  ao  aumento  –  isso  foi  suscitado,  aqui,  a  partir  da 
necessidade de se ter alguma congruência e alguma coerência, o Ministro 
Celso trouxe,  então,  aquelas considerações da jurisprudência do STJ e, 
também, da nossa jurisprudência  –,  fixamos que,  a partir de um dado 
número,  a  partir  de  seis,  nós,  então,  adotaríamos  a  elevação  mais 
significativa. 

Por isso, a mim me parece que devemos manter essa coerência, e, 
claro, se for o caso, eu acho – como o Ministro Lewandowski acaba de 
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critérios díspares adotados, eventualmente, do Relator ou do Revisor, nós 
temos  produzido,  talvez,  algum  tipo  de  incongruência  ou 
incompatibilidade, teremos que, eventualmente, fazer esse exame afinal. 

Claro, sem dúvida alguma, ninguém gosta, certamente eu não tenho 
o menor prazer em aplicar pena de qualquer sorte, muito menos pena 
restritiva de liberdade. Por outro lado, eu também louvo as palavras do 
Ministro da Justiça – preocupado, agora, com o sistema prisional –, só 
lamento  que  ele  tenha  falado  só  agora,  porque,  de  fato,  esse  é  um 
problema conhecido desde sempre, é uma questão realmente muito séria, 
nós temos uma grande responsabilidade nessa temática. 

Como  disse  o  Ministro  Dias  Toffoli,  nós  temos  aí  realmente  um 
inferno  nos  presídios,  nós  temos  quinhentos  mil  presos,  duzentos  e 
cinquenta mil presos provisórios. Não dá mais para a Justiça dizer que 
não tem nada com isso, a toda hora nós estamos decidindo nas Turmas as 
questões de excesso de prazo, nós estamos nos manifestando em relação a 
isso, por quê? Porque a Justiça não consegue julgar no tempo adequado 
essas questões. Nós temos setenta mil presos, pelo menos, em delegacia – 
e aqui há uma grande responsabilidade de todos os governos –, portanto, 
estão  presos  ilegalmente,  ab  initio,  e  aí  não  há  recursos  para  fazer 
presídios e todas as dificuldades em torno desse assunto. 

Todas as reportagens que são divulgadas – nós tivemos casos,  na 
minha gestão do CNJ,  de presos,  caso do Pará,  que estavam passando 
fome;  recentemente  foi  revelada  situação  de  presos  em  situação  de 
absoluta promiscuidade na Paraíba; mas as notícias que vêm também de 
outros Estados, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, em suma, não são 
melhores.  De  modo  que,  talvez,  esse  julgamento,  em  função  de  sua 
repercussão, esteja também contribuindo para essa reflexão. E é preciso, 
realmente,  que  o  Governo  Federal  tenha  consciência  de  que  tem  que 
participar desse debate sobre segurança pública,  porque ele dispõe de 
recursos,  porque ele  dispõe de  todas  as  condições  e  tem a missão de 
coordenar; é fundamental, então que ele participe. 

Eu me lembro de que a toda hora se anuncia, por exemplo, liberação 
de recursos para a construção de presídios e, logo em seguida, vem um 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3531003.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

critérios díspares adotados, eventualmente, do Relator ou do Revisor, nós 
temos  produzido,  talvez,  algum  tipo  de  incongruência  ou 
incompatibilidade, teremos que, eventualmente, fazer esse exame afinal. 

Claro, sem dúvida alguma, ninguém gosta, certamente eu não tenho 
o menor prazer em aplicar pena de qualquer sorte, muito menos pena 
restritiva de liberdade. Por outro lado, eu também louvo as palavras do 
Ministro da Justiça – preocupado, agora, com o sistema prisional –, só 
lamento  que  ele  tenha  falado  só  agora,  porque,  de  fato,  esse  é  um 
problema conhecido desde sempre, é uma questão realmente muito séria, 
nós temos uma grande responsabilidade nessa temática. 

Como  disse  o  Ministro  Dias  Toffoli,  nós  temos  aí  realmente  um 
inferno  nos  presídios,  nós  temos  quinhentos  mil  presos,  duzentos  e 
cinquenta mil presos provisórios. Não dá mais para a Justiça dizer que 
não tem nada com isso, a toda hora nós estamos decidindo nas Turmas as 
questões de excesso de prazo, nós estamos nos manifestando em relação a 
isso, por quê? Porque a Justiça não consegue julgar no tempo adequado 
essas questões. Nós temos setenta mil presos, pelo menos, em delegacia – 
e aqui há uma grande responsabilidade de todos os governos –, portanto, 
estão  presos  ilegalmente,  ab  initio,  e  aí  não  há  recursos  para  fazer 
presídios e todas as dificuldades em torno desse assunto. 

Todas as reportagens que são divulgadas – nós tivemos casos,  na 
minha gestão do CNJ,  de presos,  caso do Pará,  que estavam passando 
fome;  recentemente  foi  revelada  situação  de  presos  em  situação  de 
absoluta promiscuidade na Paraíba; mas as notícias que vêm também de 
outros Estados, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, em suma, não são 
melhores.  De  modo  que,  talvez,  esse  julgamento,  em  função  de  sua 
repercussão, esteja também contribuindo para essa reflexão. E é preciso, 
realmente,  que  o  Governo  Federal  tenha  consciência  de  que  tem  que 
participar desse debate sobre segurança pública,  porque ele dispõe de 
recursos,  porque ele  dispõe de  todas  as  condições  e  tem a missão de 
coordenar; é fundamental, então que ele participe. 

Eu me lembro de que a toda hora se anuncia, por exemplo, liberação 
de recursos para a construção de presídios e, logo em seguida, vem um 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3531003.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7391 de 8405 STF-fl. 59006



Voto s/ item IV

AP 470 / MG 

contingenciamento;  em  suma,  isso  nunca  foi  prioridade  e,  por  isso, 
também, nós temos esse estado de causa. 

Concordo que essa  questão  deve ser  discutida.  Agora,  nós  temos 
uma definição que o próprio texto legal, no caso o Código Penal, adota 
para  esses  crimes,  e  o  que  nos  cabe  nesse  limite  é  fazer  a  adequada 
individualização, que nós chamamos de dosimetria a partir da referência 
legal. 

De modo que, fazendo essas ressalvas, fazendo essas observações, eu 
acompanho o Relator, Presidente. 
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DINHEIRO)

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  o 
julgamento de ação penal em colegiado é muito complexo, considerada a 
competência originária.  É mais complexo ainda,  e  os  quatro meses  de 
sessões, em número maior do que normalmente realizava o Tribunal, bem 
revela  o  que  estou  lançando,  tendo  em  conta  a  via  atrativa,  que  não 
admito, já que continuo convencido de que a competência do Supremo é 
de  Direito  estrito:  é  o  que  está  na  Constituição  Federal  sendo  que 
legislação comum, como é o Código de Processo Penal, não pode estendê-
la, aumentá-la.

Tenho para mim, Presidente, que, até mesmo, não poderíamos estar 
a julgar esta ação se, numa visão prognóstica, aqueles três que realmente 
detêm  a  chamada  "prerrogativa"  de  serem  julgados  pelo  Supremo 
tivessem  renunciado  aos  mandatos,  antes  mesmo  de  o  processo  ter 
entrado em pauta.

Também  ouso  dizer  que,  talvez,  com  este  julgamento  e  as 
consequências, tenhamos evolução normativa para afastar a prerrogativa 
de foro. É bom que isto ocorra porque, a meu ver, será mais consentâneo 
com os ares constitucionais próprios à Carta de 1988, oportunidade na 
qual passamos do regime de exceção para o estritamente democrático. 
Continuo  acreditando  que  este  julgamento  ainda  promete  muito  em 
termos de desdobramentos, considerada a complexidade ainda grande, 
para chegar-se ao veredicto final.

Para o crime está previsto piso de três e teto de dez anos de reclusão, 
e é sabença que a fixação, pelo julgador, ocorre diante das circunstâncias 
judiciais  versadas  no  artigo  59  do  Código  Penal.  Estas,  no  caso,  se 
mostram negativas. Daí relator e revisor – e não há divergência até aqui – 
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VOTO S/ITEM IV
(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ ROBERTO SALGADO - LAVAGEM DE 

DINHEIRO)

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  o 
julgamento de ação penal em colegiado é muito complexo, considerada a 
competência originária.  É mais complexo ainda,  e  os  quatro meses  de 
sessões, em número maior do que normalmente realizava o Tribunal, bem 
revela  o  que  estou  lançando,  tendo  em  conta  a  via  atrativa,  que  não 
admito, já que continuo convencido de que a competência do Supremo é 
de  Direito  estrito:  é  o  que  está  na  Constituição  Federal  sendo  que 
legislação comum, como é o Código de Processo Penal, não pode estendê-
la, aumentá-la.

Tenho para mim, Presidente, que, até mesmo, não poderíamos estar 
a julgar esta ação se, numa visão prognóstica, aqueles três que realmente 
detêm  a  chamada  "prerrogativa"  de  serem  julgados  pelo  Supremo 
tivessem  renunciado  aos  mandatos,  antes  mesmo  de  o  processo  ter 
entrado em pauta.

Também  ouso  dizer  que,  talvez,  com  este  julgamento  e  as 
consequências, tenhamos evolução normativa para afastar a prerrogativa 
de foro. É bom que isto ocorra porque, a meu ver, será mais consentâneo 
com os ares constitucionais próprios à Carta de 1988, oportunidade na 
qual passamos do regime de exceção para o estritamente democrático. 
Continuo  acreditando  que  este  julgamento  ainda  promete  muito  em 
termos de desdobramentos, considerada a complexidade ainda grande, 
para chegar-se ao veredicto final.

Para o crime está previsto piso de três e teto de dez anos de reclusão, 
e é sabença que a fixação, pelo julgador, ocorre diante das circunstâncias 
judiciais  versadas  no  artigo  59  do  Código  Penal.  Estas,  no  caso,  se 
mostram negativas. Daí relator e revisor – e não há divergência até aqui – 
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terem acrescentado ao piso seis meses, presentes essas circunstâncias.
Agora, Presidente, continuo convencido de que a operação própria 

ao crime continuado não integra – e, portanto, é inconfundível – o critério 
trifásico  previsto  no  Código  Penal.  Não  cabe  confundir  algo  que  diz 
respeito à fixação da pena,  indispensável,  para depois chegar-se à fase 
subsequente  da  definição  do  crime  continuado,  e  que  se  mostra 
prejudicial ao acusado, com o benefício decorrente da conclusão sobre o 
crime continuado.

Penso caber a observância da causa de aumento versada no § 4º do 
artigo  1º  da  Lei  nº  9.613,  de  1998,  sem  que  se  possa  falar  –  e  tenho 
proclamado justamente isto: que o Direito Penal é avesso à sobreposição 
–,  sem que  se  possa  cogitar  de  sobreposição.  Pela  ordem natural  dos 
institutos  – e  o  Direito  é  orgânico –,  primeiro se fixa  a  pena.  Na fase 
subsequente à consideração de atenuantes e agravantes, e, na fase final – 
podendo inclusive a pena ficar aquém do piso ou acima do teto –,  as 
causas de diminuição e aumento da pena.

Por isso, tomo a pena-base de três anos e seis meses e aplico a causa 
de aumento de um terço prevista no artigo 1º, § 4º, da Lei de Regência da 
Lavagem de Dinheiro.

Chego, Presidente, à continuidade delitiva. Meu voto, nessa parte – 
por  isso  que  o  julgamento  promete,  e  a  beleza  da  deliberação  está 
justamente nisso –, é apenas preparatório. Por que preparatório? Porque, 
tal como fiz relativamente ao dito núcleo operacional,  devo considerar, 
não crimes idênticos para a continuidade delitiva, mas crimes da mesma 
espécie. De início – não há comprometimento maior, estou a refletir sobre 
a  matéria  –,  surgem  como  delitos  da  mesma  espécie,  ante  o 
entrelaçamento dos fatos, ante o objeto protegido, que é a Administração 
Pública,  gênero,  ante  o  elemento  subjetivo  das  diversas  espécies 
criminosas,  a lavagem de dinheiro,  a gestão fraudulenta e a evasão de 
divisas,  surge o cabimento. Por isso,  neste primeiro passo,  considero a 
percentagem  –  e  não  posso,  evidentemente,  colocar  na  cadeia  pessoa 
jurídica, e José Salgado mostrou-se administrador da pessoa jurídica –, as 
práticas delituosas, sob o ângulo da lavagem, tal como sinalizadas pelo 
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terem acrescentado ao piso seis meses, presentes essas circunstâncias.
Agora, Presidente, continuo convencido de que a operação própria 

ao crime continuado não integra – e, portanto, é inconfundível – o critério 
trifásico  previsto  no  Código  Penal.  Não  cabe  confundir  algo  que  diz 
respeito à fixação da pena,  indispensável,  para depois chegar-se à fase 
subsequente  da  definição  do  crime  continuado,  e  que  se  mostra 
prejudicial ao acusado, com o benefício decorrente da conclusão sobre o 
crime continuado.

Penso caber a observância da causa de aumento versada no § 4º do 
artigo  1º  da  Lei  nº  9.613,  de  1998,  sem  que  se  possa  falar  –  e  tenho 
proclamado justamente isto: que o Direito Penal é avesso à sobreposição 
–,  sem que  se  possa  cogitar  de  sobreposição.  Pela  ordem natural  dos 
institutos  – e  o  Direito  é  orgânico –,  primeiro se fixa  a  pena.  Na fase 
subsequente à consideração de atenuantes e agravantes, e, na fase final – 
podendo inclusive a pena ficar aquém do piso ou acima do teto –,  as 
causas de diminuição e aumento da pena.

Por isso, tomo a pena-base de três anos e seis meses e aplico a causa 
de aumento de um terço prevista no artigo 1º, § 4º, da Lei de Regência da 
Lavagem de Dinheiro.

Chego, Presidente, à continuidade delitiva. Meu voto, nessa parte – 
por  isso  que  o  julgamento  promete,  e  a  beleza  da  deliberação  está 
justamente nisso –, é apenas preparatório. Por que preparatório? Porque, 
tal como fiz relativamente ao dito núcleo operacional,  devo considerar, 
não crimes idênticos para a continuidade delitiva, mas crimes da mesma 
espécie. De início – não há comprometimento maior, estou a refletir sobre 
a  matéria  –,  surgem  como  delitos  da  mesma  espécie,  ante  o 
entrelaçamento dos fatos, ante o objeto protegido, que é a Administração 
Pública,  gênero,  ante  o  elemento  subjetivo  das  diversas  espécies 
criminosas,  a lavagem de dinheiro,  a gestão fraudulenta e a evasão de 
divisas,  surge o cabimento. Por isso,  neste primeiro passo,  considero a 
percentagem  –  e  não  posso,  evidentemente,  colocar  na  cadeia  pessoa 
jurídica, e José Salgado mostrou-se administrador da pessoa jurídica –, as 
práticas delituosas, sob o ângulo da lavagem, tal como sinalizadas pelo 
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relator. Observo, sem prejuízo do exame do grupo criminoso em termos 
de tipos – os três  tipos referidos –, a percentagem de dois terços.

Quanto  à  multa,  é  pena  prevista  na  Constituição  Federal,  e  a 
disciplina  está  na  lei.  Creio  –  vou  divergir  do  revisor  –  não  caber 
transportar para o campo penal a teoria do confisco próprio ao Direito 
Tributário. E já se disse, na visão leiga, que a parte mais sensível do corpo 
humano – penso que não o é, até mesmo diante das palavras do nosso 
Ministro da Justiça – é o bolso.

Acompanho o relator  relativamente à multa,  reafirmando que me 
reservo o direito de abordar o que assentado quanto aos três crimes em 
relação  aos  quais  individualmente  estamos  agora  a  fixar  pena  sob  o 
ângulo da continuidade delitiva, agrupando-os, havendo a previsão legal 
ante o fato de sendo diversas as penas, considera-se, para a majoração 
prevista  no  artigo  71  do  Código  Penal,  a  mais  grave  –  chegando  a 
resultado querido pelo Código Penal, presente a continuidade delitiva.

É como voto, acompanhando, nesse início, e não é definitiva a minha 
fala, presente – repito, ressalvo bem a matéria – a continuidade delitiva, o 
relator,  exceto,  quanto  à  causa  de  aumento.  Então  de  três  anos  e  seis 
meses, chego a quatro anos e oito meses. Posteriormente – já que a base é 
maior para considerar-se os dois terços da continuidade –, fixo a final em 
sete anos, nove meses e dez dias.

Estabeleço-a  de  forma  provisória,  porque  vou  reexaminar,  com 
muita  atenção,  até  mesmo  presente  o  princípio  da  razoabilidade,  o 
agrupamento dos crimes sob o ângulo da continuidade.
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relator. Observo, sem prejuízo do exame do grupo criminoso em termos 
de tipos – os três  tipos referidos –, a percentagem de dois terços.

Quanto  à  multa,  é  pena  prevista  na  Constituição  Federal,  e  a 
disciplina  está  na  lei.  Creio  –  vou  divergir  do  revisor  –  não  caber 
transportar para o campo penal a teoria do confisco próprio ao Direito 
Tributário. E já se disse, na visão leiga, que a parte mais sensível do corpo 
humano – penso que não o é, até mesmo diante das palavras do nosso 
Ministro da Justiça – é o bolso.

Acompanho o relator  relativamente à multa,  reafirmando que me 
reservo o direito de abordar o que assentado quanto aos três crimes em 
relação  aos  quais  individualmente  estamos  agora  a  fixar  pena  sob  o 
ângulo da continuidade delitiva, agrupando-os, havendo a previsão legal 
ante o fato de sendo diversas as penas, considera-se, para a majoração 
prevista  no  artigo  71  do  Código  Penal,  a  mais  grave  –  chegando  a 
resultado querido pelo Código Penal, presente a continuidade delitiva.

É como voto, acompanhando, nesse início, e não é definitiva a minha 
fala, presente – repito, ressalvo bem a matéria – a continuidade delitiva, o 
relator,  exceto,  quanto  à  causa  de  aumento.  Então  de  três  anos  e  seis 
meses, chego a quatro anos e oito meses. Posteriormente – já que a base é 
maior para considerar-se os dois terços da continuidade –, fixo a final em 
sete anos, nove meses e dez dias.

Estabeleço-a  de  forma  provisória,  porque  vou  reexaminar,  com 
muita  atenção,  até  mesmo  presente  o  princípio  da  razoabilidade,  o 
agrupamento dos crimes sob o ângulo da continuidade.
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14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(s/ item IV)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ ROBERTO SALGADO - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Uma Lei de 1984.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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VOTO
(s/ item IV)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ ROBERTO SALGADO - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Uma Lei de 1984.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO PENAL 470

VOTO S/ITEM IV

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ ROBERTO 

SALGADO - LAVAGEM DE DINHEIRO)

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO 

(PRESIDENTE)  -  Eu  também  acompanho  Sua  Excelência, o  Ministro-

Relator, inclusive quanto aos fundamentos do voto, e junto o meu próprio 

voto aos autos. 

xxxxxxx
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TRIBUNAL PLENO

AÇÃO PENAL 470

VOTO S/ITEM IV

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ ROBERTO 

SALGADO - LAVAGEM DE DINHEIRO)

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO 

(PRESIDENTE)  -  Eu  também  acompanho  Sua  Excelência, o  Ministro-

Relator, inclusive quanto aos fundamentos do voto, e junto o meu próprio 

voto aos autos. 

xxxxxxx
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14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

EXPLICAÇÃO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Senhor  Presidente,  quero,  neste  momento,  exteriorizar  que  refletirei 
também  sobre  os  ponderáveis  argumentos  levantados  pelo  Ministro 
Marco  Aurélio,  que  já  me  impressionaram  quando  Sua  Excelência  os 
veiculou  com  relação  ao  chamado  núcleo  publicitário,  ou  seja,  a 
possibilidade de se considerar       a continuidade delitiva com relação a 
crimes da mesma espécie. E, no final, certamente, teremos de travar uma 
discussão sobre esse tema. 

Reservo-me,  portanto,  o  direito  de  participar  dessa  discussão  e, 
eventualmente, rever o que estou assentando aqui. Mas, por ora, Senhor 
Presidente,  provisoriamente,  para o crime de gestão fraudulenta  estou 
fixando a pena em 3 anos e 6 meses de reclusão, mais onze dias-multa.   
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

EXPLICAÇÃO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Senhor  Presidente,  quero,  neste  momento,  exteriorizar  que  refletirei 
também  sobre  os  ponderáveis  argumentos  levantados  pelo  Ministro 
Marco  Aurélio,  que  já  me  impressionaram  quando  Sua  Excelência  os 
veiculou  com  relação  ao  chamado  núcleo  publicitário,  ou  seja,  a 
possibilidade de se considerar       a continuidade delitiva com relação a 
crimes da mesma espécie. E, no final, certamente, teremos de travar uma 
discussão sobre esse tema. 

Reservo-me,  portanto,  o  direito  de  participar  dessa  discussão  e, 
eventualmente, rever o que estou assentando aqui. Mas, por ora, Senhor 
Presidente,  provisoriamente,  para o crime de gestão fraudulenta  estou 
fixando a pena em 3 anos e 6 meses de reclusão, mais onze dias-multa.   
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14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM V
(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ ROBERTO SALGADO - GESTÃO 

FRAUDULENTA)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
quanto  à  gestão  fraudulenta,  peço  vênia  ao  eminente  Relator  para 
acompanhar  o  voto  do  Revisor,  entendendo  que  as  circunstâncias 
judiciais do artigo 59 levam à elevação em apenas seis meses ao mínimo 
previsto na lei,  que é de 3 a 12 anos. Eu  acresço, pelas circunstâncias 
judiciais, ao mínimo previsto em lei: seis meses. Então, fixo a pena-base 
em 3 anos e 6 meses. 

Como não há aqui nem agravantes, nem atenuantes e nem causa de 
aumento ou diminuição da pena,  fixo a pena definitiva em 3 anos e 6 
meses  de  reclusão,  acompanhando  o  voto  do  eminente  Revisor;  mas, 
quanto à multa, continuo  acompanhando o voto do eminente Relator.
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VOTO S/ITEM V
(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ ROBERTO SALGADO - GESTÃO 

FRAUDULENTA)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
quanto  à  gestão  fraudulenta,  peço  vênia  ao  eminente  Relator  para 
acompanhar  o  voto  do  Revisor,  entendendo  que  as  circunstâncias 
judiciais do artigo 59 levam à elevação em apenas seis meses ao mínimo 
previsto na lei,  que é de 3 a 12 anos. Eu  acresço, pelas circunstâncias 
judiciais, ao mínimo previsto em lei: seis meses. Então, fixo a pena-base 
em 3 anos e 6 meses. 

Como não há aqui nem agravantes, nem atenuantes e nem causa de 
aumento ou diminuição da pena,  fixo a pena definitiva em 3 anos e 6 
meses  de  reclusão,  acompanhando  o  voto  do  eminente  Revisor;  mas, 
quanto à multa, continuo  acompanhando o voto do eminente Relator.
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14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470
VOTO S/ITEM V

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ ROBERTO SALGADO - GESTÃO 
FRAUDULENTA)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, mais uma vez, vou acompanhar o Revisor quanto 

à pena restritiva de liberdade: coincide exatamente com a que estabeleci.
Em relação à pena de multa, eu vou acompanhar o eminente Relator, 

porque,  como já  havia  sinalizado,  a  minha  seria  maior  que  a  de  Sua 
Excelência  em  quarenta  salários  mínimos.  Em  valores  globais,  Sua 
Excelência  chega  a  mil  e  duzentos  salários  mínimos,  eu  chego  a  mil, 
duzentos e quarenta, porque eu aplico cento e cinquenta dias-multa a oito 
salários mínimos; Sua Excelência aplicou cento e vinte e dias-multa a dez 
salários mínimos. Eu acompanho o Relator quanto à multa.

Como o Ministro Marco Aurélio, também estou a refletir sobre a tese 
trazida por ele, inclusive em relação a uma conclusão que Sua Excelência 
chegou a partir de um aparte meu, indo além dele, em relação à evasão de 
divisas,  que foi,  realmente,  não um crime continuado,  mas uma única 
prática. Enfrentaremos esse tema em seguida.

Essa é a riqueza do Colegiado:.  são vários pontos de vista, várias 
filosofias. Em resumo: são as idiossincrasias de cada qual que se somam e 
o respeito mútuo, que há de prevalecer sempre em relação a essas visões.

Acompanho  o  Revisor  quanto  à  pena  restritiva  de  liberdade  e  o 
Relator quanto à pena de multa.

                            ******************

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3573520.
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14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470
VOTO S/ITEM V

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ ROBERTO SALGADO - GESTÃO 
FRAUDULENTA)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, mais uma vez, vou acompanhar o Revisor quanto 

à pena restritiva de liberdade: coincide exatamente com a que estabeleci.
Em relação à pena de multa, eu vou acompanhar o eminente Relator, 

porque,  como já  havia  sinalizado,  a  minha  seria  maior  que  a  de  Sua 
Excelência  em  quarenta  salários  mínimos.  Em  valores  globais,  Sua 
Excelência  chega  a  mil  e  duzentos  salários  mínimos,  eu  chego  a  mil, 
duzentos e quarenta, porque eu aplico cento e cinquenta dias-multa a oito 
salários mínimos; Sua Excelência aplicou cento e vinte e dias-multa a dez 
salários mínimos. Eu acompanho o Relator quanto à multa.

Como o Ministro Marco Aurélio, também estou a refletir sobre a tese 
trazida por ele, inclusive em relação a uma conclusão que Sua Excelência 
chegou a partir de um aparte meu, indo além dele, em relação à evasão de 
divisas,  que foi,  realmente,  não um crime continuado,  mas uma única 
prática. Enfrentaremos esse tema em seguida.

Essa é a riqueza do Colegiado:.  são vários pontos de vista, várias 
filosofias. Em resumo: são as idiossincrasias de cada qual que se somam e 
o respeito mútuo, que há de prevalecer sempre em relação a essas visões.

Acompanho  o  Revisor  quanto  à  pena  restritiva  de  liberdade  e  o 
Relator quanto à pena de multa.

                            ******************

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3573520.
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Voto s/ item V

14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470
VOTO S/ITEM V

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ ROBERTO SALGADO - GESTÃO 
FRAUDULENTA)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
peço vênia, neste caso, ao Ministro-Relator para acompanhar o Revisor.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470
VOTO S/ITEM V

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ ROBERTO SALGADO - GESTÃO 
FRAUDULENTA)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
peço vênia, neste caso, ao Ministro-Relator para acompanhar o Revisor.
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Voto s/ item V

14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO

VOTO S/ITEM V
(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ ROBERTO SALGADO - GESTÃO 

FRAUDULENTA)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  - Senhor Presidente, 
neste  caso  também  vou  pedir  vênia  ao  eminente  Revisor  para 
acompanhar o Relator, tendo em vista que a pena, para o crime, é de 3 a 
12  anos.  A  mim  me  parece  que,  tendo  em  vista  a  fundamentação 
expendida e desenvolvida, está plenamente justificada a ampliação, está 
plenamente  justificado  o  aumento  realizado  e,  de  resto,  a  divergência 
aqui é pouco significativa.

Também acompanho em relação à multa.
                         

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3531005.
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14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO

VOTO S/ITEM V
(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ ROBERTO SALGADO - GESTÃO 

FRAUDULENTA)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  - Senhor Presidente, 
neste  caso  também  vou  pedir  vênia  ao  eminente  Revisor  para 
acompanhar o Relator, tendo em vista que a pena, para o crime, é de 3 a 
12  anos.  A  mim  me  parece  que,  tendo  em  vista  a  fundamentação 
expendida e desenvolvida, está plenamente justificada a ampliação, está 
plenamente  justificado  o  aumento  realizado  e,  de  resto,  a  divergência 
aqui é pouco significativa.

Também acompanho em relação à multa.
                         

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3531005.
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Voto s/ item V

14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO SOBRE ITEM V
(DOSIMETRIA DA PENA – JOSÉ ROBERTO SALGADO – GESTÃO 

FRAUDULENTA)

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente, 
acompanho o relator, e eis a razão de estarmos apreciando pena a pena 
para depois, então, chegarmos à continuidade delitiva. É que, conforme o 
voto de Sua Excelência – está sendo prevalecente –, a pena mais grave diz 
respeito à gestão fraudulenta e servirá de base para majorar-se com um 
dos percentuais contemplados no artigo 71.  Mas acompanho, de início, 
Sua Excelência.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3396653.
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14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO SOBRE ITEM V
(DOSIMETRIA DA PENA – JOSÉ ROBERTO SALGADO – GESTÃO 

FRAUDULENTA)

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente, 
acompanho o relator, e eis a razão de estarmos apreciando pena a pena 
para depois, então, chegarmos à continuidade delitiva. É que, conforme o 
voto de Sua Excelência – está sendo prevalecente –, a pena mais grave diz 
respeito à gestão fraudulenta e servirá de base para majorar-se com um 
dos percentuais contemplados no artigo 71.  Mas acompanho, de início, 
Sua Excelência.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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Explicação

14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

EXPLICAÇÃO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, eu queria fazer uma observação.

Eu  fiquei  vivamente  impressionado  pelo  argumento  do  Ministro 
Dias Toffoli, que ainda se manteve numa posição inicial, mas prometendo 
eventual  evolução.  Mas  esse  argumento  foi  acolhido  pelo  eminente 
Ministro Marco Aurélio, no sentido de entender que no tocante ao crime 
de evasão de divisas, haveria de se considerar apenas um delito, porque, 
na verdade, esse dinheiro, que foi remetido em diversas operações, seja 
por  meio  de  doleiro,  seja  por  intermédio  de  braços  internacionais  da 
instituição financeira, na verdade, elas se destinaram, essas operações, a 
pagar uma dívida, que foi considerada pela própria Corte, legítima, uma 
dívida constituída mediante um contrato firmado, segundo os ditames 
legais, só que, em vez de ser pago internamente, foi pago no exterior.

Portanto, na verdade, a princípio, poder-se-ia considerar apenas um 
crime de evasão de divisas.

Supremo Tribunal Federal
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14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

EXPLICAÇÃO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, eu queria fazer uma observação.

Eu  fiquei  vivamente  impressionado  pelo  argumento  do  Ministro 
Dias Toffoli, que ainda se manteve numa posição inicial, mas prometendo 
eventual  evolução.  Mas  esse  argumento  foi  acolhido  pelo  eminente 
Ministro Marco Aurélio, no sentido de entender que no tocante ao crime 
de evasão de divisas, haveria de se considerar apenas um delito, porque, 
na verdade, esse dinheiro, que foi remetido em diversas operações, seja 
por  meio  de  doleiro,  seja  por  intermédio  de  braços  internacionais  da 
instituição financeira, na verdade, elas se destinaram, essas operações, a 
pagar uma dívida, que foi considerada pela própria Corte, legítima, uma 
dívida constituída mediante um contrato firmado, segundo os ditames 
legais, só que, em vez de ser pago internamente, foi pago no exterior.

Portanto, na verdade, a princípio, poder-se-ia considerar apenas um 
crime de evasão de divisas.
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Voto s/ item VIII

14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO

VOTO S/ITEM VIII
(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ ROBERTO SALGADO -  EVASÃO DE 

DIVISAS)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, também 
aqui eu estou acompanhando o eminente Relator, com as vênias de estilo.

Entendo  que  a  pena  mínima  é  de  2  anos,  o  aumento  se  fez  em 
proporções razoáveis e devidamente justificado.

                      

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3531006.
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14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO

VOTO S/ITEM VIII
(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ ROBERTO SALGADO -  EVASÃO DE 

DIVISAS)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, também 
aqui eu estou acompanhando o eminente Relator, com as vênias de estilo.

Entendo  que  a  pena  mínima  é  de  2  anos,  o  aumento  se  fez  em 
proporções razoáveis e devidamente justificado.

                      

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3531006.
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Voto s/ item VIII

14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM VIII
(DOSIMETRIA DA PENA – JOSÉ ROBERTO SALGADO – EVASÃO DE 

DIVISAS)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, quanto à 
pena-base,  acompanho o  relator.  O tipo  penal  é  de  remessa.  No caso, 
houve remessa de numerário  para satisfazer  quantia  já  assentada com 
antecedência, quantia global.

O questionamento que se faz é este: é possível ter-se diversos crimes, 
no que fatiada a remessa ao exterior? Por isso, não observo, na espécie, a 
continuidade delitiva e apenas fixo a reprimenda em dois anos e nove 
meses de reclusão com a multa prevista pelo relator.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3390459.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM VIII
(DOSIMETRIA DA PENA – JOSÉ ROBERTO SALGADO – EVASÃO DE 

DIVISAS)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, quanto à 
pena-base,  acompanho o  relator.  O tipo  penal  é  de  remessa.  No caso, 
houve remessa de numerário  para satisfazer  quantia  já  assentada com 
antecedência, quantia global.

O questionamento que se faz é este: é possível ter-se diversos crimes, 
no que fatiada a remessa ao exterior? Por isso, não observo, na espécie, a 
continuidade delitiva e apenas fixo a reprimenda em dois anos e nove 
meses de reclusão com a multa prevista pelo relator.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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Voto s/ item VIII

14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM VIII
(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ ROBERTO SALGADO -   

EVASÃO DE DIVISAS)

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Também  me  louvo  nos  mesmos  fundamentos  de  Sua  Excelência,  o 
Ministro- Relator, para subscrever o seu voto. 

Junto o meu próprio voto escrito.
                             *   *   *
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Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM VIII
(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ ROBERTO SALGADO -   

EVASÃO DE DIVISAS)

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Também  me  louvo  nos  mesmos  fundamentos  de  Sua  Excelência,  o 
Ministro- Relator, para subscrever o seu voto. 

Junto o meu próprio voto escrito.
                             *   *   *
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Debate

14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, depois da 
dosimetria,  quanto a  esse  acusado,  teremos intervalo  ou o término da 
sessão, não é?

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Faremos o intervalo.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Porque são dezoito 
horas, e não sei se o revisor, inclusive, retorna.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
proponho,  Senhor  Presidente,  que  continuemos  sem  intervalo,  já  que 
tivemos  a  interrupção  prolongada,  em  razão  da  justa  homenagem 
prestada a Vossa Excelência.

O SENHOR  MINISTRO AYRES  BRITTO (PRESIDENTE) -  E  o 
Ministro  Ricardo  Lewandowski  já  me  avisou  que  não  pode  ficar  na 
segunda parte.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não retornará!

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Na 
segunda parte. Pois é, não teremos o Revisor. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Ele 
voltará, mas não pode se demorar.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3632163.

Supremo Tribunal Federal

14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, depois da 
dosimetria,  quanto a  esse  acusado,  teremos intervalo  ou o término da 
sessão, não é?

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Faremos o intervalo.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Porque são dezoito 
horas, e não sei se o revisor, inclusive, retorna.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
proponho,  Senhor  Presidente,  que  continuemos  sem  intervalo,  já  que 
tivemos  a  interrupção  prolongada,  em  razão  da  justa  homenagem 
prestada a Vossa Excelência.

O SENHOR  MINISTRO AYRES  BRITTO (PRESIDENTE) -  E  o 
Ministro  Ricardo  Lewandowski  já  me  avisou  que  não  pode  ficar  na 
segunda parte.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não retornará!

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Na 
segunda parte. Pois é, não teremos o Revisor. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Ele 
voltará, mas não pode se demorar.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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Debate

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não se 
pode demorar, não é?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não participamos da 
dosimetria da pena, porque absolvemos o acusado.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Ele 
retornará, apenas não poderá ficar para uma Sessão alongada.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas retornará para 
esse bloco?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) – Sim.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas nesse bloco, não 
se fixa pena.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Não é 
para esse bloco.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Ele já 
está retornando.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Pela 
continuidade, depois desse bloco.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O que pretendo, para 
otimizar o tempo...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Ele já 
está retornando.

2 
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – ....  busco otimizar o 
tempo,  o  que  pretendo  é  saber  se,  depois  desse  acusado,  vamos 
prosseguir.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Senhor 
Presidente, eu proponho, já que há essa dificuldade, eu proponho que 
examinemos só mais um crime do próximo acusado. Só um, porque eu 
pretendo trazer uma questão que reputo importante, tão importante que, 
como  esta  é  a  última  sessão  de  Vossa  Excelência,  eu  acho  que  seria 
importante Vossa Excelência participar dessa votação. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Qual seria?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Qual 
seria?

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  A 
questão da perda do mandato.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Agora não. Essa questão é muito complicada.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Devemos deixar para 
o final.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas isso diz respeito a outro réu. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - É por 
isso. Eu vou trazer um parlamentar. 
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, acho que...

O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  Vossa 
Excelência não quer votar?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não, não é não querer 
votar.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  São dezoito.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Bastam 
dez minutos. Não ultrapassa a dez minutos.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
proponho que terminemos o núcleo.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - É por 
isso que eu gostaria de ter a  presença do Presidente. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  É,  é 
uma matéria complexa, Excelência. 

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Mas,  a  partir  da 
próxima quarta-feira, continuaremos com o Presidente. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Então, 
eu proponho que Vossa Excelência termine o núcleo financeiro. 
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Está 
bem, Vossa Excelência, então, não votará sobre essa questão, já que esta é 
a última Sessão. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas ainda tem o Samarane, não é, para votar, que faz parte do núcleo 
financeiro. Eu acho que estamos...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Isso,  exatamente.  Nós  não  estamos  preparados  com  o  material 
necessário.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não, 
Ministro Celso, a minha ideia inicial era deixar essa questão por último.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu só 
cogitei trazê-la hoje em razão do fato de que esta é a última Sessão do 
Ministro Carlos Britto, só por isso. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Mas, 
Excelência, vamos convir, o tema é realmente complexo, do ponto de vista 
da sua tecnicalidade. 

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  É  complexa, 
continuamos a meditar, considerado o voto do Ministro Cezar Peluso.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  Mas 
caso  o  Presidente  entenda  que  é  inoportuno  discuti-la  hoje,  ou,  pelo 
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menos, que eu emita o meu voto, e Sua Excelência deixe consignado o seu 
voto, nada impede.  

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - O meu 
voto é curtíssimo, não passa de dez minutos. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Não,  mas  isso,  data  venia,  Ministro-Relator,  isso  seria  atropelar 
novamente todo o rito. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não é 
atropelar não, Ministro. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Claro, porque nós temos que votar agora pelo cronograma.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Terminemos o núcleo. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Como não ferimos a 
matéria  quando  fixamos as  penas  quanto  aos  parlamentares,  imaginei 
que ficaria para o término. 

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  É 
porque são...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- É, exatamente, agora nós estamos no núcleo financeiro, essa questão não 
se coloca. Não é possível, data venia. Não, não! 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Essa 
questão  se  coloca,  porque,  mais  cedo  ou  mais  tarde,  durante  este 
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julgamento, nós teremos de enfrentá-la. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Sim, mas, mais tarde, mas quando ela vier, oportunamente, quando nós 
formos julgar o núcleo político...

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Esse 
quarto bloco é um bloco avulso em relação aos três núcleos. Então, vamos 
concluir os três núcleos. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não, 
Ministro.  Eu  imaginei  que  Vossa  Excelência  quisesse  votar  sobre  esse 
tema Se Vossa Excelência não quer, não há problema. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Porque 
o tema é efetivamente complexo. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, Sua Excelência é um democrata, ele não aceita esse bouleversement.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA – Como?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vamos 
prosseguir com o terceiro núcleo. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
acho, Ministro Lewandowski, que não há ordem, a ordem aqui é a que o 
Relator fixar. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- A ordem é a desordem, a ordem é o caos. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Não, 
não tem havido desordem.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não há 
desordem. Nós estamos fixando as penas com a maior tranquilidade.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - É, com 
toda a transparência. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
trago o meu voto em três minutos, Vossa Excelência gasta uma hora; sem 
problema. Não há problemas. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não, não é bem assim.
 
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- Não concordo com essa inversão de pauta, novamente, não. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -  Mas 
faz parte. Então, Vossa Excelência, Ministro Joaquim Barbosa, por favor, 
formule o seu douto voto.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -  Eu 
gastarei,  novamente,  em cada  uma das  imputações,  não  ultrapassarei, 
novamente,  os  três  minutos.  Vossa  Excelência  terá  a  noite  toda  para 
continuar o seu voto. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Não,  eu  tenho certeza  que  o  Presidente,  na  sua  despedida,  manterá 
rigorosamente  aquilo  que  foi  combinado,  aquilo  que  foi  acertado 
publicamente. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Bem, 
está determinado, o Ministro-Relator tem a palavra. 

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  apenas 
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Não,  eu  tenho certeza  que  o  Presidente,  na  sua  despedida,  manterá 
rigorosamente  aquilo  que  foi  combinado,  aquilo  que  foi  acertado 
publicamente. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Bem, 
está determinado, o Ministro-Relator tem a palavra. 

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  apenas 
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Debate

AP 470 / MG 

pergunto...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Senhor 
Presidente, nós encerraremos...

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Um  minuto, 
Presidente, pela ordem. 

O SENHOR MINISTRO  JOAQUIM BARBOSA (RELATOR)  -  ...  o 
Vinícius Samarane, é isso? 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Isso. 

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ah,  encerraremos. 
Está  bem.  Como  não  tenho  voto  quanto  à  dosimetria,  votei  pela 
absolvição, não posso apená-lo, peço para me ausentar. 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Muito 
bem. 
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Voto s/ item IV

14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM IV
(DOSIMETRIA DA PENA - VINÍCIUS SAMARANE - LAVAGEM DE 

DINHEIRO)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
acompanho o voto do eminente Relator  quanto à  pena-base,  quanto à 
multa e quanto às penas acessórias, mas divirjo apenas naquela posição 
vencida com relação ao acréscimo decorrente da continuidade delitiva. E 
justifico, Senhor Presidente:  o artigo 71 do Código Penal autoriza e dá ao 
juiz  a  possibilidade  do  acréscimo de  até  dois  terços,  como um limite 
máximo. Quando o eminente Ministro Celso de Mello trouxe a tabela, 
passei a acompanhá-lo com relação aos crimes de corrupção, porque já 
havia  acompanhado o voto  do  eminente Relator,  mas,  com relação ao 
crime  de  lavagem  de  dinheiro,  estava  acompanhando  o  eminente 
Revisor, com o acréscimo de um terço apenas. 

Então,  por  uma  questão  de  coerência  com  aquelas  penas 
relativamente às quais votei quanto a esses outros réus, aqui as mantenho 
até o final do julgamento,  sem prejuízo eventualmente revermos todas 
essas penas em momento posterior.

Então,  Senhor  Presidente,  é  como  voto.  A minha  pena  final  em 
lavagem para Vinícius Samarane é de 4 anos, 2 meses e 20 dias. 

                               

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3562564.

Supremo Tribunal Federal

14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM IV
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Voto s/ item IV

14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM IV
(DOSIMETRIA DA PENA - VINÍCIUS SAMARANE - LAVAGEM DE 

DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor  Presidente,  acompanho  a  eminente  Ministra  Rosa  Weber 

naquilo que Sua Excelência divergiu do Relator.  No mais,  acompanho, 
também, como ela, o Relator.
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Voto s/ item IV

14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470
VOTO S/ITEM IV

(DOSIMETRIA DA PENA - VINÍCIUS SAMARANE - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Presidente,  neste 
caso, peço vênias à divergência, mas acompanho o Relator.
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Voto s/ item IV

14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

(DOSIMETRIA DA PENA - VINÍCIUS SAMARANE -           
LAVAGEM DE DINHEIRO)

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
também acompanho Sua Excelência, o Ministro-Relator,  in totum, data 
venia dos que pensam diferentemente.

Mais  uma  vez,  o  voto  de  Vossa  Excelência  prevalece,  Ministro 
Joaquim Barbosa.

# # #
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Voto s/ item V

14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM V
(DOSIMETRIA DA PENA - VINÍCIUS SAMARANE - GESTÃO 

FRAUDULENTA)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
tenho uma mínima divergência com o voto do eminente Relator no que 
diz  respeito  à  pena-base,  que  aqui,  no  caso,  à  falta  de  atenuantes, 
agravantes e de causas especiais, torna-se definitiva. E isso porque Sua 
Excelência,  justamente  reconhecendo  a  menor  culpabilidade  e 
circunstâncias  favoráveis  relativas  a  Vinícius  Samarane,   baixou  um 
pouco a pena que havia sido proposta e que prevaleceu com relação à 
Kátia Rabello e a José Roberto Salgado. Ora, como já havia diminuído um 
pouco, tenho que continuar baixando. No caso, sendo a pena de 3 a 12 
anos,  voto no sentido de uma pena-base - e torno-a definitiva - de 3 anos 
e  4  meses,  mais  a  multa  aplicada pelo  eminente  Relator  e  as  mesmas 
penas acessórias.
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A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
tenho uma mínima divergência com o voto do eminente Relator no que 
diz  respeito  à  pena-base,  que  aqui,  no  caso,  à  falta  de  atenuantes, 
agravantes e de causas especiais, torna-se definitiva. E isso porque Sua 
Excelência,  justamente  reconhecendo  a  menor  culpabilidade  e 
circunstâncias  favoráveis  relativas  a  Vinícius  Samarane,   baixou  um 
pouco a pena que havia sido proposta e que prevaleceu com relação à 
Kátia Rabello e a José Roberto Salgado. Ora, como já havia diminuído um 
pouco, tenho que continuar baixando. No caso, sendo a pena de 3 a 12 
anos,  voto no sentido de uma pena-base - e torno-a definitiva - de 3 anos 
e  4  meses,  mais  a  multa  aplicada pelo  eminente  Relator  e  as  mesmas 
penas acessórias.
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Voto s/ item V

14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM V
(DOSIMETRIA DA PENA - VINÍCIUS SAMARANE - GESTÃO 

FRAUDULENTA)

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - 3 anos 

e 6 meses e mais cem dias multa.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
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Voto s/ item V

14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ITEM V
(DOSIMETRIA DA PENA - VINÍCIUS SAMARANE - GESTÃO 

FRAUDULENTA)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, acompanho a Ministra Rosa quanto aos 3 anos e 

4 meses e, no mais, o Ministro Relator, assim como ela o fez.
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Voto s/ item IV

14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM IV)

(DOSIMETRIA DA PENA - ROGÉRIO LANZA TOLENTINO - 
LAVAGEM DE DINHEIRO)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
peço vênia ao eminente Relator, mas, na minha compreensão, trata-se, de 
fato,  de  um  crime  único,  considerada  a  limitação  da  participação  de 
Rogério  Tolentino  naquele  empréstimo,  que,  através  da  sua  empresa, 
obteve e repassou a Marcos Valério. O ato relevante, a meu juízo, consiste 
na tomada desse empréstimo em nome de sua empresa, garantido com 
recursos  desviados  do  Fundo  Visanet,  em  verdadeira  operação 
fraudulenta,  e,  depois,  repassado  às  empresas  do  Marcos  Valério  e  à 
Bônus Banval, conforme disse, para ulterior repasse a parlamentares do 
PP. 

Com relação a esse empréstimo, se bem me recordo, dez milhões, 
houve  a  emissão  de  três  cheques,  mas  reputo  configurado  um  crime 
único, ou seja, um único ato de lavagem. 

Eu só ponderaria que ali seria apenas um repasse - pelo menos, na 
minha compreensão. Se adotasse uma outra ótica, aos parlamentares do 
PP, seriam quinze. Com todo respeito ao eminente Relator, como já não o 
acompanho, na verdade ficaria  com o acréscimo menor, considerado esse 
crime único. Seria essa a colocação. A pena-base aprovada pelo Plenário 
foi de três anos e dois meses de reclusão - seria essa. O Relator propõe o 
quê?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Eu não 
proponho, Ministra. 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Ou melhor, não propõe. 
Ele  votou  no  sentido  do  aumento  de  dois  terços  pela  continuidade 
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Voto s/ item IV

AP 470 / MG 

delitiva.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Sim. Eu 

propus isso porque o plenário, quando deliberou em juízo de cognição, 
deliberou sobre quarenta e seis operações. A denúncia falava em quarenta 
e  seis  operações.  Essa  denúncia  foi  recebida,  tendo  em  consideração 
quarenta e seis operações, e a decisão proferida pelo plenário, há poucos 
meses, foi também sobre essas quarenta e seis operações.  

Eu  li  as  respectivas  peças  aqui,  na  sessão  de  segunda-feira:  em 
nenhum momento se falou em uma, duas, ou três operações. O Tolentino 
era  um  dos  partícipes,  como eu  já  disse  aqui  várias  vezes,  colaborou 
intensamente com os atos de lavagem. Mais especificamente em relação à 
empresa  Bônus  Banval,  ele  fez  aquele  empréstimo  que  era  parte  do 
mecanismo de lavagem, de mistura entre  os  valores  dos empréstimos, 
com  os  desvios  de  dinheiro  público,  de  maneira  que  a  ação  dele  foi 
apenas  uma  das  etapas  do  crime  da  lavagem  de  dinheiro,  que  se 
caracterizou principalmente por esses quarenta e seis repasses, tal como 
constou da denúncia e tal como o plenário deliberou.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER  - Senhor Presidente, só 
para justificar o meu voto, e com todo respeito. Por óbvio, o eminente 
Ministro Relator segue o seu raciocínio. No caso de Rogério Tolentino, 
inclusive houve absolvição, pelo Revisor e pelo Ministro Dias Toffoli, se 
bem  me  recordo,  e  eu  me  convenci  de  que  se  tratava  de  caso  de 
condenação.  Essa,  como  diz  o  Ministro  Marco  Aurélio,  a  beleza  do 
Colegiado,  mas  também  a  dificuldade  do  Colegiado.  Inclusive  o 
Procurador  trouxe  memorial,  onde  se  reporta  a  uma  parte  da 
fundamentação  do  meu  voto,  no  sentido  de  que  não  comprovada  a 
participação  de  Rogério  Tolentino  como  sócio,  oculto  que  fosse,  de 
Marcos  Valério;  não  poderia,  então,  ser  responsabilizado por  todos  os 
atos  de  lavagem.  Mas  reconheci,  sim,  a  sua  responsabilidade  e  o 
condenei, acompanhando o voto do eminente Relator, e não do Revisor, 
na  condenação,  justamente  em  função  daquele  empréstimo  de  dez 
milhões  tirado  pela  empresa  Rogério  Tolentino.  Mas,  mesmo  que 
concluísse  que,  pela  emissão  de  três  cheques  -  e  assim não concluo  -, 

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3562566.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

delitiva.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Sim. Eu 

propus isso porque o plenário, quando deliberou em juízo de cognição, 
deliberou sobre quarenta e seis operações. A denúncia falava em quarenta 
e  seis  operações.  Essa  denúncia  foi  recebida,  tendo  em  consideração 
quarenta e seis operações, e a decisão proferida pelo plenário, há poucos 
meses, foi também sobre essas quarenta e seis operações.  

Eu  li  as  respectivas  peças  aqui,  na  sessão  de  segunda-feira:  em 
nenhum momento se falou em uma, duas, ou três operações. O Tolentino 
era  um  dos  partícipes,  como eu  já  disse  aqui  várias  vezes,  colaborou 
intensamente com os atos de lavagem. Mais especificamente em relação à 
empresa  Bônus  Banval,  ele  fez  aquele  empréstimo  que  era  parte  do 
mecanismo de lavagem, de mistura entre  os  valores  dos empréstimos, 
com  os  desvios  de  dinheiro  público,  de  maneira  que  a  ação  dele  foi 
apenas  uma  das  etapas  do  crime  da  lavagem  de  dinheiro,  que  se 
caracterizou principalmente por esses quarenta e seis repasses, tal como 
constou da denúncia e tal como o plenário deliberou.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER  - Senhor Presidente, só 
para justificar o meu voto, e com todo respeito. Por óbvio, o eminente 
Ministro Relator segue o seu raciocínio. No caso de Rogério Tolentino, 
inclusive houve absolvição, pelo Revisor e pelo Ministro Dias Toffoli, se 
bem  me  recordo,  e  eu  me  convenci  de  que  se  tratava  de  caso  de 
condenação.  Essa,  como  diz  o  Ministro  Marco  Aurélio,  a  beleza  do 
Colegiado,  mas  também  a  dificuldade  do  Colegiado.  Inclusive  o 
Procurador  trouxe  memorial,  onde  se  reporta  a  uma  parte  da 
fundamentação  do  meu  voto,  no  sentido  de  que  não  comprovada  a 
participação  de  Rogério  Tolentino  como  sócio,  oculto  que  fosse,  de 
Marcos  Valério;  não  poderia,  então,  ser  responsabilizado por  todos  os 
atos  de  lavagem.  Mas  reconheci,  sim,  a  sua  responsabilidade  e  o 
condenei, acompanhando o voto do eminente Relator, e não do Revisor, 
na  condenação,  justamente  em  função  daquele  empréstimo  de  dez 
milhões  tirado  pela  empresa  Rogério  Tolentino.  Mas,  mesmo  que 
concluísse  que,  pela  emissão  de  três  cheques  -  e  assim não concluo  -, 

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3562566.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7425 de 8405 STF-fl. 59040



Voto s/ item IV

AP 470 / MG 

poderia  não  reconhecer  um  crime  único,  a  mim,  parece-me   mais 
razoável, por essa fundamentação que adotei ao condenar, concluir pelo 
crime único,  independentemente da compreensão do Plenário a respeito. 
Condenei nesses termos,  e, por isso, Senhor Presidente, o meu acréscimo 
é menor.
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14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM IV)

(DOSIMETRIA DA PENA - ROGÉRIO LANZA TOLENTINO - 
LAVAGEM DE DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Aqui, 
eu  vou  pedir  vênia  ao  Relator.  Vou  acompanhar  a  Ministra  Rosa, 
considerando  que  os  cheques  foram  repassados  de  uma  só  vez,  três 
cheques de uma só vez, num só momento para o corréu Marcos Valério.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Foi  entregue  a 
Simone de Vasconcelos. Parece-me. Eu estou sem o voto.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - É, mas 
na minha anotação foi para marcos Valério. Bem, tanto faz...

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Foi para o mesmo 
esquema.
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DEBATE

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Suspendo  o  julgamento  desse  item,  tendo  em  vista  as  ausências  dos 
Ministros... 

O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -   Na 
próxima assentada, começaremos colhendo o voto da Ministra Cármen 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

DEBATE

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) - 
Suspendo  o  julgamento  desse  item,  tendo  em  vista  as  ausências  dos 
Ministros... 

O  SENHOR MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA (RELATOR)  -   Na 
próxima assentada, começaremos colhendo o voto da Ministra Cármen 
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Lúcia  e,  logo  em seguida,  o  do  Ministro  Gilmar  Mendes.  O  Ministro 
Marco Aurélio não vota.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  O 
Ministro Gilmar Mendes também não votou.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  - 
Também não votou.  

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa 
Excelência prossegue? 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (RELATOR)  -  O 
Revisor ainda está aí, porque sei que Sua Excelência...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não é que eu queira sair, Presidente.  Nós não fizemos intervalo, são seis 
e meia da tarde, praticamente. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Não, eu 
proponho que prossigamos até às sete horas, pelo menos. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- A vida continua. O Tribunal continua funcionando. Nós concluiremos 
esse julgamento. Não há... 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - A nossa 
sessão foi muito curta hoje, em razão da homenagem.  

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Teremos várias homenagens, várias posses. Essa é a vida institucional. 
Ela  não  está  jungida  a  um  julgamento  só.  E,  normalmente,  nós 
terminamos às dezoito horas. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) -  Não. 
Nós temos terminado até depois das dezenove, às vezes às vinte horas.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Excepcionalmente. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
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Revisor ainda está aí, porque sei que Sua Excelência...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Antecipadamente. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
(CANCELADO).
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
(CANCELADO).
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Devido 
à baixa do quorum, eu agradeço a presença de todos.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
consulto Vossas Excelências, porque houve pedido de alguns Ministros 
para o cancelamento da sessão de segunda-feira. 

Então fica cancelada a sessão.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Devido 
à baixa do quorum, eu agradeço a presença de todos.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  AYRES  BRITTO  (PRESIDENTE) -  Eu 
consulto Vossas Excelências, porque houve pedido de alguns Ministros 
para o cancelamento da sessão de segunda-feira. 

Então fica cancelada a sessão.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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Voto s/ Dosimetria

14/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ DOSIMETRIA DA PENA 

          
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (Presidente)
Antes de tudo, na linha do que já sustentei em outras oportunidades, 

tenho que a definição da pena adequada ao caso concreto é questão das 
mais  trabalhosas  em  matéria  penal.  Se  é  certo  que  o  legislador,  ao 
estabelecer o sistema trifásico, apontou os caminhos que deve seguir o 
julgador,  não  é  descabida  a  afirmação  de  que  esses  caminhos  são 
particularmente  íngremes.  Isso  porque  a  análise  das  circunstâncias 
objetivas e subjetivas que envolvem o delito está sempre a demandar do 
aplicador  da  reprimenda penal  o  mais  detido  exame do  contexto  dos 
autos.  Mas  não  é  só.  A dosimetria  do  castigo  exige  do  julgador  uma 
cuidadosa  ponderação  dos  efeitos  ético-sociais  da  sanção  penal  e  das 
garantias  constitucionais,  especialmente  a  garantia  da  precisa 
individualização da pena. 

Assim inicialmente postas as coisas, de se ver que a reprimenda não 
é resultado de meras operações matemáticas. Até porque o processo de 
individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da 
resposta  punitiva  do  Estado,  desenvolvendo-se  em  três  momentos 
individuados e complementares:  o legislativo,  o judicial  e  o executivo. 
Logo, a lei  comum não tem a força de subtrair  do juiz sentenciante o 
poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, 
afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma 
empírica  ponderação  de  circunstâncias  objetivas  com  protagonizações 
subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção 
jurídico-positiva  pela  prevalência  do  razoável  sobre  o  racional;  ditada 
pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e 
justiça material. 

Com efeito, no momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz se 
movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de 
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (Presidente)
Antes de tudo, na linha do que já sustentei em outras oportunidades, 

tenho que a definição da pena adequada ao caso concreto é questão das 
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autos.  Mas  não  é  só.  A dosimetria  do  castigo  exige  do  julgador  uma 
cuidadosa  ponderação  dos  efeitos  ético-sociais  da  sanção  penal  e  das 
garantias  constitucionais,  especialmente  a  garantia  da  precisa 
individualização da pena. 

Assim inicialmente postas as coisas, de se ver que a reprimenda não 
é resultado de meras operações matemáticas. Até porque o processo de 
individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da 
resposta  punitiva  do  Estado,  desenvolvendo-se  em  três  momentos 
individuados e complementares:  o legislativo,  o judicial  e  o executivo. 
Logo, a lei  comum não tem a força de subtrair  do juiz sentenciante o 
poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, 
afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma 
empírica  ponderação  de  circunstâncias  objetivas  com  protagonizações 
subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção 
jurídico-positiva  pela  prevalência  do  razoável  sobre  o  racional;  ditada 
pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e 
justiça material. 

Com efeito, no momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz se 
movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de 
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privação ou de restrição da liberdade do condenado e outra que já não 
tenha  por  objeto  esse  bem  jurídico  maior  da  liberdade  física  do 
sentenciado.  Pelo  que  é  vedado  subtrair  da  instância  julgadora  a 
possibilidade  de  se  movimentar  com  certa  discricionariedade  nos 
quadrantes da alternatividade sancionatória.  Discricionariedade, lógico, 
balizada  por  duas  diretivas  que  extraio  diretamente  do  Texto 
Constitucional: a) a garantia da motivação das decisões judiciais (inciso 
IX do art. 93 da CF); b) a garantia da individualização da pena (inciso LVI 
do art. 5º da CF). 

Com  essas  balizas  teóricas,  passo  a  dosar  as  sanções  penais, 
seguindo  a  estrutura  definida  pelo  ministro  relator  e  limitando-me  a 
explicitar  os  fundamentos  que,  eventualmente,  se  distanciem daqueles 
apontados pelos ministros relator e pelo revisor.

          
NÚCLEO PUBLICITÁRIO

MARCOS VALÉRIO
I) Quanto ao delito de formação de quadrilha:
Na análise dos vetores do artigo 59 do Código Penal, começo pela 

anotação de que o nível de protagonização assumido por este denunciado 
evidencia o intenso grau de reprovação da conduta a ele debitada. Estou 
a  dizer:  extraio  da  prova  dos  autos  uma  maior  censurabilidade  da 
conduta  deste  denunciado,  na medida em que ele,  Marcos  Valério,  se 
acha entre aqueles autores que mais contribuíram para o êxito do delito. 
Mais  do  que  isso:  Marcos  Valério  ofereceu  aos  demais  acusados  já 
condenados toda uma estrutura empresarial lícita na sua origem para a 
prática de diversos delitos contra a Administração Pública e o Sistema 
Financeiro Nacional. Tudo a permitir um mais rigoroso juízo de censura 
penal  dos  atos  protagonizados.  Da  mesma  forma,  tenho  por 
desfavoráveis  os vetores do motivo,  das circunstâncias do crime e das 
consequências do delito. Quanto à motivação, circunstância que não se 
confunde com o especial fim de agir exigido pelo tipo penal em causa, 
não  posso  deixar  de  anotar  que  Marcos  Valério  agiu  imbuído  do 
propósito de aferir vantagens escusas com a proximidade com o núcleo-
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duro do governo federal. Já as circunstâncias do delito, essas se mostram 
desfavoráveis, na medida em que Marcos Valério atuou exaustivamente 
na conexão entre os agentes do núcleo político e aqueles integrantes dos 
núcleos  operacionais,  além  de  ter  transitado  em  diversos  estados  da 
federação e até mesmo fora do Brasil  (refiro-me à viagem à Portugal). 
Com relação às consequências do delito, penso que a compra do apoio 
político  a  projetos  do  governo  federal  ultrapassou  a  barreira  do  bem 
jurídico tutelado e ofendeu, por modo incomum, a essência do regime 
político-eleitoral brasileiro (a ideologia das urnas, a que me referi no voto 
sobre o mérito da causa).

Com essas anotações, na linha do que definido pelo ministro relator, 
fixo a pena-base em 2 anos e 5 meses de reclusão. Pena que aumento em 6 
meses pela agravante do inciso I do art. 62 do CP. O que faço por entender 
que  Marcos  Valério  teve  papel  de  destaque  na  elaboração  da  trama 
delitiva, além de ser o responsável pela definição das tarefas executadas 
por outros agentes, como, por exemplo, Simone Vasconcelos. 

Na falta de causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena 
definitiva em 2 anos e 11 meses de reclusão. 

          
II)  Quanto  ao  delito  de  peculato  narrado  no  Capítulo  III,  III.1, 

“b.2”, da denúncia – Câmara dos Deputados
Passo a fixar a pena para o delito de peculato envolvendo o contrato 

de  publicidade  firmado  entre  a  Câmara  dos  Deputados  e  a  DNA 
Propaganda. Fazendo-o, consigno, de saída, que a culpabilidade opera, 
aqui, como circunstância desfavorável ao acusado. É que, bem vistas as 
coisas,  o grau de censurabilidade ou de reprovação da conduta se me 
afigura elevado,  especialmente pela  trilha do  esquema delitivo.  Trilha, 
essa, que perpassou a Presidência de um poder da República Federativa 
do Brasil e mesclou atividades lícitas e ilícitas na tentativa de atribuir um 
caráter lícito às tratativas acertadas para o desvio de recursos públicos. 
De mais a mais, tenho que os motivos e as consequências do delito (que 
não se confundem com o resultado naturalístico do crime) autorizam a 
exacerbação da pena-base. Até porque, no caso, não é difícil encontrar nos 
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duro do governo federal. Já as circunstâncias do delito, essas se mostram 
desfavoráveis, na medida em que Marcos Valério atuou exaustivamente 
na conexão entre os agentes do núcleo político e aqueles integrantes dos 
núcleos  operacionais,  além  de  ter  transitado  em  diversos  estados  da 
federação e até mesmo fora do Brasil  (refiro-me à viagem à Portugal). 
Com relação às consequências do delito, penso que a compra do apoio 
político  a  projetos  do  governo  federal  ultrapassou  a  barreira  do  bem 
jurídico tutelado e ofendeu, por modo incomum, a essência do regime 
político-eleitoral brasileiro (a ideologia das urnas, a que me referi no voto 
sobre o mérito da causa).

Com essas anotações, na linha do que definido pelo ministro relator, 
fixo a pena-base em 2 anos e 5 meses de reclusão. Pena que aumento em 6 
meses pela agravante do inciso I do art. 62 do CP. O que faço por entender 
que  Marcos  Valério  teve  papel  de  destaque  na  elaboração  da  trama 
delitiva, além de ser o responsável pela definição das tarefas executadas 
por outros agentes, como, por exemplo, Simone Vasconcelos. 

Na falta de causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena 
definitiva em 2 anos e 11 meses de reclusão. 

          
II)  Quanto  ao  delito  de  peculato  narrado  no  Capítulo  III,  III.1, 

“b.2”, da denúncia – Câmara dos Deputados
Passo a fixar a pena para o delito de peculato envolvendo o contrato 

de  publicidade  firmado  entre  a  Câmara  dos  Deputados  e  a  DNA 
Propaganda. Fazendo-o, consigno, de saída, que a culpabilidade opera, 
aqui, como circunstância desfavorável ao acusado. É que, bem vistas as 
coisas,  o grau de censurabilidade ou de reprovação da conduta se me 
afigura elevado,  especialmente pela  trilha do  esquema delitivo.  Trilha, 
essa, que perpassou a Presidência de um poder da República Federativa 
do Brasil e mesclou atividades lícitas e ilícitas na tentativa de atribuir um 
caráter lícito às tratativas acertadas para o desvio de recursos públicos. 
De mais a mais, tenho que os motivos e as consequências do delito (que 
não se confundem com o resultado naturalístico do crime) autorizam a 
exacerbação da pena-base. Até porque, no caso, não é difícil encontrar nos 
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autos que, para além do desvio de verbas públicas (fato, esse, já inserido 
na compostura normativa do tipo penal), o proceder delitivo de Marcos 
Valério e dos outros acusados neste episódio resultou em inúmeras outras 
irregularidades  administrativas  e  na  prestação  de  serviços  deficiente, 
conforme  apontado  pelo  Laudo  nº  1947/09  do  Instituto  Nacional  de 
Criminalística. Tudo isso, a meu juízo, justifica a pena-base de 4 anos e 2 
meses  de  reclusão.  Pena que aumento  em 6  meses  pela  agravante  do 
inciso I do art. 62 do Código Penal, tornando-a definitiva em 4 anos e 8 
meses de reclusão.

Quanto  à  pena  de  multa  inscrita  no  tipo  secundário  do  art.  312, 
observo  que  a  quantidade  de  dias-multa  deve  guardar  relação  com a 
análise das circunstâncias judiciais.  Pelo que fixo a pena em 210 dias-
multa, na razão de 10 salários mínimos. 

          
III)  Delitos  de  peculato  narrados  no  Capítulo  III,  III.2,  “b”  da 

denúncia:  desvio  de  R$ 2.923.686,15 do Banco do Brasil  -  “bônus de 
volume” e no Capítulo III, III.3, “c.2” da denúncia. Desvios: 19.05.2003 – 
R$  23.300.000,00;  28.11.2003  –  R$  6.454.331,43;  12.03.2004  –  R$ 
35.000.000,00; e 01.06.2004 – R$ 9.097.024,75.– “Visanet”

Quanto aos delitos de peculato envolvendo o chamado “bônus de 
volume” e o fundo Visanet, reitero que a culpabilidade opera, aqui, como 
circunstância desfavorável ao acusado. Isso porque, como já adiantei, o 
grau de censurabilidade ou de reprovação do agir  delitivo de Marcos 
Valério  se  me  afigura  elevado,  especialmente  pela  trilha  do  esquema 
delitivo. Trilha, essa, que perpassou a direção de instituição financeira e 
mesclou atividades lícitas  e ilícitas  na tentativa de atribuir  um caráter 
lícito às tratativas acertadas para o desvio de recursos públicos. Acresce 
que no episódio “Visanet” Marcos Valério utilizou de todo o seu  know 
how do mercado publicitário para identificar uma poderosa e, ao mesmo 
tempo, desembaraçada fonte de recursos. O que fez, não duvido, ciente, 
inclusive, das peculiaridades do mercado publicitário e da natureza das 
verbas  movimentadas  pela  Companhia  Brasileira  de  Meios  de 
Pagamentos.  Ou  seja,  na  trena  da  protagonização  em  si  dos  atos  e 
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autos que, para além do desvio de verbas públicas (fato, esse, já inserido 
na compostura normativa do tipo penal), o proceder delitivo de Marcos 
Valério e dos outros acusados neste episódio resultou em inúmeras outras 
irregularidades  administrativas  e  na  prestação  de  serviços  deficiente, 
conforme  apontado  pelo  Laudo  nº  1947/09  do  Instituto  Nacional  de 
Criminalística. Tudo isso, a meu juízo, justifica a pena-base de 4 anos e 2 
meses  de  reclusão.  Pena que aumento  em 6  meses  pela  agravante  do 
inciso I do art. 62 do Código Penal, tornando-a definitiva em 4 anos e 8 
meses de reclusão.

Quanto  à  pena  de  multa  inscrita  no  tipo  secundário  do  art.  312, 
observo  que  a  quantidade  de  dias-multa  deve  guardar  relação  com a 
análise das circunstâncias judiciais.  Pelo que fixo a pena em 210 dias-
multa, na razão de 10 salários mínimos. 

          
III)  Delitos  de  peculato  narrados  no  Capítulo  III,  III.2,  “b”  da 

denúncia:  desvio  de  R$ 2.923.686,15 do Banco do Brasil  -  “bônus de 
volume” e no Capítulo III, III.3, “c.2” da denúncia. Desvios: 19.05.2003 – 
R$  23.300.000,00;  28.11.2003  –  R$  6.454.331,43;  12.03.2004  –  R$ 
35.000.000,00; e 01.06.2004 – R$ 9.097.024,75.– “Visanet”

Quanto aos delitos de peculato envolvendo o chamado “bônus de 
volume” e o fundo Visanet, reitero que a culpabilidade opera, aqui, como 
circunstância desfavorável ao acusado. Isso porque, como já adiantei, o 
grau de censurabilidade ou de reprovação do agir  delitivo de Marcos 
Valério  se  me  afigura  elevado,  especialmente  pela  trilha  do  esquema 
delitivo. Trilha, essa, que perpassou a direção de instituição financeira e 
mesclou atividades lícitas  e ilícitas  na tentativa de atribuir  um caráter 
lícito às tratativas acertadas para o desvio de recursos públicos. Acresce 
que no episódio “Visanet” Marcos Valério utilizou de todo o seu  know 
how do mercado publicitário para identificar uma poderosa e, ao mesmo 
tempo, desembaraçada fonte de recursos. O que fez, não duvido, ciente, 
inclusive, das peculiaridades do mercado publicitário e da natureza das 
verbas  movimentadas  pela  Companhia  Brasileira  de  Meios  de 
Pagamentos.  Ou  seja,  na  trena  da  protagonização  em  si  dos  atos  e 
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controle que alguns atores detinham dessa mesma protagonização, tenho 
por extremamente censurável  a  atuação de Marcos Valério.  De mais  a 
mais, tenho que os motivos e as circunstâncias do crime (aqui, refiro-me 
àquelas de tempo, modo e maneira de execução do delito) autorizam a 
exacerbação da pena-base. Até porque, no caso, o agir delitivo se deu por 
uma  forma  tal  que  dificultou  sobremaneira  a  atuação  defensiva  da 
própria instituição financeira lesada. É que para viabilizar o desvio de 
recursos públicos, o denunciado se utilizou de mecanismos para imprimir 
contornos de legalidade ao ato retratado no tipo penal em causa. Tudo 
isso, a meu juízo, justifica a pena-base de 4 anos e 2 meses de reclusão. 
Pena sobre a qual também faço incidir a agravante do inciso I do art. 62 
do Código Penal para aumentá-la para o patamar de 4 anos e 8 meses de 
reclusão. 

Na terceira e última fase da dosimetria da pena, registro que o caso 
autoriza a incidência do benefício do art. 71 do Código Penal. É que os 
desvios de recursos do Banco do Brasil, mediante desfalques no fundo 
“Visanet”e desvios do chamado “Bônus de Volume”, foram perpetrados 
nas  mesmas  condições  de  tempo,  modo  e  maneira  de  execução. 
Considerando  a  quantidade  de  condutas  protagonizadas  por  Marcos 
Valério, aumento a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 5 anos, 5 meses 
e  10  dias  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do  relator.  Pena que torno 
definitiva.  Fixo  a  pena  de  multa  em  230  dias-multa,  na  razão  de  10 
salários mínimos por dia-multa.

          
IV)  Corrupção  ativa  -  CÂMARA  DOS  DEPUTADOS  – 

PAGAMENTO DE R$ 50.000,00 A JOÃO PAULO CUNHA (Capítulo III, 
III.1, b.1 da denúncia):

Passo a fixar a pena para o delito de corrupção ativa de João Paulo 
Cunha,  à  época,  Presidente  da  Câmara dos Deputados.  Fazendo-o,  de 
saída, anoto que o preceito secundário a balizar o exame que fiz do grau 
de censurabilidade da conduta é aquele definido antes de novembro de 
2003  (1  a  8  anos  de  reclusão).  Muito  bem,  tenho que  a  culpabilidade 
opera,  aqui,  como circunstância  desfavorável  ao  acusado.  É  que,  bem 
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controle que alguns atores detinham dessa mesma protagonização, tenho 
por extremamente censurável  a  atuação de Marcos Valério.  De mais  a 
mais, tenho que os motivos e as circunstâncias do crime (aqui, refiro-me 
àquelas de tempo, modo e maneira de execução do delito) autorizam a 
exacerbação da pena-base. Até porque, no caso, o agir delitivo se deu por 
uma  forma  tal  que  dificultou  sobremaneira  a  atuação  defensiva  da 
própria instituição financeira lesada. É que para viabilizar o desvio de 
recursos públicos, o denunciado se utilizou de mecanismos para imprimir 
contornos de legalidade ao ato retratado no tipo penal em causa. Tudo 
isso, a meu juízo, justifica a pena-base de 4 anos e 2 meses de reclusão. 
Pena sobre a qual também faço incidir a agravante do inciso I do art. 62 
do Código Penal para aumentá-la para o patamar de 4 anos e 8 meses de 
reclusão. 

Na terceira e última fase da dosimetria da pena, registro que o caso 
autoriza a incidência do benefício do art. 71 do Código Penal. É que os 
desvios de recursos do Banco do Brasil, mediante desfalques no fundo 
“Visanet”e desvios do chamado “Bônus de Volume”, foram perpetrados 
nas  mesmas  condições  de  tempo,  modo  e  maneira  de  execução. 
Considerando  a  quantidade  de  condutas  protagonizadas  por  Marcos 
Valério, aumento a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 5 anos, 5 meses 
e  10  dias  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do  relator.  Pena que torno 
definitiva.  Fixo  a  pena  de  multa  em  230  dias-multa,  na  razão  de  10 
salários mínimos por dia-multa.

          
IV)  Corrupção  ativa  -  CÂMARA  DOS  DEPUTADOS  – 

PAGAMENTO DE R$ 50.000,00 A JOÃO PAULO CUNHA (Capítulo III, 
III.1, b.1 da denúncia):

Passo a fixar a pena para o delito de corrupção ativa de João Paulo 
Cunha,  à  época,  Presidente  da  Câmara dos Deputados.  Fazendo-o,  de 
saída, anoto que o preceito secundário a balizar o exame que fiz do grau 
de censurabilidade da conduta é aquele definido antes de novembro de 
2003  (1  a  8  anos  de  reclusão).  Muito  bem,  tenho que  a  culpabilidade 
opera,  aqui,  como circunstância  desfavorável  ao  acusado.  É  que,  bem 
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vistas as coisas, o grau de censurabilidade ou de reprovação da conduta 
se  me afigura  elevado,  especialmente  pela  trilha  do  esquema delitivo. 
Trilha,  essa,  que  perpassou  a  Presidência  de  um  poder  da  República 
Federativa do Brasil (e a própria residência oficial) – não custa lembrar, a 
segunda  figura  na  linha  sucessória  do  Presidente  da  República  -  e 
mesclou atividades lícitas  e ilícitas  na tentativa de atribuir  um caráter 
lícito às tratativas acertadas para o desvio de recursos públicos. Por outra 
volta, tenho que esse fato guarda singularidade em relação aos demais 
atos de corrupção ativa, retratados na denúncia. Até porque, na concreta 
situação  dos  autos,  João  Paulo  Cunha não  foi,  em linha  de  princípio, 
corrompido para a cooptação da base aliada. Quero dizer: a corrupção 
perpetrada  por  Marcos  Valério  neste  caso  se  acha  fora  daquilo  que 
centralmente norteou a atuação do esquema vulgarmente chamado de 
“mensalão”. Marcos Valério, no caso, não atuou para fazer “um eleito de 
cabresto”. De mais a mais, tenho que os motivos (no caso, a contratação 
ilícita  da  empresa  de  Marcos  Valério  e  seus  sócios  pela  Câmara  dos 
Deputados)  e  as  circunstâncias  do  delito  (aqui  entendidas  como 
circunstâncias  de  tempo,  modo  e  maneira  de  execução  do  crime) 
autorizam a exacerbação da pena-base proposta pelo ministro relator. Até 
porque, no caso, não é difícil  encontrar evidências de que importantes 
núcleos institucionais do Estado Brasileiro foram apropriados por uma 
lógica patrimonialista. Tudo isso, a meu juízo, autoriza a fixação da pena-
base em 2 anos e 9 meses de reclusão. Pena sobre a qual também faço 
incidir a agravante do inciso I do art. 62 do Código Penal (na razão de 6 
meses) para aumentá-la para o patamar de 3 anos e 3 meses de reclusão. 
Pena que torno definitiva. Fixo a pena de multa em 150 dias-multa, na 
razão de 10 salários mínimos por dia-multa.

V)  Corrupção  ativa  de  Henrique  Pizzolato  (pagamento  de  R$ 
326.660,27 a Henrique Pizzolato (Capítulo III, III.3, c.1 da denúncia)

Pois bem, passo a fixar a pena para o delito de corrupção ativa de 
Henrique Pizzolato, à época, Diretor de Marketing do Banco do Brasil. 
Fazendo-o, de saída, anoto que o preceito secundário a balizar o exame 
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vistas as coisas, o grau de censurabilidade ou de reprovação da conduta 
se  me afigura  elevado,  especialmente  pela  trilha  do  esquema delitivo. 
Trilha,  essa,  que  perpassou  a  Presidência  de  um  poder  da  República 
Federativa do Brasil (e a própria residência oficial) – não custa lembrar, a 
segunda  figura  na  linha  sucessória  do  Presidente  da  República  -  e 
mesclou atividades lícitas  e ilícitas  na tentativa de atribuir  um caráter 
lícito às tratativas acertadas para o desvio de recursos públicos. Por outra 
volta, tenho que esse fato guarda singularidade em relação aos demais 
atos de corrupção ativa, retratados na denúncia. Até porque, na concreta 
situação  dos  autos,  João  Paulo  Cunha não  foi,  em linha  de  princípio, 
corrompido para a cooptação da base aliada. Quero dizer: a corrupção 
perpetrada  por  Marcos  Valério  neste  caso  se  acha  fora  daquilo  que 
centralmente norteou a atuação do esquema vulgarmente chamado de 
“mensalão”. Marcos Valério, no caso, não atuou para fazer “um eleito de 
cabresto”. De mais a mais, tenho que os motivos (no caso, a contratação 
ilícita  da  empresa  de  Marcos  Valério  e  seus  sócios  pela  Câmara  dos 
Deputados)  e  as  circunstâncias  do  delito  (aqui  entendidas  como 
circunstâncias  de  tempo,  modo  e  maneira  de  execução  do  crime) 
autorizam a exacerbação da pena-base proposta pelo ministro relator. Até 
porque, no caso, não é difícil  encontrar evidências de que importantes 
núcleos institucionais do Estado Brasileiro foram apropriados por uma 
lógica patrimonialista. Tudo isso, a meu juízo, autoriza a fixação da pena-
base em 2 anos e 9 meses de reclusão. Pena sobre a qual também faço 
incidir a agravante do inciso I do art. 62 do Código Penal (na razão de 6 
meses) para aumentá-la para o patamar de 3 anos e 3 meses de reclusão. 
Pena que torno definitiva. Fixo a pena de multa em 150 dias-multa, na 
razão de 10 salários mínimos por dia-multa.

V)  Corrupção  ativa  de  Henrique  Pizzolato  (pagamento  de  R$ 
326.660,27 a Henrique Pizzolato (Capítulo III, III.3, c.1 da denúncia)

Pois bem, passo a fixar a pena para o delito de corrupção ativa de 
Henrique Pizzolato, à época, Diretor de Marketing do Banco do Brasil. 
Fazendo-o, de saída, anoto que o preceito secundário a balizar o exame 
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que fiz do grau de censurabilidade da conduta é aquele definido antes de 
novembro de 2003 (1 a 8 anos de reclusão). Tenho que a culpabilidade 
opera,  aqui,  como circunstância  desfavorável  ao  acusado.  É  que,  bem 
vistas  as  coisas  Marcos  Valério  utilizou  de  todo  o  seu  know  how do 
mercado publicitário para identificar uma poderosa e, ao mesmo tempo, 
desembaraçada  fonte  de  recursos.  O  que  fez,  não  duvido,  ciente, 
inclusive, das peculiaridades do mercado publicitário e da natureza das 
verbas  movimentada  pela  Companhia  Brasileira  de  Meios  de 
Pagamentos.  Ou  seja,  na  trena  da  protagonização  em  si  dos  atos  e 
controle que alguns atores detinham dessa mesma protagonização, tenho 
por extremamente censurável  a  atuação de Marcos Valério.  De mais  a 
mais, tenho que os motivos e as circunstâncias do crime (aqui, refiro-me 
àquelas de tempo, modo e maneira de execução do delito) autorizam a 
exacerbação da pena-base. Até porque, no caso, o agir delitivo se deu por 
uma  forma  tal  que  dificultou  sobremaneira  a  atuação  defensiva  da 
própria instituição financeira lesada. É que para viabilizar o desvio de 
recursos públicos, o denunciado se utilizou de mecanismos para imprimir 
contornos de legalidade ao ato retratado no tipo penal em causa. Tudo 
isso, a meu juízo, autoriza a fixação da pena-base em 3 anos de reclusão. 
Pena, essa, que aumento em 6 meses pela agravante do inciso I do art. 62 
do  CP.  Na  terceira  fase  da  dosimetria  da  pena,  tenho  que  incide  a 
majorante do parágrafo único do art. 333 do Código Penal. Isso porque, 
ao  examinar  a  imputação  ministerial  pública,  entendi  que  Henrique 
Pizzolato  atuou  concretamente  para  favorecer  a  empresa  de  Marcos 
Valério  no  procedimento  licitatório.  Ou  seja,  a  meu  aviso,  os  autos 
atestam que Henrique Pizzoltato infringiu dever funcional ao “facilitar as 
coisas” para Marcos Valério e seus sócios. Motivo pelo qual aumento a 
pena em 1/3 para torná-la definitiva em 4 anos e 8 meses de reclusão.

Quanto à pena de multa, penso que o exame das circunstâncias do 
delito em causa autoriza a fixação da pena pecuniária em 210 dias-multa, 
na razão de 10 salários mínimos por dia-multa.           

          
VI) Quanto ao delito de lavagem de dinheiro (incisos V e VI do art. 
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que fiz do grau de censurabilidade da conduta é aquele definido antes de 
novembro de 2003 (1 a 8 anos de reclusão). Tenho que a culpabilidade 
opera,  aqui,  como circunstância  desfavorável  ao  acusado.  É  que,  bem 
vistas  as  coisas  Marcos  Valério  utilizou  de  todo  o  seu  know  how do 
mercado publicitário para identificar uma poderosa e, ao mesmo tempo, 
desembaraçada  fonte  de  recursos.  O  que  fez,  não  duvido,  ciente, 
inclusive, das peculiaridades do mercado publicitário e da natureza das 
verbas  movimentada  pela  Companhia  Brasileira  de  Meios  de 
Pagamentos.  Ou  seja,  na  trena  da  protagonização  em  si  dos  atos  e 
controle que alguns atores detinham dessa mesma protagonização, tenho 
por extremamente censurável  a  atuação de Marcos Valério.  De mais  a 
mais, tenho que os motivos e as circunstâncias do crime (aqui, refiro-me 
àquelas de tempo, modo e maneira de execução do delito) autorizam a 
exacerbação da pena-base. Até porque, no caso, o agir delitivo se deu por 
uma  forma  tal  que  dificultou  sobremaneira  a  atuação  defensiva  da 
própria instituição financeira lesada. É que para viabilizar o desvio de 
recursos públicos, o denunciado se utilizou de mecanismos para imprimir 
contornos de legalidade ao ato retratado no tipo penal em causa. Tudo 
isso, a meu juízo, autoriza a fixação da pena-base em 3 anos de reclusão. 
Pena, essa, que aumento em 6 meses pela agravante do inciso I do art. 62 
do  CP.  Na  terceira  fase  da  dosimetria  da  pena,  tenho  que  incide  a 
majorante do parágrafo único do art. 333 do Código Penal. Isso porque, 
ao  examinar  a  imputação  ministerial  pública,  entendi  que  Henrique 
Pizzolato  atuou  concretamente  para  favorecer  a  empresa  de  Marcos 
Valério  no  procedimento  licitatório.  Ou  seja,  a  meu  aviso,  os  autos 
atestam que Henrique Pizzoltato infringiu dever funcional ao “facilitar as 
coisas” para Marcos Valério e seus sócios. Motivo pelo qual aumento a 
pena em 1/3 para torná-la definitiva em 4 anos e 8 meses de reclusão.

Quanto à pena de multa, penso que o exame das circunstâncias do 
delito em causa autoriza a fixação da pena pecuniária em 210 dias-multa, 
na razão de 10 salários mínimos por dia-multa.           

          
VI) Quanto ao delito de lavagem de dinheiro (incisos V e VI do art. 
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1º da Lei 9613/98)
Com relação ao delito de lavagem de dinheiro, tenho que a pena-

base é de ser fixada acima do mínimo legal.  Isso porque a análise das 
circunstâncias  judiciais  desfavorece  Marcos  Valério.  A  começar  pela 
consideração  de  que  o  grau  de  reprovação  da  conduta  é  elevado,  na 
medida  em  que  Marcos  Valério  atuou  em  todas  as  etapas  para  o 
branqueamento do capital (desde a ocultação dos reais beneficiários dos 
valores  até  a  expedição  de  ordens  de  pagamento  ao  Banco  Rural).  A 
motivação delitiva também opera em desfavor de Marcos Valério.  Isso 
porque este denunciado agiu imbuído do propósito de receber vantagens 
pecuniárias  e  de  favores  junto  ao  governo  federal.  Além  disso,  as 
circunstâncias do crime também reclamam a exacerbação da pena-base, 
pois além do período de funcionamento do esquema (mais de dois anos. 
Período no qual Marcos Valério expediu mais de 100 cheques nominais à 
própria SMP&B) o acusado se valeu de diversas fraudes contábeis para 
viabilizar o esquema de lavagem.

Nessa contextura, fixo a pena-base em 4 anos de reclusão. Pena que 
aumento em 6 meses pela agravante do inciso I do art. 62 do CP.

Na terceira e última fase, e considerando a pluralidade de operações 
de lavagem de dinheiro (46), e a identidade nas circunstâncias de tempo, 
modo e maneira de realização do delito, aplico a regra da continuidade 
delitiva no patamar máximo de 2/3.  Pelo que deixo de aplicar a causa 
especial de aumento de pena do § 4º do art. 1º da lei 9613/98.

Esse  o  quadro,  torno  a  pena  definitiva  em  7  anos  e  6  meses  de 
reclusão e 291 dias multa, na razão de 10 salários mínimos por dia-multa. 

Atento ao voto do ministro revisor, mantenho a fundamentação aqui 
desenvolvida, ajustando, porém, a dosagem da pena final para, no ponto, 
acompanhar o ministro-revisor. 

          
VII) Quanto aos delitos de corrupção ativa de parlamentares do PP, 

PTB, PL e PMDB
De saída, lembro que no exame do mérito das imputações constante 

do  capítulo  VI  já  avancei  no  juízo  de  que  as  corrupções  ativas 
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1º da Lei 9613/98)
Com relação ao delito de lavagem de dinheiro, tenho que a pena-

base é de ser fixada acima do mínimo legal.  Isso porque a análise das 
circunstâncias  judiciais  desfavorece  Marcos  Valério.  A  começar  pela 
consideração  de  que  o  grau  de  reprovação  da  conduta  é  elevado,  na 
medida  em  que  Marcos  Valério  atuou  em  todas  as  etapas  para  o 
branqueamento do capital (desde a ocultação dos reais beneficiários dos 
valores  até  a  expedição  de  ordens  de  pagamento  ao  Banco  Rural).  A 
motivação delitiva também opera em desfavor de Marcos Valério.  Isso 
porque este denunciado agiu imbuído do propósito de receber vantagens 
pecuniárias  e  de  favores  junto  ao  governo  federal.  Além  disso,  as 
circunstâncias do crime também reclamam a exacerbação da pena-base, 
pois além do período de funcionamento do esquema (mais de dois anos. 
Período no qual Marcos Valério expediu mais de 100 cheques nominais à 
própria SMP&B) o acusado se valeu de diversas fraudes contábeis para 
viabilizar o esquema de lavagem.

Nessa contextura, fixo a pena-base em 4 anos de reclusão. Pena que 
aumento em 6 meses pela agravante do inciso I do art. 62 do CP.

Na terceira e última fase, e considerando a pluralidade de operações 
de lavagem de dinheiro (46), e a identidade nas circunstâncias de tempo, 
modo e maneira de realização do delito, aplico a regra da continuidade 
delitiva no patamar máximo de 2/3.  Pelo que deixo de aplicar a causa 
especial de aumento de pena do § 4º do art. 1º da lei 9613/98.

Esse  o  quadro,  torno  a  pena  definitiva  em  7  anos  e  6  meses  de 
reclusão e 291 dias multa, na razão de 10 salários mínimos por dia-multa. 

Atento ao voto do ministro revisor, mantenho a fundamentação aqui 
desenvolvida, ajustando, porém, a dosagem da pena final para, no ponto, 
acompanhar o ministro-revisor. 

          
VII) Quanto aos delitos de corrupção ativa de parlamentares do PP, 

PTB, PL e PMDB
De saída, lembro que no exame do mérito das imputações constante 

do  capítulo  VI  já  avancei  no  juízo  de  que  as  corrupções  ativas 
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protagonizadas  por  Marcos  Valério  e  demais  integrantes  dos  núcleos 
político e publicitário se deram numa ambiência reveladora da presença 
dos requisitos  do art.  71 do Código Penal.  Ou seja,  não tenho dúvida 
quanto  à  continuidade  entre  os  diversos  delitos  de  corrupção  ativa 
protagonizados por Marcos Valério. 

Anoto, ainda, que, considerando o teor da S. 711/STF, parti da pena 
mínima de 2 anos para definir a pena adequada ao caso concreto. 

Dito  isso,  passo  a  analisar  as  circunstâncias  judiciais.  Fazendo-o, 
anoto que tenho por intensa a culpabilidade de Marcos Valério. Acusado 
que  atuou  tão  intensamente  quanto  diretamente  na  compra  de 
parlamentares federais, ferindo de morte a ideologia das urnas. Mais do 
que  isso:  Marcos  Valério  foi  o  grande  facilitador  do  alcance  dos 
propósitos  dos  agentes  do  núcleo  político,  a  revelar  a  sua  maior 
reprovação.  A motivação  do  delito  extrapola  a  previsão  típica.  É  que 
Marcos Valério executou os atos de corrupção para auxiliar a consecução 
dos interesses de José Dirceu, José Genoíno e Delúbio Soares. Ou seja: 
Marcos Valério praticou os delitos para desembaraçar o projeto de poder 
político desenhado pelos outros integrantes da quadrilha. A revelar a base 
patrimonialista orientadora de suas ações delitivas.  As circunstâncias e 
consequências do delito também operam desfavoravelmente ao acusado. 
É que, para além de se utilizar de empresas regularmente constituídas, 
Marcos Valério disponibilizou os mais variados mecanismos de entrega 
das  propinas,  atingindo,  assim,  uma  pluralidade  de  bens  jurídicos  e 
valores democráticos. 

Esse o quadro, fixo a pena-base em 4 anos e 9 meses de reclusão. 
Pena que aumento em 6 meses pela agravante do inciso I do art. 62 do 
Código Penal. Na terceira e última fase da dosimetria da pena, aumento a 
pena provisória em 2/3 pela continuidade delitiva, tornando-a definitiva 
em 7  anos  e  11  meses  de  reclusão.  Pelo  que,  utilizando  o  critério  de 
aproximação, alinho-me à dosimetria proposta pelo Relator.

Fixo a pena de multa em 225 dias-multa,  na razão de 10 salários 
mínimos por dia-multa, na linha do voto do ministro relator. 
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protagonizadas  por  Marcos  Valério  e  demais  integrantes  dos  núcleos 
político e publicitário se deram numa ambiência reveladora da presença 
dos requisitos  do art.  71 do Código Penal.  Ou seja,  não tenho dúvida 
quanto  à  continuidade  entre  os  diversos  delitos  de  corrupção  ativa 
protagonizados por Marcos Valério. 

Anoto, ainda, que, considerando o teor da S. 711/STF, parti da pena 
mínima de 2 anos para definir a pena adequada ao caso concreto. 

Dito  isso,  passo  a  analisar  as  circunstâncias  judiciais.  Fazendo-o, 
anoto que tenho por intensa a culpabilidade de Marcos Valério. Acusado 
que  atuou  tão  intensamente  quanto  diretamente  na  compra  de 
parlamentares federais, ferindo de morte a ideologia das urnas. Mais do 
que  isso:  Marcos  Valério  foi  o  grande  facilitador  do  alcance  dos 
propósitos  dos  agentes  do  núcleo  político,  a  revelar  a  sua  maior 
reprovação.  A motivação  do  delito  extrapola  a  previsão  típica.  É  que 
Marcos Valério executou os atos de corrupção para auxiliar a consecução 
dos interesses de José Dirceu, José Genoíno e Delúbio Soares. Ou seja: 
Marcos Valério praticou os delitos para desembaraçar o projeto de poder 
político desenhado pelos outros integrantes da quadrilha. A revelar a base 
patrimonialista orientadora de suas ações delitivas.  As circunstâncias e 
consequências do delito também operam desfavoravelmente ao acusado. 
É que, para além de se utilizar de empresas regularmente constituídas, 
Marcos Valério disponibilizou os mais variados mecanismos de entrega 
das  propinas,  atingindo,  assim,  uma  pluralidade  de  bens  jurídicos  e 
valores democráticos. 

Esse o quadro, fixo a pena-base em 4 anos e 9 meses de reclusão. 
Pena que aumento em 6 meses pela agravante do inciso I do art. 62 do 
Código Penal. Na terceira e última fase da dosimetria da pena, aumento a 
pena provisória em 2/3 pela continuidade delitiva, tornando-a definitiva 
em 7  anos  e  11  meses  de  reclusão.  Pelo  que,  utilizando  o  critério  de 
aproximação, alinho-me à dosimetria proposta pelo Relator.

Fixo a pena de multa em 225 dias-multa,  na razão de 10 salários 
mínimos por dia-multa, na linha do voto do ministro relator. 
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VIII) Evasão de divisas 
Na primeira fase de aplicação da pena, tenho que a culpabilidade, no 

caso,  é  própria  à  espécie.  Isto  porque o  exame da conduta de Marcos 
Valério não revela nenhuma protagonização para além daquela normal 
do tipo penal. As circunstâncias do crime se mostram desfavoráveis ao 
acusado,  na  medida  em  que  os  mecanismos  utilizados  na  evasão 
envolveram diversas empresas ligadas ao sistema financeiro nacional e 
internacional. Quero dizer: o modo sofisticado pelo qual se atingiu o bem 
jurídico tutelado pela norma penal autoriza a majoração da pena-base. 
Até mesmo porque dificultou, sobremodo, a identificação das remessas e 
dos respectivos autores.  Com esses parâmetros,  fixo a pena base em 2 
anos e 6 meses de reclusão. Pena que aumento para 3 anos, em razão da 
agravante  do  inciso I  do art.  62  do  CP.  Dada a  continuidade delitiva, 
aumento a pena em 2/3, tornando-a definitiva em 5 anos de reclusão. Fixo 
a pena de multa na razão de 120 dias-multa (sendo 10 salários mínimos 
por dia-multa).

Já  me  encaminhando  para  o  desfecho  do  processo  de 
individualização  judicial  da  pena  de  Marcos  Valério,  somo  as  penas 
acima  fixadas,  nos  termos  do  art.  69  do  Código  Penal.  Após  o  que 
manterei  coerência com o critério de convergência com a proximidade 
das penas fixadas pelo Relator ou Revisor. Assim sendo, o somatório que 
resulta na sanção final será de 41 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão. Pena a 
ser cumprida, inicialmente, em regime prisional fechado (alínea “a” do § 
2º do art. 33 do Código Penal).

Considerando a quantidade de pena fixada, deixo de substituí-la por 
penas restritivas de direito. Mesmo fundamento que impede a concessão 
do sursis. 

À derradeira, passo a enfrentar o tema dos efeitos da condenação. O 
que faço para:

a) nos termos do art. 7º da Lei 9.613/98, decretar a perda, em favor da 
União,  dos  bens,  direitos  e  valores  objeto  do  crime  de  lavagem  de 
dinheiro,  bem  como  do  produto  ou  de  qualquer  bem  ou  valor  que 
constitua  proveito  obtido  pelo  condenado  com  a  prática  do  referido 
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VIII) Evasão de divisas 
Na primeira fase de aplicação da pena, tenho que a culpabilidade, no 

caso,  é  própria  à  espécie.  Isto  porque o  exame da conduta de Marcos 
Valério não revela nenhuma protagonização para além daquela normal 
do tipo penal. As circunstâncias do crime se mostram desfavoráveis ao 
acusado,  na  medida  em  que  os  mecanismos  utilizados  na  evasão 
envolveram diversas empresas ligadas ao sistema financeiro nacional e 
internacional. Quero dizer: o modo sofisticado pelo qual se atingiu o bem 
jurídico tutelado pela norma penal autoriza a majoração da pena-base. 
Até mesmo porque dificultou, sobremodo, a identificação das remessas e 
dos respectivos autores.  Com esses parâmetros,  fixo a pena base em 2 
anos e 6 meses de reclusão. Pena que aumento para 3 anos, em razão da 
agravante  do  inciso I  do art.  62  do  CP.  Dada a  continuidade delitiva, 
aumento a pena em 2/3, tornando-a definitiva em 5 anos de reclusão. Fixo 
a pena de multa na razão de 120 dias-multa (sendo 10 salários mínimos 
por dia-multa).

Já  me  encaminhando  para  o  desfecho  do  processo  de 
individualização  judicial  da  pena  de  Marcos  Valério,  somo  as  penas 
acima  fixadas,  nos  termos  do  art.  69  do  Código  Penal.  Após  o  que 
manterei  coerência com o critério de convergência com a proximidade 
das penas fixadas pelo Relator ou Revisor. Assim sendo, o somatório que 
resulta na sanção final será de 41 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão. Pena a 
ser cumprida, inicialmente, em regime prisional fechado (alínea “a” do § 
2º do art. 33 do Código Penal).

Considerando a quantidade de pena fixada, deixo de substituí-la por 
penas restritivas de direito. Mesmo fundamento que impede a concessão 
do sursis. 

À derradeira, passo a enfrentar o tema dos efeitos da condenação. O 
que faço para:

a) nos termos do art. 7º da Lei 9.613/98, decretar a perda, em favor da 
União,  dos  bens,  direitos  e  valores  objeto  do  crime  de  lavagem  de 
dinheiro,  bem  como  do  produto  ou  de  qualquer  bem  ou  valor  que 
constitua  proveito  obtido  pelo  condenado  com  a  prática  do  referido 
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delito,  ressalvado o direito das pessoas jurídicas de direito público ou 
privado lesadas;

b) nos termos do mesmo art. 7º, decretar a interdição do exercício de 
cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de 
conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas 
no art. 9º, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada;

c) quanto aos demais crimes pelos quais se acha condenado Marcos 
Valério,  focadamente  os  crimes  contra  a  Administração  Pública,  nos 
termos do art. 91 do Código Penal, decretar a perda, em favor da União, 
do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito 
auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

Com o trânsito em julgado da condenação, comunique-se à Justiça 
Eleitoral e lance-se o nome do réu no rol dos culpados. 

          
Ramon Hollerbach
I) Quanto ao delito de formação de quadrilha:
Na análise dos vetores do artigo 59 do Código Penal, começo pela 

anotação de que Ramon Hollerbach deve ter a sua culpabilidade valorada 
acima  do  normal  à  espécie,  dado  que  disponibilizou  aos  demais 
integrantes da quadrilha toda uma estrutura empresarial  (lícita na sua 
origem) para a prática de diversos delitos contra a Administração Pública 
e o Sistema Financeiro Nacional. Tudo a permitir um mais rigoroso juízo 
de  censura  penal  dos  atos  por  ele  protagonizados.  Da  mesma forma, 
tenho por desfavoráveis  os  vetores  do motivo e  das  consequências  do 
delito.  Quanto  à  motivação,  circunstância  que não se  confunde com o 
especial fim de agir exigido pelo tipo penal em causa, não posso deixar de 
anotar que Ramon Hollerbach, nos mesmos moldes de Marcos Valério, 
agiu  imbuído  do  propósito  de  aferir  vantagens  escusas  com  a 
proximidade  com  o  núcleo-duro  do  governo  federal.  Com  relação  às 
consequências do delito, penso que a compra do apoio político a projetos 
do  governo  federal  ultrapassou a  barreira  do  bem jurídico  tutelado  e 
ofendeu,  por  modo  incomum,  a  essência  do  regime  político-eleitoral 
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brasileiro (a ideologia das urnas, a que me referi no voto sobre o mérito 
da causa).

Com essas  anotações,  fixo  a  pena-base  em  2  anos  e  3  meses de 
reclusão. Pena que torno definitiva, na falta de outras circunstâncias.

          
II)  Corrupção  ativa  -  CÂMARA  DOS  DEPUTADOS  – 

PAGAMENTO DE R$ 50.000,00 A JOÃO PAULO CUNHA (Capítulo III, 
III.1, b.1 da denúncia):

Passo a fixar a pena para o delito de corrupção ativa de João Paulo 
Cunha,  à  época,  Presidente  da  Câmara dos Deputados.  Fazendo-o,  de 
saída, anoto que o preceito secundário a balizar o exame que fiz do grau 
de censurabilidade da conduta é aquele definido antes de novembro de 
2003  (1  a  8  anos  de  reclusão).  Muito  bem,  tenho que  a  culpabilidade 
opera,  aqui,  como circunstância  desfavorável  ao  acusado.  É  que,  bem 
vistas as coisas, o grau de censurabilidade ou de reprovação da conduta 
se  me afigura  elevado,  especialmente  pela  trilha  do  esquema delitivo. 
Trilha,  essa,  que  perpassou  a  Presidência  de  um  poder  da  República 
Federativa do Brasil (e a própria residência oficial) – não custa lembrar, a 
segunda  figura  na  linha  sucessória  do  Presidente  da  República  –  e 
mesclou atividades lícitas  e ilícitas  na tentativa de atribuir  um caráter 
lícito às tratativas acertadas para o desvio de recursos públicos. Por outra 
volta, tenho que esse fato guarda singularidade em relação aos demais 
atos de corrupção ativa, retratados na denúncia. Até porque, na concreta 
situação  dos  autos,  João  Paulo  Cunha não  foi,  em linha  de  princípio, 
corrompido para a cooptação da base aliada. Quero dizer: a corrupção 
perpetrada  por  Marcos  Valério  e  seus  sócios  (Ramon  Hollerbach  e 
Cristiano Paz) neste caso se acha fora daquilo que centralmente norteou a 
atuação  do  esquema  vulgarmente  chamado  de  “mensalão”.  Marcos 
Valério  e  seu  grupo,  portanto,  não  atuaram para  fazer  “um eleito  de 
cabresto”. De mais a mais, tenho que os motivos (no caso, a contratação 
ilícita  da  empresa  de  Marcos  Valério  e  seus  sócios  pela  Câmara  dos 
Deputados)  e  as  circunstâncias  do  delito  (aqui  entendidas  como 
circunstâncias  de  tempo,  modo  e  maneira  de  execução  do  crime) 
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autorizam a exacerbação da pena-base proposta pelo ministro relator. Até 
porque, no caso, não é difícil  encontrar evidências de que importantes 
núcleos institucionais do Estado Brasileiro foram apropriados por uma 
lógica patrimonialista. Tudo isso, a meu juízo, autoriza a fixação da pena-
base em 2 anos e 6 meses de reclusão. Pena que torno definitiva. Fixo a 
pena de multa em 100 dias-multa, na razão de 10 salários mínimos por 
dia-multa.

          
III) Peculato (Capítulo III, III.1, “b.2”, da denúncia – Desvio de R$ 

536.440,55 da Câmara dos Deputados)          
Passo a fixar a pena para o delito de peculato envolvendo o contrato 

de  publicidade  firmado  entre  a  Câmara  dos  Deputados  e  a  DNA 
Propaganda. Fazendo-o, consigno, de saída, que a culpabilidade opera, 
aqui, como circunstância desfavorável ao acusado. É que, bem vistas as 
coisas,  o grau de censurabilidade ou de reprovação da conduta se me 
afigura elevado,  especialmente pela  trilha do  esquema delitivo.  Trilha, 
essa, que, como anotei na pena do acusado Marcos Valério, perpassou a 
Presidência de um poder da República Federativa do Brasil  e mesclou 
atividades  lícitas  e  ilícitas  na tentativa de  atribuir  um caráter  lícito  às 
tratativas acertadas para o desvio de recursos públicos. De mais a mais, 
tenho  que  os  motivos  e  as  consequências  do  delito  (que  não  se 
confundem  com  o  resultado  naturalístico  do  crime)  autorizam  a 
exacerbação da pena-base. Até porque, no caso, não é difícil encontrar nos 
autos que, para além do desvio de verbas públicas (fato, esse, já inserido 
na compostura normativa do tipo penal), o proceder delitivo de Ramon 
Hollerbach  neste  episódio  contribuiu  para  inúmeras  outras 
irregularidades  administrativas  e  na  prestação  de  serviços  deficiente, 
conforme  apontado  pelo  Laudo  nº  1947/09,  do  Instituto  Nacional  de 
Criminalística.  Nessa  contextura,  fixo  a  pena-base  em  3  anos  de 
reclusão. Pena que torno definitiva na falta de outras circunstâncias. 
Quanto  à  pena  de  multa  inscrita  no  tipo  secundário  do  art.  312, 
considerando a análise das circunstâncias objetivas do delito, fixo em 180 
dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada. Valor, esse, que tenho 
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como compatível com as condições econômicas do acusado. 

IV)  Corrupção  ativa  de  Henrique  Pizzolato  (pagamento  de  R$ 
326.660,27 a Henrique Pizzolato (Capítulo III, III.3, c.1 da denúncia)

Anoto, de saída, que o preceito secundário a balizar o exame que fiz 
do  grau  de  censurabilidade  da  conduta  é  aquele  definido  antes  de 
novembro de 2003 (1 a 8 anos de reclusão). Pois bem, passo a fixar a pena 
para o delito de corrupção ativa de Henrique Pizzolato, à época, Diretor 
de Marketing do Banco do Brasil. Muito bem, tenho que a culpabilidade é 
desfavorável ao acusado. É que, bem vistas as coisas, Ramon Hollerbach 
contribuiu para que Marcos Valério utilizasse de todo o seu know how do 
mercado publicitário para identificar uma poderosa e, ao mesmo tempo, 
desembaraçada  fonte  de  recursos.  O  que  fez,  não  duvido,  ciente, 
inclusive, das peculiaridades do mercado publicitário e da natureza das 
verbas  movimentadas  pela  Companhia  Brasileira  de  Meios  de 
Pagamentos. De mais a mais, tenho que os motivos e as circunstâncias do 
crime autorizam a exacerbação da pena-base. Até porque, no caso, o agir 
delitivo se deu por uma forma tal que dificultou sobremaneira a atuação 
defensiva da própria instituição financeira lesada. É que, para viabilizar o 
desvio  de  recursos  públicos,  o  denunciado se  utilizou de  mecanismos 
para imprimir contornos de legalidade ao ato retratado no tipo penal em 
causa. Nestes termos, fixo a pena-base em 2 anos de reclusão. Na falta de 
agravantes  e  atenuantes,  passo  à  terceira  fase.  Isto  para  reconhecer  a 
incidência da majorante do parágrafo único do art. 333 do Código Penal. 
Isso porque, ao examinar a imputação ministerial pública,  entendi que 
Henrique Pizzolato  atuou concretamente  para  favorecer  a  empresa  de 
Marcos Valério no procedimento licitatório. Ou seja, a meu aviso, os autos 
atestam que Henrique Pizzoltato infringiu dever funcional ao “facilitar as 
coisas” para Marcos Valério e seus sócios. Motivo pelo qual aumento a 
pena em 1/3 para torná-la definitiva em 2 anos e 8 meses de reclusão. 
Quanto à pena de multa, e atento às condições objetivas do crime e às 
condições econômicas do condenado, fixo-a em 180 dias-multa, no valor 
de 10 salários mínimos. 
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V)  Crimes  de  Peculato narrados  no  Capítulo  III,  III.2,  “b”  da 
denúncia:  desvio  de  R$ 2.923.686,15 do Banco do Brasil  -  “bônus de 
volume” e no   Capítulo III, III.3, “c.2” da denúncia. Desvios: 19.05.2003 
–  R$  23.300.000,00;  28.11.2003  –  R$  6.454.331,43;  12.03.2004  –  R$ 
35.000.000,00; e 01.06.2004 – R$ 9.097.024,75.– “Visanet”) 

Quanto aos delitos de peculato envolvendo o chamado “bônus de 
volume” e o fundo Visanet, penso, ainda uma vez, que a culpabilidade 
opera,  aqui,  como circunstância  desfavorável  ao acusado.  Isso porque, 
como já adiantei,  o grau de censurabilidade ou de reprovação do agir 
delitivo de Ramon Hollerbach se me afigura elevado, especialmente pela 
trilha  do  esquema  delitivo.  Trilha,  essa,  que  perpassou  a  direção  de 
instituição financeira e mesclou atividades lícitas e ilícitas na tentativa de 
atribuir um caráter lícito às tratativas acertadas para o desvio de recursos 
públicos.  Acresce  que  no  episódio  “Visanet”  Ramon  contribuiu  na 
identificação de uma poderosa e, ao mesmo tempo, desembaraçada fonte 
de recursos. O que fez, não duvido, ciente, inclusive, das peculiaridades 
do  mercado  publicitário  e  da  natureza  das  verbas  movimentada  pela 
Companhia Brasileira de Meios de Pagamentos. De mais a mais, tenho 
que os motivos e as circunstâncias do crime autorizam a exacerbação da 
pena-base. Até porque, no caso, o agir delitivo se deu por uma forma tal 
que dificultou sobremaneira a atuação defensiva da própria instituição 
financeira lesada. É que, para viabilizar o desvio de recursos públicos, o 
denunciado  se  utilizou  de  mecanismos  para  imprimir  contornos  de 
legalidade ao ato  retratado no tipo penal  em causa.  Tudo isso,  a  meu 
juízo, justifica a pena-base de 3 anos e 4 meses de reclusão. Na falta de 
agravantes e atenuantes, passo ao exame da terceira fase.

Na terceira e última fase da dosimetria da pena, registro que o caso 
autoriza a incidência do benefício do art. 71 do Código Penal. É que os 
desvios de recursos do Banco do Brasil, mediante desfalques no fundo 
“Visanet”  e desvios do chamado “Bônus de Volume”, foram perpetrados 
nas  mesmas  condições  de  tempo,  modo  e  maneira  de  execução. 
Considerando a quantidade de condutas caracterizadoras do delito de 

15 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3660768.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

V)  Crimes  de  Peculato narrados  no  Capítulo  III,  III.2,  “b”  da 
denúncia:  desvio  de  R$ 2.923.686,15 do Banco do Brasil  -  “bônus de 
volume” e no   Capítulo III, III.3, “c.2” da denúncia. Desvios: 19.05.2003 
–  R$  23.300.000,00;  28.11.2003  –  R$  6.454.331,43;  12.03.2004  –  R$ 
35.000.000,00; e 01.06.2004 – R$ 9.097.024,75.– “Visanet”) 

Quanto aos delitos de peculato envolvendo o chamado “bônus de 
volume” e o fundo Visanet, penso, ainda uma vez, que a culpabilidade 
opera,  aqui,  como circunstância  desfavorável  ao acusado.  Isso porque, 
como já adiantei,  o grau de censurabilidade ou de reprovação do agir 
delitivo de Ramon Hollerbach se me afigura elevado, especialmente pela 
trilha  do  esquema  delitivo.  Trilha,  essa,  que  perpassou  a  direção  de 
instituição financeira e mesclou atividades lícitas e ilícitas na tentativa de 
atribuir um caráter lícito às tratativas acertadas para o desvio de recursos 
públicos.  Acresce  que  no  episódio  “Visanet”  Ramon  contribuiu  na 
identificação de uma poderosa e, ao mesmo tempo, desembaraçada fonte 
de recursos. O que fez, não duvido, ciente, inclusive, das peculiaridades 
do  mercado  publicitário  e  da  natureza  das  verbas  movimentada  pela 
Companhia Brasileira de Meios de Pagamentos. De mais a mais, tenho 
que os motivos e as circunstâncias do crime autorizam a exacerbação da 
pena-base. Até porque, no caso, o agir delitivo se deu por uma forma tal 
que dificultou sobremaneira a atuação defensiva da própria instituição 
financeira lesada. É que, para viabilizar o desvio de recursos públicos, o 
denunciado  se  utilizou  de  mecanismos  para  imprimir  contornos  de 
legalidade ao ato  retratado no tipo penal  em causa.  Tudo isso,  a  meu 
juízo, justifica a pena-base de 3 anos e 4 meses de reclusão. Na falta de 
agravantes e atenuantes, passo ao exame da terceira fase.

Na terceira e última fase da dosimetria da pena, registro que o caso 
autoriza a incidência do benefício do art. 71 do Código Penal. É que os 
desvios de recursos do Banco do Brasil, mediante desfalques no fundo 
“Visanet”  e desvios do chamado “Bônus de Volume”, foram perpetrados 
nas  mesmas  condições  de  tempo,  modo  e  maneira  de  execução. 
Considerando a quantidade de condutas caracterizadoras do delito de 

15 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3660768.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7447 de 8405 STF-fl. 59062



Voto s/ Dosimetria

AP 470 / MG 

peculato aumento a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 3 anos 10 
meses e 20 dias de reclusão. 

Quanto à pena de multa, perfilho o entendimento de que ao crime 
continuado não se aplica a regra do art. 72 do CP, motivo pelo qual fixo a 
pena pecuniária em 190 dias multa, na razão de 10 salários mínimos por 
dia-multa.           

          
VI) Quanto ao delito de lavagem de dinheiro (incisos V e VI do art. 

1º da Lei 9613/98)
Com relação ao delito de lavagem de dinheiro, tenho que a pena-

base é de ser fixada acima do mínimo legal.  Isso porque a análise das 
circunstâncias  judiciais  desfavorece,  ainda  que  parcialmente,  Ramon 
Hollerbach. A começar pela consideração de que o grau de reprovação da 
conduta  é  elevado,  na  medida  em  que  Ramon  Hollerbach  contribui 
intensamente para a  definição e  êxito  dos mecanismos de lavagem de 
dinheiro  (desde  a  ocultação  dos  reais  beneficiários  dos  valores  até  a 
expedição de ordens de pagamento ao banco Rural). A motivação delitiva 
também opera em desfavor do acusado. Isso porque este denunciado agiu 
imbuído do propósito de receber vantagens pecuniárias e de favores junto 
ao  governo  federal.  Além  disso,  as  circunstâncias  do  crime  também 
reclamam  a  exacerbação  da  pena-base,  pois,  além  do  período  de 
funcionamento  do  esquema  (mais  de  dois  anos.  Período  no  qual  os 
dirigentes das empresas do conglomerado de Marcos Valério expediram 
mais de 100 cheques nominais à própria SMP&B), o acusado se valeu de 
diversas fraudes contábeis para viabilizar o esquema de lavagem.

Nessa contextura, fixo a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão. 
Na terceira e última fase, e considerando a pluralidade de operações 

de lavagem de dinheiro (46), e a identidade nas circunstâncias de tempo, 
modo e maneira de realização do delito, aplico a regra da continuidade 
delitiva no patamar máximo de 2/3.  Pelo que deixo de aplicar a causa 
especial de aumento de pena do § 4º do art. 1º da lei 9613/98.

Esse o quadro,  torno a  pena definitiva em 5 anos e 10 meses de 
reclusão, mais 166 dias multa, na razão de 10 salários mínimos por dia 
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VII) Quanto aos delitos de corrupção ativa de parlamentares do PP, 
PTB, PL e PMDB

De saída, lembro que no exame do mérito das imputações constante 
do  capítulo  VI  já  avancei  no  juízo  de  que  as  corrupções  ativas 
protagonizadas pelos agentes dos núcleos político e publicitário se deram 
numa  ambiência  reveladora  da  presença  dos  requisitos  do  art.  71  do 
Código Penal. Ou seja, não tenho dúvida quanto à continuidade entre os 
diversos  delitos  de  corrupção  ativa  protagonizados  por  Ramon 
Hollerbach.

Anoto, ainda, que, considerando o teor da S. 711/STF, parti da pena 
mínima de 2 anos para definir a pena adequada ao caso concreto. 

Dito  isso,  passo  a  analisar  as  circunstâncias  judiciais.  Fazendo-o, 
anoto  que  tenho  por  intensa  a  culpabilidade  de  Ramon  Hollerbach. 
Acusado  que  disponibilizou  o  aparato  administrativo  de  sua  empresa 
para a concretização do esquema de compra de apoio parlamentar. O que 
fez na expectativa de receber vantagens patrimoniais diretas e indiretas. 
Além disso, Ramon Hollerbach praticou os delitos para desembaraçar o 
projeto  de  poder  político  desenhado  pelos  outros  integrantes  da 
quadrilha.  A revelar  a  base  patrimonialista  orientadora  de  suas  ações 
delitivas.  As circunstâncias  e  consequências  do  delito  também operam 
desfavoravelmente  ao  acusado.  É  que,  para  além  de  se  utilizar  de 
empresas  regularmente  constituídas,  Ramon Hollerbach  disponibilizou 
os mais variados mecanismos de entrega das propinas, atingindo, assim, 
uma pluralidade de bens jurídicos e valores democráticos. 

Esse o quadro, fixo a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão. Na 
falta de agravantes ou atenuantes, passo à terceira etapa da dosimetria da 
pena.  Fazendo-o,  aumento  de  2/3,  considerando  a  quantidade  de 
condutas caracterizadoras do delito de corrupção ativa. 

Nessa  contextura,  fica  a  pena  finalmente  fixada  em  5  anos  e  10 
meses, e 180 dias-multa, na razão de 10 salários mínimos por dia-multa. 
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VIII) Evasão de divisas 
Na primeira fase de aplicação da pena, tenho que a culpabilidade, no 

caso,  é  própria  à espécie.  Isto porque o exame da conduta de Ramon 
Hollerbach  não  revela  nenhuma  protagonização  para  além  daquela 
normal  do  tipo  penal.  As  circunstâncias  do  crime  se  mostram 
desfavoráveis ao acusado, na medida em que os mecanismos utilizados 
na evasão envolveram diversas empresas ligadas ao sistema financeiro 
nacional e internacional.  Quero dizer:  o modo sofisticado pelo qual  se 
atingiu o bem jurídico tutelado pela norma penal autoriza a majoração da 
pena-base. Até mesmo porque dificultou, sobremodo, a identificação das 
remessas e dos respectivos autores. Com esses parâmetros, fixo a pena 
base  em 2  anos  e  9  meses  de  reclusão.  Dada  a  continuidade delitiva, 
aumento  a  pena em 1/3  (percentual,  esse,  colegiadamente  definido  na 
sessão plenária de 08/11/2012), tornando-a definitiva em 3 anos e 8 meses 
de reclusão. Fixo a pena de multa na razão de 100 dias-multa, na razão de 
10 salários mínimos por dia-multa.

Já  me  encaminhando  para  o  desfecho  do  processo  de 
individualização judicial da pena de Ramon Hollerbach, somo as penas 
acima fixadas,  nos  termos  do  art.  69  do  Código Penal.  Somatório  que 
resulta na  sanção final de 29 anos, 7 meses e 20 dias reclusão e 1.096 
dias-multa, na razão de 10 salários mínimos por dia-multa.  Pena a ser 
cumprida, inicialmente, em regime prisional fechado (alínea “a” do § 2º 
do art. 33 do Código Penal).

À derradeira, passo a enfrentar o tema dos efeitos da condenação. O 
que faço para:

a) nos termos do art. 7º da Lei 9.613/98, decretar a perda, em favor da 
União,  dos  bens,  direitos  e  valores  objeto  do  crime  de  lavagem  de 
dinheiro,  bem  como  do  produto  ou  de  qualquer  bem  ou  valor  que 
constitua  proveito  obtido  pelo  condenado  com  a  prática  do  referido 
delito,  ressalvado o direito das pessoas jurídicas de direito público ou 
privado lesadas;

b) nos termos do mesmo art. 7º, decretar a interdição do exercício de 
cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de 
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conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas 
no art. 9º, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada;

c) quanto aos demais crimes pelos quais se acha condenado Ramon 
Hollerbach, focadamente os crimes contra a Administração Pública, nos 
termos do art. 91 do Código Penal, decretar a perda, em favor da União, 
do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito 
auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

Com o trânsito em julgado da condenação, comunique-se à Justiça 
Eleitoral e lance-se o nome do réu no rol dos culpados. 

          
Cristiano Paz
I) Quanto ao delito de formação de quadrilha:
Na análise dos vetores do artigo 59 do Código Penal, começo pela 

anotação  de  que  Cristiano  Paz  deve  ter  a  sua  culpabilidade  valorada 
acima  do  normal  à  espécie,  dado  que,  sob  a  organização  de  Marcos 
Valério,  disponibilizou aos  demais  integrantes  da  quadrilha  toda  uma 
estrutura empresarial  (lícita na sua origem) para a prática de diversos 
delitos contra a Administração Pública e o Sistema Financeiro Nacional. 
Tudo a permitir um mais rigoroso juízo de censura penal dos atos por ele 
protagonizados. Da mesma forma, tenho por desfavoráveis os vetores do 
motivo e das consequências do delito. Quanto à motivação, circunstância 
que não se confunde com o especial fim de agir exigido pelo tipo penal 
em causa,  não posso deixar  de anotar  que Cristiano Paz,  nos mesmos 
moldes de Marcos Valério, agiu imbuído do propósito de aferir vantagens 
escusas com a proximidade com o núcleo-duro do governo federal. Com 
relação às consequências do delito, penso que a compra do apoio político 
a  projetos  do  governo  federal  ultrapassou  a  barreira  do  bem  jurídico 
tutelado e ofendeu, por modo incomum, a essência do regime político-
eleitoral brasileiro (a ideologia das urnas, a que me referi no voto sobre o 
mérito da causa).

Com essas  anotações,  fixo  a  pena-base  em  2  anos  e  3  meses de 
reclusão. Pena que torno definitiva, na falta de outras circunstâncias.
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2 - Câmara dos Deputados
II)  Corrupção  ativa  -  CÂMARA  DOS  DEPUTADOS  – 

PAGAMENTO DE R$ 50.000,00 A JOÃO PAULO CUNHA (Capítulo III, 
III.1, b.1 da denúncia):

Passo a fixar a pena para o delito de corrupção ativa de João Paulo 
Cunha,  à  época,  Presidente  da  Câmara dos Deputados.  Fazendo-o,  de 
saída, anoto que o preceito secundário a balizar o exame que fiz do grau 
de censurabilidade da conduta é aquele definido antes de novembro de 
2003  (1  a  8  anos  de  reclusão).  Muito  bem,  tenho que  a  culpabilidade 
opera,  aqui,  como circunstância  desfavorável  ao  acusado.  É  que,  bem 
vistas as coisas, o grau de censurabilidade ou de reprovação da conduta 
se  me afigura  elevado,  especialmente  pela  trilha  do  esquema delitivo. 
Trilha,  essa,  que  perpassou  a  Presidência  de  um  poder  da  República 
Federativa do Brasil (e a própria residência oficial) – não custa lembrar, a 
segunda  figura  na  linha  sucessória  do  Presidente  da  República  –  e 
mesclou atividades lícitas  e ilícitas  na tentativa de atribuir  um caráter 
lícito às tratativas acertadas para o desvio de recursos públicos. Por outra 
volta, tenho que esse fato guarda singularidade em relação aos demais 
atos de corrupção ativa, retratados na denúncia. Até porque, na concreta 
situação  dos  autos,  João  Paulo  Cunha não  foi,  em linha  de  princípio, 
corrompido para a cooptação da base aliada. Quero dizer: a corrupção 
perpetrada  por  Marcos  Valério  e  seus  sócios  (Ramon  Hollerbach  e 
Cristiano Paz) neste caso se acha fora daquilo que centralmente norteou a 
atuação  do  esquema  vulgarmente  chamado  de  “mensalão”.  Marcos 
Valério  e  seu  grupo,  portanto,  não  atuaram para  fazer  “um eleito  de 
cabresto”. De mais a mais, tenho que os motivos (no caso, a contratação 
ilícita  da  empresa  de  Marcos  Valério  e  seus  sócios  pela  Câmara  dos 
Deputados)  e  as  circunstâncias  do  delito  (aqui  entendidas  como 
circunstâncias  de  tempo,  modo  e  maneira  de  execução  do  crime) 
autorizam a exacerbação da pena-base proposta pelo ministro relator. Até 
porque, no caso, não é difícil  encontrar evidências de que importantes 
núcleos institucionais do Estado Brasileiro foram apropriados por uma 
lógica patrimonialista. Tudo isso, a meu juízo, autoriza a fixação da pena-
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base em 2 anos e 6 meses de reclusão. Pena que torno definitiva. Fixo a 
pena de multa em 100 dias-multa, na razão de 10 salários mínimos por 
dia-multa.

          
III) Peculato (Capítulo III, III.1, “b.2”, da denúncia – Desvio de R$ 

536.440,55 da Câmara dos Deputados)
          
Passo a fixar a pena para o delito de peculato envolvendo o contrato 

de  publicidade  firmado  entre  a  Câmara  dos  Deputados  e  a  DNA 
Propaganda. Fazendo-o, consigno, de saída, que a culpabilidade opera, 
aqui, como circunstância desfavorável ao acusado. É que, bem vistas as 
coisas,  o grau de censurabilidade ou de reprovação da conduta se me 
afigura elevado,  especialmente pela  trilha do  esquema delitivo.  Trilha, 
essa, que, como anotei na pena do acusado Marcos Valério, perpassou a 
Presidência de um poder da República Federativa do Brasil  e mesclou 
atividades  lícitas  e  ilícitas  na tentativa de  atribuir  um caráter  lícito  às 
tratativas acertadas para o desvio de recursos públicos. De mais a mais, 
tenho  que  os  motivos  e  as  consequências  do  delito  (que  não  se 
confundem  com  o  resultado  naturalístico  do  crime)  autorizam  a 
exacerbação da pena-base. Até porque, no caso, não é difícil encontrar nos 
autos que, para além do desvio de verbas públicas (fato, esse, já inserido 
na compostura normativa do tipo penal), o proceder delitivo de Cristiano 
Paz  neste  episódio  contribuiu  para  inúmeras  outras  irregularidades 
administrativas e na prestação de serviços deficiente, conforme apontado 
pelo  Laudo  nº  1947/09  do  Instituto  Nacional  de  Criminalística.  Nessa 
contextura,  fixo a  pena-base  em 3 anos  de  reclusão.  Pena que torno 
definitiva  na falta  de  outras  circunstâncias.  Quanto  à  pena de  multa 
inscrita  no  tipo  secundário  do  art.  312,  considerando  a  análise  das 
circunstâncias  objetivas  do  delito,  fixo 180  dias-multa,  no valor  de 10 
salários mínimos cada. Valor, esse, que tenho como compatível com as 
condições econômicas do acusado.

 
IV)  Corrupção  ativa  de  Henrique  Pizzolato  (pagamento  de  R$ 
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326.660,27 a Henrique Pizzolato (Capítulo III, III.3, c.1 da denúncia)
Anoto, de saída, que o preceito secundário a balizar o exame que fiz 

do  grau  de  censurabilidade  da  conduta  é  aquele  definido  antes  de 
novembro de 2003 (1 a 8 anos de reclusão). Pois bem, passo a fixar a pena 
para o delito de corrupção ativa de Henrique Pizzolato, à época, Diretor 
de Marketing do Banco do Brasil. Muito bem, tenho que a culpabilidade é 
desfavorável  ao  acusado.  É  que,  bem  vistas  as  coisas,  Cristiano  Paz 
contribuiu para que Marcos Valério utilizasse de todo o seu know how do 
mercado publicitário para identificar uma poderosa e, ao mesmo tempo, 
desembaraçada  fonte  de  recursos.  O  que  fez,  não  duvido,  ciente, 
inclusive, das peculiaridades do mercado publicitário e da natureza das 
verbas  movimentadas  pela  Companhia  Brasileira  de  Meios  de 
Pagamentos. De mais a mais, tenho que os motivos e as circunstâncias do 
crime autorizam a exacerbação da pena-base. Até porque, no caso, o agir 
delitivo se deu por uma forma tal que dificultou sobremaneira a atuação 
defensiva da própria instituição financeira lesada. É que, para viabilizar o 
desvio  de  recursos  públicos,  o  denunciado se  utilizou de  mecanismos 
para imprimir contornos de legalidade ao ato retratado no tipo penal em 
causa. Nestes termos, fixo a pena-base em 2 anos de reclusão. Na falta de 
agravantes  e  atenuantes,  passo  à  terceira  fase.  Isto  para  reconhecer  a 
incidência da majorante do parágrafo único do art. 333 do Código Penal. 
Isso porque, ao examinar a imputação ministerial pública,  entendi que 
Henrique Pizzolato  atuou concretamente  para  favorecer  a  empresa  de 
Marcos Valério no procedimento licitatório. Ou seja, a meu aviso, os autos 
atestam que Henrique Pizzolato infringiu dever funcional ao “facilitar as 
coisas” para Marcos Valério e seus sócios. Motivo pelo qual aumento a 
pena em 1/3 para torná-la definitiva em 2 anos e 8 meses de reclusão.á 
Quanto à pena de multa, e atento às condições objetivas do crime e às 
condições econômicas do condenado, fixo-a em 180 dias-multa, no valor 
de 10 salários mínimos. 

V)  Crimes  de  Peculato narrados  no  Capítulo  III,  III.2,  “b”  da 
denúncia:  desvio  de  R$ 2.923.686,15 do Banco do Brasil  -  “bônus de 
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volume” e no           Capítulo III, III.3,  “c.2” da denúncia. Desvios: 
19.05.2003 – R$ 23.300.000,00; 28.11.2003 – R$ 6.454.331,43; 12.03.2004 – R$ 
35.000.000,00; e 01.06.2004 – R$ 9.097.024,75.– “Visanet”)

Quanto aos delitos de peculato envolvendo o chamado “bônus de 
volume” e o fundo Visanet, penso, ainda uma vez, que a culpabilidade 
opera,  aqui,  como circunstância  desfavorável  ao acusado.  Isso porque, 
como já adiantei,  o grau de censurabilidade ou de reprovação do agir 
delitivo de Cristino Paz se me afigura elevado, especialmente pela trilha 
do esquema delitivo. Trilha, essa, que perpassou a direção de instituição 
financeira e mesclou atividades lícitas e ilícitas na tentativa de atribuir um 
caráter lícito às tratativas acertadas para o desvio de recursos públicos. 
Acresce que no episódio “Visanet” Cristiano contribuiu na identificação 
de uma poderosa e, ao mesmo tempo, desembaraçada fonte de recursos. 
O que fez, não duvido, ciente, inclusive, das peculiaridades do mercado 
publicitário  e  da  natureza  das  verbas  movimentadas  pela  Companhia 
Brasileira de Meios de Pagamentos. De mais a mais, tenho que os motivos 
e as circunstâncias do crime autorizam a exacerbação da pena-base. Até 
porque, no caso, o agir delitivo se deu por uma forma tal que dificultou 
sobremaneira a atuação defensiva da própria instituição financeira lesada. 
É que,  para viabilizar  o  desvio de recursos  públicos,  o denunciado se 
utilizou de mecanismos para imprimir  contornos de legalidade ao ato 
retratado no tipo penal em causa. Tudo isso, a meu juízo, justifica a pena-
base  de  3  anos  e  4  meses  de  reclusão.  Na  falta  de  agravantes  e 
atenuantes, passo ao exame da terceira fase.

Na terceira e última fase da dosimetria da pena, registro que o caso 
autoriza a incidência do benefício do art. 71 do Código Penal. É que os 
desvios de recursos do Banco do Brasil, mediante desfalques no fundo 
“Visanet”  e desvios do chamado “Bônus de Volume”, foram perpetrados 
nas  mesmas  condições  de  tempo,  modo  e  maneira  de  execução. 
Considerando a quantidade de condutas caracterizadoras do delito de 
peculato aumento a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 3 anos 10 
meses e 20 dias de reclusão. 

Quanto à pena de multa, perfilho o entendimento de que ao crime 
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continuado não se aplica a regra do art. 72 do CP, motivo pelo qual fixo a 
pena pecuniária em 190 dias-multa, na razão de 10 salários mínimos por 
dia-multa.           

VI) Quanto ao delito de lavagem de dinheiro (incisos V e VI do art. 
1º da Lei 9613/98)

Com relação ao delito de lavagem de dinheiro, tenho que a pena-
base é de ser fixada acima do mínimo legal.  Isso porque a análise das 
circunstâncias  judiciais  desfavorece,  ainda  que  parcialmente,  Cristiano 
Paz.  A começar  pela  consideração  de  que  o  grau  de  reprovação  da 
conduta  é  elevado,  na  medida  em  que  Cristiano  Paz  contribui 
intensamente para a  definição e  êxito  dos mecanismos de lavagem de 
dinheiro  (desde  a  ocultação  dos  reais  beneficiários  dos  valores  até  a 
expedição de ordens de pagamento ao banco Rural). A motivação delitiva 
também opera em desfavor do acusado. Isso porque este denunciado agiu 
imbuído do propósito de receber vantagens pecuniárias e de favores junto 
ao  governo  federal.  Demais  disso,  as  circunstâncias  do  crime também 
reclamam  a  exacerbação  da  pena-base,  pois  além  do  período  de 
funcionamento  do  esquema  (mais  de  dois  anos.  Período  no  qual  os 
dirigentes das empresas do conglomerado de Marcos Valério expediram 
mais de 100 cheques nominais à própria SMP&B) o acusado se valeu de 
diversas fraudes contábeis para viabilizar o esquema de lavagem.

Não há nos autos registros de antecedentes criminais ou mesmo de 
dados  que  me  permitam  valorar  os  vetores  “conduta  social”  e 
“personalidade”. 

Finalmente, e considerando até mesmo a natureza do crime, não há 
que se falar em contribuição da vítima para o delito.

Nessa contextura, fixo a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão. 
Na terceira e última fase, e considerando a pluralidade de operações 

de lavagem de dinheiro (46), e a identidade nas circunstâncias de tempo, 
modo e maneira de realização do delito, aplico a regra da continuidade 
delitiva no patamar máximo de 2/3.  Pelo que deixo de aplicar a causa 
especial de aumento de pena do § 4º do art. 1º da lei 9613/98.
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Esse o quadro,  torno a  pena definitiva em 5 anos e 10 meses de 
reclusão, mais 200 dias multa, na razão de 10 salários mínimos por dia 
multa. 

VII) Quanto aos delitos de corrupção ativa de parlamentares do PP, 
PTB, PL e PMDB

De saída, lembro que no exame do mérito das imputações constante 
do  capítulo  VI  já  avancei  no  juízo  de  que  as  corrupções  ativas 
protagonizadas pelos agentes dos núcleos político e publicitário se deram 
numa  ambiência  reveladora  da  presença  dos  requisitos  do  art.  71  do 
Código Penal. Ou seja, não tenho dúvida quanto à continuidade entre os 
diversos delitos de corrupção ativa protagonizados por Cristiano Paz.

Anoto, ainda, que, considerando o teor da S. 711/STF, parti da pena 
mínima de 2 anos para definir a pena adequada ao caso concreto. 

Dito  isso,  passo  a  analisar  as  circunstâncias  judiciais.  Fazendo-o, 
anoto que tenho por intensa a culpabilidade de Cristiano Paz. Acusado 
que  disponibilizou  o  aparato  administrativo  de  sua  empresa  para  a 
concretização do esquema de compra de apoio parlamentar. O que fez na 
expectativa de receber vantagens patrimoniais diretas e indiretas. Além 
disso, Cristiano Paz praticou os delitos para desembaraçar o projeto de 
poder político desenhado pelos outros integrantes da quadrilha. A revelar 
a  base  patrimonialista  orientadora  de  suas  ações  delitivas.  As 
circunstâncias  e  consequências  do  delito  também  operam 
desfavoravelmente  ao  acusado.  É  que,  para  além  de  se  utilizar  de 
empresas regularmente constituídas, Cristiano Paz disponibilizou os mais 
variados  mecanismos  de  entrega  das  propinas,  atingindo,  assim,  uma 
pluralidade de bens jurídicos e valores democráticos. 

Não há nos autos registros de antecedentes criminais ou mesmo de 
dados  que  me  permitam  valorar  os  vetores  “conduta  social”  e 
“personalidade”. 

Finalmente, e considerando até mesmo a natureza do crime, não há 
que se falar em contribuição da vítima para o delito.

Esse o quadro, fixo a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão. Na 
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falta de agravantes ou atenuantes, passo à terceira etapa da dosimetria da 
pena. Fazendo-o, aumento de metade a pena, considerando a quantidade 
de condutas caracterizadoras do delito de corrupção ativa. 

Nessa contextura, fica a pena finalmente fixada em 5 anos e 3 meses, 
e 190 dias-multa, na razão de 10 salários mínimos por dia-multa. 

Já  me  encaminhando  para  o  desfecho  do  processo  de 
individualização judicial da pena de Cristiano Paz, somo as penas acima 
fixadas, nos termos do art. 69 do Código Penal. Somatório que resulta na 
sanção final de 25 anos, 4 meses e 20 dias reclusão e 1.080 dias-multa, na 
razão  de  10  salários  mínimos  por  dia-multa.  Pena  a  ser  cumprida, 
inicialmente, em regime prisional fechado (alínea “a” do § 2º do art. 33 do 
Código Penal).

À derradeira, passo a enfrentar o tema dos efeitos da condenação. O 
que faço para:

a) nos termos do art. 7º da Lei 9.613/98, decretar a perda, em favor da 
União,  dos  bens,  direitos  e  valores  objeto  do  crime  de  lavagem  de 
dinheiro,  bem  como  do  produto  ou  de  qualquer  bem  ou  valor  que 
constitua  proveito  obtido  pelo  condenado  com  a  prática  do  referido 
delito,  ressalvado o direito das pessoas jurídicas de direito público ou 
privado lesadas;

b) nos termos do mesmo art. 7º, decretar a interdição do exercício de 
cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de 
conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas 
no art. 9º, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada;

c)  quanto  aos  demais  crimes  pelos  quais  se  acha  condenado 
Cristiano Paz, focadamente os crimes contra a Administração Pública, nos 
termos do art. 91 do Código Penal, decretar a perda, em favor da União, 
do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito 
auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

Com o trânsito em julgado da condenação, comunique-se à Justiça 
Eleitoral e lance-se o nome do réu no rol dos culpados. 

 
Rogério Tolentino
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I) Quanto ao delito de formação de quadrilha:
Na análise dos vetores do artigo 59 do Código Penal, começo pela 

anotação  de  que  a  culpabilidade  da  conduta  assumida  por  Rogério 
Tolentino se distancia daquela própria do tipo penal. É que, bem vistas as 
coisas, este condenado atuou como verdadeiro “consultor” dos demais 
integrantes do chamado núcleo publicitário, disponibilizando a sede de 
sua empresa, até mesmo, para a realização de reuniões para a destruição 
de provas materiais dos delitos cometidos pela quadrilha. Ambiência que 
autoriza um juízo de censura penal dos atos por ele protagonizados para 
além da pena mínima prevista no tipo penal em causa. Da mesma forma, 
tenho  por  desfavoráveis  as  consequências  do  delito.  Com  relação  às 
consequências do delito, penso que a compra do apoio político a projetos 
do  governo  federal  ultrapassou a  barreira  do  bem jurídico  tutelado  e 
ofendeu,  por  modo  incomum,  a  essência  do  regime  político-eleitoral 
brasileiro (a ideologia das urnas, a que me referi no voto sobre o mérito 
da causa).

Com essas anotações, especialmente quanto ao grau de reprovação 
da conduta de Rogério Tolentino, fixo a pena-base em 2 anos e 3 meses de 
reclusão. Pena que torno definitiva, na falta de outras circunstâncias.

II) Quanto ao delito de lavagem de dinheiro (incisos V e VI do art. 
1º da Lei 9613/98)

No voto que proferi sobre as imputações constantes do capítulo IV 
da denúncia, consignei, expressamente, o seguinte:

“Os laudos nº1866/2009, 1450/2007 e 1854/2006, todos do 
Instituto Nacional de Criminalística)  não deixam dúvida da 
participação de Rogério Tolentino (através da pessoa jurídica 
Rogério  Tolentino  &  Advogados  Associados)  na  lavagem  de 
parte do dinheiro desviado do “Fundo Visanet”. Refiro-me ao 
montante  de  R$  10.000.000,00  –  mesmo  valor  do  mútuo 
simulado com o BMG e que teria  originado a cessão de três 
cheques  em branco de Tolentino a  Marcos Valério!  Operação 
pela qual, conforme as conclusões do laudo nº 1450/07, Rogério 

27 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3660768.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

I) Quanto ao delito de formação de quadrilha:
Na análise dos vetores do artigo 59 do Código Penal, começo pela 

anotação  de  que  a  culpabilidade  da  conduta  assumida  por  Rogério 
Tolentino se distancia daquela própria do tipo penal. É que, bem vistas as 
coisas, este condenado atuou como verdadeiro “consultor” dos demais 
integrantes do chamado núcleo publicitário, disponibilizando a sede de 
sua empresa, até mesmo, para a realização de reuniões para a destruição 
de provas materiais dos delitos cometidos pela quadrilha. Ambiência que 
autoriza um juízo de censura penal dos atos por ele protagonizados para 
além da pena mínima prevista no tipo penal em causa. Da mesma forma, 
tenho  por  desfavoráveis  as  consequências  do  delito.  Com  relação  às 
consequências do delito, penso que a compra do apoio político a projetos 
do  governo  federal  ultrapassou a  barreira  do  bem jurídico  tutelado  e 
ofendeu,  por  modo  incomum,  a  essência  do  regime  político-eleitoral 
brasileiro (a ideologia das urnas, a que me referi no voto sobre o mérito 
da causa).

Com essas anotações, especialmente quanto ao grau de reprovação 
da conduta de Rogério Tolentino, fixo a pena-base em 2 anos e 3 meses de 
reclusão. Pena que torno definitiva, na falta de outras circunstâncias.

II) Quanto ao delito de lavagem de dinheiro (incisos V e VI do art. 
1º da Lei 9613/98)

No voto que proferi sobre as imputações constantes do capítulo IV 
da denúncia, consignei, expressamente, o seguinte:

“Os laudos nº1866/2009, 1450/2007 e 1854/2006, todos do 
Instituto Nacional de Criminalística)  não deixam dúvida da 
participação de Rogério Tolentino (através da pessoa jurídica 
Rogério  Tolentino  &  Advogados  Associados)  na  lavagem  de 
parte do dinheiro desviado do “Fundo Visanet”. Refiro-me ao 
montante  de  R$  10.000.000,00  –  mesmo  valor  do  mútuo 
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Tolentino recebeu R$ 410.000,00.” 

Com efeito, ao reconhecer a protagonização do delito de lavagem de 
dinheiro  pelo  acusado  Rogério  Tolentino,  o  fiz  com apoio  nas  provas 
acima  referidas.  Provas  que,  a  meu  aviso,  não  relacionam  Rogério 
Tolentino a todas as operações de lavagem examinadas nesta ação penal. 
Daí  porque,  quanto  ao percentual  de aumento  pela  continuidade,  não 
tenho como acompanhar o voto do ministro relator. 

Avanço para anotar que as circunstâncias judiciais são, parcialmente, 
desfavoráveis  ao  condenado.  De  saída,  anoto  que  o  grau  de 
censurabilidade  das  ações  protagonizadas  por  Rogério  Tolentino  é 
elevado, na medida em que consubstanciaram mecanismos sofisticados e 
ao mesmo tempo de difícil rastreamento. Ademais, as circunstâncias de 
modo e de maneira de execução, no caso, são acentuadas. Isso porque a 
lavagem  de  dinheiro  se  deu  mediante  o  imbricamento  de  diversas 
pessoas  jurídicas  e  extensa  estrutura  hierarquizada  de  pessoas  físicas. 
Tudo a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Pena-base 
que fixo em 3 anos e 8 meses de reclusão, tornando-a definitiva na falta 
de outras circunstâncias legais relevantes. 

Quanto à pena de multa, ponderando as diretivas do art. 49 do CP e 
aquelas inscritas na Lei 9613/98, fixo a pena em 120 dias-multa, na razão 
de 10 salários mínimos por dia-multa. 

          
III) Quanto aos delitos de corrupção ativa de parlamentares do PP
De saída, lembro que no exame do mérito das imputações constante 

do  capítulo  VI  já  avancei  no  juízo  de  que  as  corrupções  ativas 
protagonizadas pelos agentes dos núcleos político e publicitário se deram 
numa  ambiência  reveladora  da  presença  dos  requisitos  do  art.  71  do 
Código Penal.  Ou seja,  não tenho dúvida quanto à continuidade entre 
diversos  delitos  de  corrupção  ativa  protagonizados  por  Rogério 
Tolentino. Delitos que foram perpetrados nos anos de 2003 e 2004 (cf. fls. 
166/167 do apenso 143), a atrair a incidência da pena mínima de 2 anos, 
nos termos da Súmula 711/STF.

Passo  a  analisar  as  circunstâncias  judiciais.  Fazendo-o,  anoto  que 
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Rogério  Tolentino  disponibilizou,  assim  como  os  outros  acusados  do 
núcleo  publicitário,  o  aparato  administrativo  de  sua  empresa  para  a 
concretização de parte do esquema de compra de apoio parlamentar. O 
que  fez  para  receber  vantagem  econômica  indevida,  conforme 
demonstrou a instrução criminal. Além disso, Rogério Tolentino aderiu à 
vontade  dos  demais  denunciados.  Vontade,  essa,  de  desembaraçar  o 
projeto  de  poder  político  desenhado  pelos  outros  integrantes  da 
quadrilha. As circunstâncias e consequências do delito também operam 
desfavoravelmente  ao  acusado.  Quanto  às  circunstâncias,  penso  que a 
utilização  de  estrutura  empresarial  originalmente  lícita  autoriza  a 
exasperação  da  pena-base.  Exasperação  também  justificada  pela 
pluralidade  de  bens  jurídicos  violados  pelo  esquema  sofisticado  de 
pagamento de propina a parlamentares federais. 

Não há nos autos registros de antecedentes criminais ou mesmo de 
dados  que  me  permitam  valorar  os  vetores  “conduta  social”  e 
“personalidade”. 

Finalmente, e considerando até mesmo a natureza do crime, não há 
que se falar em contribuição da vítima para o delito.

Esse o quadro, fixo a pena-base em 2 anos e 11 meses de reclusão. Na 
falta de agravantes ou atenuantes, passo à terceira etapa da dosimetria da 
pena.  Fazendo-o,  aumento  de  1/5,  considerando  a  quantidade  de 
condutas caracterizadoras do delito de corrupção ativa. 

Nessa contextura, fica a pena finalmente fixada em 3 anos e 6 meses 
meses, e 150 dias-multa, na razão de 10 salários mínimos por dia-multa. 

Já  me  encaminhando  para  o  desfecho  do  processo  de 
individualização judicial da reprimenda de Rogério Tolentino, consigno 
que, considerada a pena resultante do somatório determinado pelo art. 69 
do Código Penal, a reprimenda é de ser cumprida em regime inicialmente 
fechado, vedadas, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade e 
a concessão do sursis.

À derradeira, passo a enfrentar o tema dos efeitos da condenação. O 
que faço para:

a) nos termos do art. 7º da Lei 9.613/98, decretar a perda, em favor da 
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União,  dos  bens,  direitos  e  valores  objeto  do  crime  de  lavagem  de 
dinheiro,  bem  como  do  produto  ou  de  qualquer  bem  ou  valor  que 
constitua  proveito  obtido  pelo  condenado  com  a  prática  do  referido 
delito,  ressalvado o direito das pessoas jurídicas de direito público ou 
privado lesadas;

b) nos termos do mesmo art. 7º, decretar a interdição do exercício de 
cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de 
conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas 
no art. 9º, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada;

c) quanto aos demais crimes pelos quais se acha condenado Rogério 
Tolentino,  focadamente  os  crimes  contra  a  Administração  Pública,  nos 
termos do art. 91 do Código Penal, decretar a perda, em favor da União, 
do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito 
auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

Com o trânsito em julgado da condenação, comunique-se à Justiça 
Eleitoral e lance-se o nome do réu no rol dos culpados. 

Simone Vasconcelos
Antes de tudo, consigno que esta denunciada contribuiu, por modo 

incomum, para o êxito dos delitos apurados nesta ação penal. Não só isso: 
Simone Vasconcelos agiu como uma extensão de Marcos Valério, sendo, 
assim, figura importante na reprodução do modelo delitivo definido pelo 
núcleo político. 

Por  outro  lado,  tenho  que,  na  linha  do  que  assentamos  no 
julgamento do mérito das imputações, e considerada a teoria do domínio 
funcional do fato, as penas finalmente fixadas devem observar a distinção 
entre quem organizou a trama e aqueles que simplesmente executaram 
materialmente as ações. Ou seja, a medida da culpabilidade passa pela 
trena  não  só  da  protagonização  em si  dos  atos,  mas  do  controle  que 
alguns atores detinham dessa mesma protagonização. Afinal de contas, 
em matéria penal tudo deve ser  orteguianamente  analisado (HC 106.299): 
“1. O indivíduo é sempre uma realidade única ou insimilar, irrepetível mesmo na  
sua condição de microcosmo ou de um universo à parte. Logo, todo instituto de  
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direito  penal  que  se  lhe  aplique  –  pena,  prisão,  progressão  de  regime  
penitenciário, liberdade provisória, conversão da pena privativa de liberdade em  
restritiva de direitos – há de exibir o timbre da personalização...”.

Essas  as  coordenadas  teóricas  que  justificam  as  penas  a  seguir 
fixadas.

 
I) Quanto ao delito de formação de quadrilha:
Na análise dos vetores do artigo 59 do Código Penal, não encontro 

razão que justifique a fixação da pena-base em patamar muito acima do 
mínimo legal. É que das circunstâncias judiciais a única que se me afigura 
desfavorável à condenada é aquela referente às consequências do delito. 
Isso porque,  como já afirmei,  penso que a compra do apoio político a 
projetos  do  governo  federal  ultrapassou  a  barreira  do  bem  jurídico 
tutelado e ofendeu, por modo incomum, a essência do regime político-
eleitoral brasileiro (a ideologia das urnas, a que me referi no voto sobre o 
mérito da causa).

Não há nos autos registros de antecedentes criminais ou mesmo de 
dados  que  me  permitam  valorar  os  vetores  “conduta  social”  e 
“personalidade”. 

Finalmente, e considerando até mesmo a natureza do crime, não há 
que  se  falar  em  contribuição  da  vítima  para  o  delito.  Com  essas 
anotações, fixo a pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão. Pena que 
torno definitiva, na falta de outras circunstâncias legais.

          
II) Quanto ao delito de lavagem de dinheiro (incisos V e VI do art. 

1º da Lei 9613/98)
Com  relação  ao  delito  do  art.  1º  da  Lei  9.613/98,  anoto  que  as 

circunstâncias do crime de lavagem reclamam a exacerbação da pena-
base.  É  que,  para  além  do  período  de  funcionamento  do  esquema 
delitivo,  as  várias  ações  de  lavagem de  dinheiro  apuradas  nesta  ação 
penal foram timbradas pelo modo incomum de lesão da administração da 
justiça, bem como por formas sofisticadas de transferência de valores e 
mesclas de ativos lícitos e ilícitos. 
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penal foram timbradas pelo modo incomum de lesão da administração da 
justiça, bem como por formas sofisticadas de transferência de valores e 
mesclas de ativos lícitos e ilícitos. 
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Não há nos autos registros de antecedentes criminais ou mesmo de 
dados  que  me  permitam  valorar  os  vetores  “conduta  social”  e 
“personalidade”. 

Finalmente, e considerando até mesmo a natureza do crime, não há 
que se falar em contribuição da vítima para o delito.

Nessa contextura, fixo a pena-base em 3 anos e 3 meses de reclusão. 
Na terceira e última fase, e considerando a pluralidade de operações 

de  lavagem  de  dinheiro,  e  a  identidade  nas  circunstâncias  de  tempo, 
modo e maneira de realização do delito, aplico a regra da continuidade 
delitiva no patamar máximo de 2/3.  Pelo que deixo de aplicar a causa 
especial de aumento de pena do § 4º do art. 1º da Lei 9.613/98.

Esse  o  quadro,  torno  a  pena definitiva em 5 anos e  5  meses de 
reclusão, mais 100 dias-multa, na razão de 1/2 salário mínimo por dia- 
multa. 

III) Quanto aos delitos de corrupção ativa de parlamentares do PP, 
PTB, PL e PMDB

          
De saída, lembro que no exame do mérito das imputações constante 

do  capítulo  VI  já  avancei  no  juízo  de  que  as  corrupções  ativas 
protagonizadas pelos agentes dos núcleos político e publicitário se deram 
numa  ambiência  reveladora  da  presença  dos  requisitos  do  art.  71  do 
Código Penal. Ou seja, não tenho dúvida quanto à continuidade entre os 
diversos  delitos  de  corrupção  ativa  protagonizados  por  Simone 
Vasconcelos, nos anos de 2003 e 2004.

Dito isso, passo a analisar os vetores do art. 59 do CP. Fazendo-o, não 
posso  deixar  de  anotar  que  o  grau  de  censurabilidade  das  condutas 
protagonizadas por Simone Vasconcelos autoriza a exasperação da pena-
base.  Da mesma forma,  tenho que as circunstâncias do delito  também 
justificam  o  aumento  da  pena-base.  É  que  o  modo  diversificado  de 
pagamento de propina, além das condições de tempo e lugar dos repasses 
de valores (os pagamentos foram efetuados em São Paulo, Minas Gerais e 
Brasília),  afigura-se-me desfavorável à condenada. 

Não há nos autos registros de antecedentes criminais ou mesmo de 
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dados  que  me  permitam  valorar  os  vetores  “conduta  social”  e 
“personalidade”. 

Finalmente, e considerando até mesmo a natureza do crime, não há 
que se falar em contribuição da vítima para o delito.

Esse o quadro, fixo a pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão. Na 
falta de agravantes ou atenuantes, passo à terceira etapa da dosimetria da 
pena. Fazendo-o, aumento de metade a pena, considerando a quantidade 
de condutas caracterizadoras do delito de corrupção ativa. 

Nessa contextura, fica a pena finalmente fixada em 3 anos e 9 meses, 
e 90 dias-multa, na razão de 1/2 salário mínimo por dia-multa. 

IV) Evasão de divisas 
Na  primeira  fase  de  aplicação  da  pena,  não  vejo  motivos  que 

justifiquem, quanto a esta condenada, a fixação da pena-base acima do 
mínimo legal. Isso porque, em que pese a utilização de diversas empresas 
ligadas ao sistema financeiro nacional e internacional para a remessa de 
vultosos valores para o exterior, não encontrei nos autos prova de que 
Simone  tenha  assumido  função  distinta  daquelas  próprias  do  mero 
auxílio material para a consumação das condutas delitivas. 

Não há nos autos registros de antecedentes criminais ou mesmo de 
dados  que  me  permitam  valorar  os  vetores  “conduta  social”  e 
“personalidade”. 

Finalmente, e considerando até mesmo a natureza do crime, não há 
que se falar em contribuição da vítima para o delito.

Esse o quadro,  fixo a pena-base em 2 anos de reclusão.  Pena que 
aumento em 2/3 pela continuidade delitiva, tornando-a definitiva em 3 
anos e 4 meses de reclusão. Fixo a pena de multa em 50 dias-multa, na 
razão de ½ salário mínimo por dia multa. 

Já  me  encaminhando  para  o  desfecho  do  processo  de 
individualização judicial da pena de Simone Vasconcelos, considerando 
as penas fixadas para os delitos de quadrilha e evasão de divisas, bem 
como os marcos interruptivos do prazo prescricional e o teor da súmula 
497/STF,  declaro  extinta  pela  prescrição  a  punibilidade  dos  referidos 
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razão de ½ salário mínimo por dia multa. 

Já  me  encaminhando  para  o  desfecho  do  processo  de 
individualização judicial da pena de Simone Vasconcelos, considerando 
as penas fixadas para os delitos de quadrilha e evasão de divisas, bem 
como os marcos interruptivos do prazo prescricional e o teor da súmula 
497/STF,  declaro  extinta  pela  prescrição  a  punibilidade  dos  referidos 

33 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3660768.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7465 de 8405 STF-fl. 59080



Voto s/ Dosimetria

AP 470 / MG 

delitos (§1º do art. 110 do CP). 
Nos termos do art. 69 do CP, somo as penas dos delitos de corrupção 

ativa e lavagem de dinheiro. Somatório que resulta na sanção final de 9 
anos e 2 meses de reclusão e  190 dias-multa,  na razão de 1/2 salário 
mínimo por  dia-multa.  Pena  a  ser  cumprida,  inicialmente,  em regime 
prisional fechado (alínea “a” do § 2º do art. 33 do Código Penal).

À derradeira, passo a enfrentar o tema dos efeitos da condenação. O 
que faço para:

a) nos termos do art. 7º da Lei 9.613/98, decretar a perda, em favor da 
União,  dos  bens,  direitos  e  valores  objeto  do  crime  de  lavagem  de 
dinheiro,  bem  como  do  produto  ou  de  qualquer  bem  ou  valor  que 
constitua  proveito  obtido  pelo  condenado  com  a  prática  do  referido 
delito,  ressalvado o direito das pessoas jurídicas de direito público ou 
privado lesadas;

b) nos termos do mesmo art. 7º, decretar a interdição do exercício de 
cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de 
conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas 
no art. 9º, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada;

Com o trânsito em julgado da condenação, comunique-se à Justiça 
Eleitoral e lance-se o nome da ré no rol dos culpados. 

NÚCLEO POLÍTICO

José Dirceu
I) Delito de Formação de quadrilha:
A pena-base é de ser fixada acima do mínimo legal. Isso porque os 

vetores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e consequências 
do  crime  se  me  afiguram  desfavoráveis  ao  condenado.  Quanto  à 
culpabilidade, anoto que o grau de reprovação da conduta de José Dirceu 
se  me afigura  elevado.  É que ele,  José  Dirceu,  valeu-se de  importante 
cargo no Executivo Federal para qualificar-se como “pivô” da armação de 
todo  o  esquema  delitivo.  Esquema  no  qual  José  Dirceu  utilizou  da 
posição de Chefe da Casa Civil para “garantir” o atuar delitivo de outros 
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integrantes da quadrilha. Quanto à motivação, circunstância que não se 
confunde com o especial  fim de agir  inscrito  no tipo penal  em causa, 
tenho  que  José  Dirceu  agiu  com  o  propósito  –  de  nítida  inspiração 
patrimonialista  e  antirrepublicana  –  de  perpetuação  de  uma  única 
agremiação  política  no  Poder.  Além,  é  claro,  de  a  associação  com  os 
integrantes dos núcleos publicitário e financeiro haver sido orquestrada 
para a viabilização de desvio de recursos públicos destinados à corrupção 
de parlamentares e ao pagamento de despesas de campanhas eleitorais 
do  próprio  Partido  dos  Trabalhadores.  As  circunstâncias  do  delito 
(aquelas comumente ligadas aos meios e modos de execução do delito) 
justificam a exacerbação da pena-base, visto que a quadrilha direcionada 
pelas  orientações  de José Dirceu imbricou-se com as mais importantes 
representações do Poder Estatal brasileiro. Mais do que isso: a quadrilha 
capitaneada  pelos  propósitos  de  José  Dirceu  agiu  de  parelha  com 
instituições lícitas,  maculando o funcionamento institucional do Estado 
Brasileiro. Estou a dizer: o  modus operandi da quadrilha permitiu que os 
integrantes dos demais núcleos agissem como verdadeiros tentáculos nas 
mais variadas instituições públicas e financeiras.

À derradeira, quanto às consequências do delito, tenho que a efetiva 
operacionalização  do  esquema  de  desvio  de  recursos  públicos  e  de 
corrupção de parlamentares federais justifica o aumento da pena-base do 
delito de formação de quadrilha. 

Não há nos autos registros de antecedentes criminais ou mesmo de 
dados  que  me  permitam  valorar  os  vetores  “conduta  social”  e 
“personalidade”. 

Finalmente, e considerando até mesmo a natureza do crime, não há 
que se falar em contribuição da vítima para o delito.

Com essas  anotações,  fixo  a  pena-base em  2  anos  e  5  meses  de 
reclusão. Pena que aumento em 6 meses pela agravante do inciso I do art. 
62  do CP.  O que faço por entender que José Dirceu exerceu papel  de 
relevo  na  definição  das  “diretivas”  a  ser  observadas  pelos  demais 
denunciados do núcleo político.

Na falta de causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena 
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definitiva em 2 anos e 11 meses de reclusão. 

II) Corrupção ativa
Quanto ao delito de corrupção ativa, tenho que as circunstâncias do 

caso concreto justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 
Isso porque os vetores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e 
consequências  do  crime  se  me  afiguram  desfavoráveis  ao  condenado. 
Quanto à culpabilidade,  anoto que José Dirceu valeu-se de importante 
cargo no Executivo Federal para qualificar-se como “pivô” da armação de 
todo o esquema delitivo.  Mais do que isso: este denunciado, conforme 
orientação  majoritária  do  Plenário  deste  Supremo  Tribunal  Federal, 
organizou  a  atuação  dos  demais  denunciados  na  compra  do  apoio 
parlamentar  aos  projetos  governamentais,  estabelecendo contato direto 
com parlamentares e coordenando a atuação de Delúbio Soares e Marcos 
Valério  no  “acerto”  e  pagamento  das  propinas.  De  mais  a  mais,  José 
Dirceu atuou também nas “negociações” com dirigentes do Banco Rural. 
Negociações  a  partir  das  quais  a  quadrilha  obteve  parte  dos  recursos 
utilizados para os pagamentos  de parlamentares.  As circunstâncias  do 
delito (aquelas comumente ligadas aos meios e modos de execução do 
delito)  justificam  a  exacerbação  da  pena-base,  eis  que  algumas  das 
reuniões para as tratativas ilícitas foram realizadas no próprio Gabinete 
da Casa Civil.  Mais do que isso,  as ações deste denunciado revelam a 
confusão que se estabeleceu entre práticas lícitas e ilícitas,  maculando o 
funcionamento  institucional  do  Estado  Brasileiro.  Com  relação  às 
consequências do delito, penso que a compra do apoio político a projetos 
do  governo  federal  ultrapassou a  barreira  do  bem jurídico  tutelado  e 
ofendeu,  por  modo  incomum,  a  essência  do  regime  político-eleitoral 
brasileiro (a ideologia das urnas, a que me referi no voto sobre o mérito 
da causa).

Esse o quadro, e ainda considerando a fundamentação constante do 
voto  do  ministro  relator,  fixo  a  pena-base  em  4  anos  e  3  meses  de 
reclusão. 

Considerando a agravante do inciso I do art. 62 do CP, aumento a 
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definitiva em 2 anos e 11 meses de reclusão. 
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pena em 6 meses. 
Na terceira e última fase, considerando o número de condutas em 

continuidade delitiva (09),  aplico o percentual de 2/3,  tornando a pena 
definitiva em 7 anos e 11 meses de reclusão. 

Fixo a pena de multa em 260 dias-multa,  na razão de 10 salários 
mínimos por  dia-multa,  considerando as  circunstâncias  já  referidas  na 
análise  dos  vetores  do  art.  59  do  CP  e  a  condição  econômica  do 
condenado. 

À derradeira,  considerando o somatório  das  penas,  fixo o regime 
fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, 
vedadas, no caso, a substituição de que trata o art. 44 do CP e a concessão 
do sursis. 

 
II) José Genoíno
a) Delito de Formação de quadrilha:
A pena-base é de ser fixada acima do mínimo legal. Isso porque os 

vetores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e consequências 
do  crime  se  me  afiguram  desfavoráveis  ao  condenado.  Quanto  à 
culpabilidade,  anoto  que  o  grau  de  reprovação  da  conduta  de  José 
Genoíno se me afigura elevado, na medida em que este condenado agiu 
intensamente na interlocução política da quadrilha, estabelecendo contato 
direto  com  os  líderes  partidários  referidos  no  exame  do  mérito  da 
imputação. Quanto à motivação, circunstância que não se confunde com 
o especial  fim de agir inscrito no tipo penal em causa,  tenho que José 
Genoíno agiu, assim como os demais integrantes do núcleo político, com 
o propósito – de nítida inspiração patrimonialista e anti-republicana – de 
perpetuação de uma única agremiação política no Poder. Além, é claro, de 
a  associação  com  os  integrantes  dos  núcleos  publicitário  e  financeiro 
haver sido orquestrada para a viabilização de desvio de recursos públicos 
destinados à corrupção de parlamentares e ao pagamento de despesas de 
campanhas  eleitorais  do  próprio  Partido  dos  Trabalhadores.  As 
circunstâncias do delito (aquelas comumente ligadas aos meios e modos 
de execução do delito) justificam a exacerbação da pena-base, eis que a 
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imputação. Quanto à motivação, circunstância que não se confunde com 
o especial  fim de agir inscrito no tipo penal em causa,  tenho que José 
Genoíno agiu, assim como os demais integrantes do núcleo político, com 
o propósito – de nítida inspiração patrimonialista e anti-republicana – de 
perpetuação de uma única agremiação política no Poder. Além, é claro, de 
a  associação  com  os  integrantes  dos  núcleos  publicitário  e  financeiro 
haver sido orquestrada para a viabilização de desvio de recursos públicos 
destinados à corrupção de parlamentares e ao pagamento de despesas de 
campanhas  eleitorais  do  próprio  Partido  dos  Trabalhadores.  As 
circunstâncias do delito (aquelas comumente ligadas aos meios e modos 
de execução do delito) justificam a exacerbação da pena-base, eis que a 
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quadrilha imbricou-se com as mais importantes representações do Poder 
Estatal  brasileiro,  maculando  o  funcionamento  institucional  do  Estado 
Brasileiro. Estou a dizer: o  modus operandi da quadrilha permitiu que os 
integrantes dos demais núcleos agissem como verdadeiros tentáculos nas 
mais variadas instituições públicas e financeiras.

À derradeira, quanto às consequências do delito, tenho que a efetiva 
operacionalização  do  esquema  de  desvio  de  recursos  públicos  e  de 
corrupção de parlamentares federais justifica o aumento da pena-base do 
delito de formação de quadrilha. 

Não há nos autos registros de antecedentes criminais ou mesmo de 
dados  que  me  permitam  valorar  os  vetores  “conduta  social”  e 
“personalidade”. 

Finalmente, e considerando até mesmo a natureza do crime, não há 
que se falar em contribuição da vítima para o delito.

Com essas  anotações,  fixo  a  pena-base em  2  anos  e  3  meses  de 
reclusão.  Pena  que  torno  definitiva  na  falta  de  outras  circunstâncias 
legais.

b) corrupção ativa (por cinco vezes):
Quanto ao delito de corrupção ativa, tenho que as circunstâncias do 

caso concreto justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 
Isso porque os vetores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e 
consequências  do  crime  se  me  afiguram  desfavoráveis  ao  condenado. 
Quanto  à  culpabilidade,  anoto  que  José  Genoíno,  então  Presidente  do 
Partido dos Trabalhadores,  assumiu a tarefa de,  diretamente,  tratar  da 
cooptação de apoio político com líderes partidários.  As circunstâncias do 
delito (aquelas comumente ligadas aos meios e modos de execução do 
delito)  justificam  a  exacerbação  da  pena-base,  eis  que  algumas  das 
reuniões para as tratativas ilícitas foram realizadas no próprio Gabinete 
da  Casa  Civil.  Com  relação  às  consequências  do  delito,  penso  que  a 
compra do  apoio político  a  projetos  do governo federal  ultrapassou a 
barreira  do  bem  jurídico  tutelado  e  ofendeu,  por  modo  incomum,  a 
essência do regime político-eleitoral brasileiro (a ideologia das urnas, a 
que me referi no voto sobre o mérito da causa).
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quadrilha imbricou-se com as mais importantes representações do Poder 
Estatal  brasileiro,  maculando  o  funcionamento  institucional  do  Estado 
Brasileiro. Estou a dizer: o  modus operandi da quadrilha permitiu que os 
integrantes dos demais núcleos agissem como verdadeiros tentáculos nas 
mais variadas instituições públicas e financeiras.

À derradeira, quanto às consequências do delito, tenho que a efetiva 
operacionalização  do  esquema  de  desvio  de  recursos  públicos  e  de 
corrupção de parlamentares federais justifica o aumento da pena-base do 
delito de formação de quadrilha. 

Não há nos autos registros de antecedentes criminais ou mesmo de 
dados  que  me  permitam  valorar  os  vetores  “conduta  social”  e 
“personalidade”. 

Finalmente, e considerando até mesmo a natureza do crime, não há 
que se falar em contribuição da vítima para o delito.

Com essas  anotações,  fixo  a  pena-base em  2  anos  e  3  meses  de 
reclusão.  Pena  que  torno  definitiva  na  falta  de  outras  circunstâncias 
legais.

b) corrupção ativa (por cinco vezes):
Quanto ao delito de corrupção ativa, tenho que as circunstâncias do 

caso concreto justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 
Isso porque os vetores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e 
consequências  do  crime  se  me  afiguram  desfavoráveis  ao  condenado. 
Quanto  à  culpabilidade,  anoto  que  José  Genoíno,  então  Presidente  do 
Partido dos Trabalhadores,  assumiu a tarefa de,  diretamente,  tratar  da 
cooptação de apoio político com líderes partidários.  As circunstâncias do 
delito (aquelas comumente ligadas aos meios e modos de execução do 
delito)  justificam  a  exacerbação  da  pena-base,  eis  que  algumas  das 
reuniões para as tratativas ilícitas foram realizadas no próprio Gabinete 
da  Casa  Civil.  Com  relação  às  consequências  do  delito,  penso  que  a 
compra do  apoio político  a  projetos  do governo federal  ultrapassou a 
barreira  do  bem  jurídico  tutelado  e  ofendeu,  por  modo  incomum,  a 
essência do regime político-eleitoral brasileiro (a ideologia das urnas, a 
que me referi no voto sobre o mérito da causa).
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Esse o quadro, e ainda considerando a fundamentação constante do 
voto do ministro relator, fixo a pena-base em 3 anos de reclusão. 

Na terceira e última fase, considerando o número de condutas em 
continuidade delitiva (05),  aplico o percentual de 1/2,  tornando a pena 
definitiva em 4 anos e 6 meses de reclusão. Pena que mais se aproxima 
da  dosagem  estabelecida  pelo  ministro  relator  que,  por  isso, 
acompanho, no ponto. 

Quanto à pena de multa, adiro à proposição da ministra Rosa Weber, 
considerando as  circunstâncias já referidas na análise dos vetores do art. 
59 do CP e a condição econômica do condenado. 

À derradeira,  considerando o somatório  das  penas,  fixo o regime 
inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, 
vedadas, no caso, a substituição de que trata o art. 44 do CP e a concessão 
do sursis. 

III) Delúbio Soares
a) Formação de quadrilha:
A pena-base é de ser fixada acima do mínimo legal. Isso porque os 

vetores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e consequências 
do  crime  se  me  afiguram  desfavoráveis  ao  condenado.  Quanto  à 
culpabilidade,  anoto que o grau de reprovação da conduta de Delúbio 
Soares  que,  na  condição  de  verdadeiro  tarefeiro  da  quadrilha,  atuou 
intensivamente  nas  tratativas  e  acertos  das  propinas  pagas  a 
parlamentares federais, além de figurar como elo central entre os agentes 
dos núcleos político e publicitário. Quanto à motivação, circunstância que 
não se confunde com o especial  fim de agir inscrito no tipo penal em 
causa, tenho que Delúbio Soares agiu, assim como os demais integrantes 
do núcleo político, com o propósito – de nítida inspiração patrimonialista 
e anti-republicana – de perpetuação de uma única agremiação política no 
Poder.  Além,  é  claro,  de  a  associação  com os  integrantes  dos  núcleos 
publicitário  e financeiro haver sido orquestrada para a viabilização de 
desvio de recursos públicos destinados à corrupção de parlamentares e ao 
pagamento de despesas de campanhas eleitorais do próprio Partido dos 
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Esse o quadro, e ainda considerando a fundamentação constante do 
voto do ministro relator, fixo a pena-base em 3 anos de reclusão. 

Na terceira e última fase, considerando o número de condutas em 
continuidade delitiva (05),  aplico o percentual de 1/2,  tornando a pena 
definitiva em 4 anos e 6 meses de reclusão. Pena que mais se aproxima 
da  dosagem  estabelecida  pelo  ministro  relator  que,  por  isso, 
acompanho, no ponto. 

Quanto à pena de multa, adiro à proposição da ministra Rosa Weber, 
considerando as  circunstâncias já referidas na análise dos vetores do art. 
59 do CP e a condição econômica do condenado. 
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vedadas, no caso, a substituição de que trata o art. 44 do CP e a concessão 
do sursis. 

III) Delúbio Soares
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culpabilidade,  anoto que o grau de reprovação da conduta de Delúbio 
Soares  que,  na  condição  de  verdadeiro  tarefeiro  da  quadrilha,  atuou 
intensivamente  nas  tratativas  e  acertos  das  propinas  pagas  a 
parlamentares federais, além de figurar como elo central entre os agentes 
dos núcleos político e publicitário. Quanto à motivação, circunstância que 
não se confunde com o especial  fim de agir inscrito no tipo penal em 
causa, tenho que Delúbio Soares agiu, assim como os demais integrantes 
do núcleo político, com o propósito – de nítida inspiração patrimonialista 
e anti-republicana – de perpetuação de uma única agremiação política no 
Poder.  Além,  é  claro,  de  a  associação  com os  integrantes  dos  núcleos 
publicitário  e financeiro haver sido orquestrada para a viabilização de 
desvio de recursos públicos destinados à corrupção de parlamentares e ao 
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Trabalhadores. As circunstâncias do delito (aquelas comumente ligadas 
aos meios e modos de execução do delito) justificam a exacerbação da 
pena-base,  eis  que  a  quadrilha  imbricou-se  com  as  mais  importantes 
representações do Poder Estatal brasileiro, maculando o funcionamento 
institucional  do  Estado  Brasileiro.  Estou  a  dizer:  o  modus  operandi da 
quadrilha permitiu que os integrantes dos demais núcleos agissem como 
verdadeiros  tentáculos  nas  mais  variadas  instituições  públicas  e 
financeiras.

À derradeira, quanto às consequências do delito, tenho que a efetiva 
operacionalização  do  esquema  de  desvio  de  recursos  públicos  e  de 
corrupção de parlamentares federais justifica o aumento da pena-base do 
delito de formação de quadrilha. 

Não há nos autos registros de antecedentes criminais ou mesmo de 
dados  que  me  permitam  valorar  os  vetores  “conduta  social”  e 
“personalidade”. 

Finalmente, e considerando até mesmo a natureza do crime, não há 
que se falar em contribuição da vítima para o delito.

Com essas  anotações,  fixo  a  pena-base em  2  anos  e  3  meses  de 
reclusão.  Pena  que  torno  definitiva  na  falta  de  outras  circunstâncias 
legais. 

b) corrupção ativa (por cinco vezes):
Quanto ao delito de corrupção ativa, tenho que as circunstâncias do 

caso concreto justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 
Isso porque os vetores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e 
consequências  do  crime  se  me  afiguram  desfavoráveis  ao  condenado. 
Quanto à culpabilidade, anoto que Delúbio Soares assumiu a tarefa de, 
diretamente, definir as datas e locais de pagamento das propinas, além de 
ser  o  agente  responsável  pelo  contato  direto  com  Marcos  Valério  e 
“representantes” dos parlamentares  corrompidos.  As  circunstâncias  do 
delito (aquelas comumente ligadas aos meios e modos de execução do 
delito)  justificam  a  exacerbação  da  pena-base,  eis  que  algumas  das 
reuniões para as tratativas ilícitas foram realizadas no próprio Gabinete 
da  Casa  Civil.  Com  relação  às  consequências  do  delito,  penso  que  a 
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Trabalhadores. As circunstâncias do delito (aquelas comumente ligadas 
aos meios e modos de execução do delito) justificam a exacerbação da 
pena-base,  eis  que  a  quadrilha  imbricou-se  com  as  mais  importantes 
representações do Poder Estatal brasileiro, maculando o funcionamento 
institucional  do  Estado  Brasileiro.  Estou  a  dizer:  o  modus  operandi da 
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diretamente, definir as datas e locais de pagamento das propinas, além de 
ser  o  agente  responsável  pelo  contato  direto  com  Marcos  Valério  e 
“representantes” dos parlamentares  corrompidos.  As  circunstâncias  do 
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da  Casa  Civil.  Com  relação  às  consequências  do  delito,  penso  que  a 
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compra do  apoio político  a  projetos  do governo federal  ultrapassou a 
barreira  do  bem  jurídico  tutelado  e  ofendeu,  por  modo  incomum,  a 
essência do regime político-eleitoral brasileiro (a ideologia das urnas, a 
que me referi no voto sobre o mérito da causa).

Esse o quadro, e ainda considerando a fundamentação constante do 
voto do ministro relator, fixo a pena-base em 4 anos de reclusão.

Na terceira e última fase, considerando o número de condutas em 
continuidade delitiva (09),  aplico o percentual de 2/3,  tornando a pena 
definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão. 

Quanto à pena de multa, considerando as circunstâncias objetivas do 
crime e as condições econômicas do condenado, fixo-a em 250 dias-multa, 
na razão de 5 salários mínimos por dia-multa.

À derradeira,  considerando o somatório  das  penas,  fixo o regime 
inicial  fechado  para  o  cumprimento  da  pena  privativa  de  liberdade, 
vedadas, no caso, a substituição de que trata o art. 44 do CP e a concessão 
do sursis. 

NÚCLEO FINANCEIRO
Kátia Rabello

I) Formação de quadrilha (art. 288 do CP)
A pena-base é de ser fixada acima do mínimo legal. Isso porque os 

vetores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e consequências 
do  crime  se  me  afiguram  desfavoráveis  à  condenada.  Quanto  à 
culpabilidade,  penso  que  as  protagonizações  desta  denunciada 
evidenciam um grau de reprovabilidade acentuado.  Isso porque Kátia 
Rabello,  em  que  pesem  as  alegações  de  desconhecimento  do  sistema 
financeiro-empresarial, atuou intensamente para assegurar vantagens ao 
Banco Rural. Sendo certo, ainda, que Kátia Rabello ofereceu aos demais 
condenados toda uma estrutura empresarial lícita na sua origem para a 
prática de múltiplos delitos (lavagem de dinheiro,  evasão de divisas e 
gestão  fraudulenta  de  instituição  financeira).  Sistema  Financeiro 
Nacional. Quanto à motivação, circunstância que não se confunde com o 

41 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3660768.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

compra do  apoio político  a  projetos  do governo federal  ultrapassou a 
barreira  do  bem  jurídico  tutelado  e  ofendeu,  por  modo  incomum,  a 
essência do regime político-eleitoral brasileiro (a ideologia das urnas, a 
que me referi no voto sobre o mérito da causa).

Esse o quadro, e ainda considerando a fundamentação constante do 
voto do ministro relator, fixo a pena-base em 4 anos de reclusão.

Na terceira e última fase, considerando o número de condutas em 
continuidade delitiva (09),  aplico o percentual de 2/3,  tornando a pena 
definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão. 

Quanto à pena de multa, considerando as circunstâncias objetivas do 
crime e as condições econômicas do condenado, fixo-a em 250 dias-multa, 
na razão de 5 salários mínimos por dia-multa.

À derradeira,  considerando o somatório  das  penas,  fixo o regime 
inicial  fechado  para  o  cumprimento  da  pena  privativa  de  liberdade, 
vedadas, no caso, a substituição de que trata o art. 44 do CP e a concessão 
do sursis. 

NÚCLEO FINANCEIRO
Kátia Rabello

I) Formação de quadrilha (art. 288 do CP)
A pena-base é de ser fixada acima do mínimo legal. Isso porque os 

vetores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e consequências 
do  crime  se  me  afiguram  desfavoráveis  à  condenada.  Quanto  à 
culpabilidade,  penso  que  as  protagonizações  desta  denunciada 
evidenciam um grau de reprovabilidade acentuado.  Isso porque Kátia 
Rabello,  em  que  pesem  as  alegações  de  desconhecimento  do  sistema 
financeiro-empresarial, atuou intensamente para assegurar vantagens ao 
Banco Rural. Sendo certo, ainda, que Kátia Rabello ofereceu aos demais 
condenados toda uma estrutura empresarial lícita na sua origem para a 
prática de múltiplos delitos (lavagem de dinheiro,  evasão de divisas e 
gestão  fraudulenta  de  instituição  financeira).  Sistema  Financeiro 
Nacional. Quanto à motivação, circunstância que não se confunde com o 

41 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3660768.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7473 de 8405 STF-fl. 59088



Voto s/ Dosimetria

AP 470 / MG 

especial  fim de agir  inscrito  no tipo penal  em causa,  tenho que Kátia 
Rabello  almejava  aferir  vantagem  econômica  indevida  com  a 
aproximação ao núcleo-duro do governo federal. Finalmente, tenho que 
as consequências dos delitos justificam a exacerbação da pena-base, visto 
que Kátia Rabello sabia que a associação com os outros integrantes da 
quadrilha  se  destinava  a  arrecadar  fundos  para  a  compra  de  apoio 
parlamentar  ao  Governo  Federal.  Além  disso,  a  associação  delitiva 
impactou  negativamente  a  saúde  financeira  de  instituição  financeira, 
lesionando, concretamente, bens jurídicos distintos do resguardado pelo 
delito de quadrilha. 

Com essas  anotações,  fixo  a  pena-base em  2  anos  e  3  meses  de 
reclusão.  Na  falta  de  agravantes,  atenuantes  e  causas  de  aumento  ou 
diminuição de pena,  torno a  pena definitiva em 2 anos e 3 meses de 
reclusão. 

II)  Gestão  Fraudulenta  de  instituição  financeira  (art.  4º  da  Lei 
7492/86)

A pena-base é de ser fixada acima do mínimo legal. Isso porque os 
vetores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e consequências 
do  crime  se  me  afiguram  desfavoráveis  à  condenada.  Quanto  à 
culpabilidade,  penso  que  as  protagonizações  desta  denunciada 
evidenciam um grau de reprovabilidade acentuado.  Isso porque Kátia 
Rabello, no exercício da Direção do Banco Rural, atuou intensamente na 
criação  de  condições  internas  para  a  simulação  dos  empréstimos 
bancários.  Mais  do  que  isso,  Kátia  Rabello  ofereceu  aos  demais 
condenados toda uma estrutura empresarial lícita na sua origem para a 
simulação  de  mútuos.  O  que  fez,  conscientemente,  para  permitir  a 
arrecadação  de  valores  para  a  compra  de  apoio  político  ao  Governo 
Federal.  Quanto  à  motivação,  Kátia  Rabello  almejava  aferir  vantagem 
econômica  indevida  com  a  aproximação  ao  núcleo-duro  do  governo 
federal. Finalmente, tenho que as consequências dos delitos justificam a 
exacerbação da pena-base, eis que Kátia Rabello sabia que a associação 
com os outros integrantes da quadrilha se destinava a arrecadar fundos 
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para a compra de apoio parlamentar ao Governo Federal. Além disso, a 
associação  delitiva  impactou  negativamente  a  saúde  financeira  de 
instituição financeira.

Com  essas  anotações,  fixo  a  pena-base em  4  anos  de  reclusão, 
tornando-a  definitiva  na  falta  de  agravantes,  atenuantes  e  causas  de 
aumento ou diminuição de pena.

Pelas  diretivas  acima listadas,  fixo a pena de multa  em 120 dias-
multa, na razão de 15 salários mínimos por dia-multa. 

  
III) Lavagem de dinheiro
A pena-base é de ser fixada acima do mínimo legal. Isso porque os 

vetores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e consequências 
do  crime  se  me  afiguram  desfavoráveis  à  condenada.  Quanto  à 
culpabilidade,  penso  que  as  protagonizações  desta  denunciada 
evidenciam um grau de reprovabilidade acentuado.  Isso porque Kátia 
Rabello,  na Direção do Banco Rural,  atuou intensamente na criação de 
condições internas para a simulação dos empréstimos bancários e para o 
encobertamento de operações ilícitas.  Sendo certo,  ainda,  que as cifras 
“lavadas” são significativamente elevadas. De mais a mais, não se pode 
deixar de considerar que Kátia Rabello orientou-se, nos mais de dois anos 
das operações de lavagem de dinheiro, pelo interesse em aferir vantagem 
econômica  indevida  com  a  aproximação  ao  núcleo-duro  do  governo 
federal.  Além  disso,  a  associação  delitiva  impactou  negativamente  a 
saúde financeira de instituição financeira.

Com essas  anotações,  fixo  a  pena-base em 3  anos  e  6  meses  de 
reclusão,  pena  que  acresço  de  2/3,  consideradas  as  operações  em 
continuidade  delitiva,  tornando-a  definitiva  em 5  anos  e  10  meses  de 
reclusão. 

Com apoio nas diretivas acima listadas, fixo a pena de multa em 166 
dias-multa, na razão de 15 salários mínimos por dia-multa.

IV) Evasão de divisas
Tenho  que  as  circunstâncias  objetivas  do  delito  justificam  a 
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imposição  da  pena-base  acima  do  mínimo  legal.  A  começar  pela 
consideração de que Kátia Rabello agiu intensamente para viabilizar a 
remessa  de  vultosos  valores  para  o  exterior.  Mais  do  que  isso:  Kátia 
Rabello  disponibilizou  aos  demais  integrantes  da  quadrilha  todo  um 
conglomerado  financeiro,  atingindo,  com  isso,  um  amplo  espectro  de 
bens jurídicos relevantes.

Com essas  anotações,  fixo  a  pena-base em 2  anos  e  9  meses  de 
reclusão,  pena  que  acresço  de  2/3,  consideradas  as  operações  em 
continuidade  delitiva,  tornando-a  definitiva  em  4  anos  e  7  meses  de 
reclusão. 

Com apoio nas diretivas acima listadas, fixo a pena de multa em 
100 dias-multa, na razão de 15 salários mínimos por dia-multa.

À derradeira, considerando o somatório das penas (art. 69 do CP), 
fixo  o  regime inicial  fechado  para  o  cumprimento  da  sanção.  Mesmo 
motivo pelo qual afasto a possibilidade de aplicação dos artigos 44 e 71 
do CP. Nos termos do art.  7º da  Lei antilavagem,  adiro à proposição do 
relator quanto aos efeitos da condenação. 

Jose Roberto Salgado

a) Formação de quadrilha (art. 288 do CP)
A pena-base é de ser fixada acima do mínimo legal. Isso porque os 

vetores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e consequências 
do  crime  se  me  afiguram  desfavoráveis  ao  condenado.  Quanto  à 
culpabilidade,  penso  que  as  protagonizações  deste  denunciado 
evidenciam  um  grau  de  reprovabilidade  acentuado.  Isso  porque  José 
Roberto Salgado atuou intensamente para assegurar vantagens ao Banco 
Rural.  Sendo  certo,  ainda,  que  José  Roberto  Salgado,  de  parelha  com 
Kátia  Rabello,  ofereceu  aos  demais  condenados  toda  uma  estrutura 
empresarial  lícita  na  sua  origem  para  a  prática  de  múltiplos  delitos 
(lavagem  de  dinheiro,  evasão  de  divisas  e  gestão  fraudulenta  de 
instituição financeira). Sistema Financeiro Nacional. Quanto à motivação, 
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empresarial  lícita  na  sua  origem  para  a  prática  de  múltiplos  delitos 
(lavagem  de  dinheiro,  evasão  de  divisas  e  gestão  fraudulenta  de 
instituição financeira). Sistema Financeiro Nacional. Quanto à motivação, 
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circunstância que não se confunde com o especial fim de agir inscrito no 
tipo  penal  em causa,  tenho  que  José  Roberto  Salgado  almejava  aferir 
vantagem  econômica  indevida  com a  aproximação  ao  núcleo-duro  do 
governo  federal.  Finalmente,  tenho  que  as  consequências  dos  delitos 
justificam a exacerbação da pena-base, visto que o denunciado sabia que 
a  associação  com  os  outros  integrantes  da  quadrilha  se  destinava  a 
arrecadar  fundos  para  a  compra  de  apoio  parlamentar  ao  Governo 
Federal.  Além  disso,  a  associação  delitiva  impactou  negativamente  a 
saúde  financeira  de  instituição  financeira,  lesionando,  concretamente, 
bens jurídicos distintos do resguardado pelo delito de quadrilha. 

Com essas  anotações,  fixo  a  pena-base em  2  anos  e  3  meses  de 
reclusão.  Pena  que  torno  definitiva  na  falta  de  circunstâncias  legais 
capazes de interferir no cálculo da pena.

          
b) Gestão  Fraudulenta  de  instituição  financeira  (art.  4º  da  Lei 

7492/86)
Inicio pela consideração de que, a meu aviso, a pena-base é de ser 

fixada acima do mínimo legal,  nos termos preconizados pelo  ministro 
relator.  É  que,  bem  vistas  as  coisas,  a  culpabilidade,  os  motivos,  as 
circunstâncias  e  as  consequências  do  crime  justificam,  no  caso,  a 
exasperação da pena-base. A começar pela consideração de que as ações 
delitivas  em  causa  foram  orquestradas  para  viabilizar  o  desvio  de 
recursos públicos e a corrupção de parlamentares federais. 

Com efeito, acolhendo a fundamentação do ministro relator, fixo a 
pena-base  em  04  anos  de  reclusão.  Pena  que,  na  falta  de  outras 
circunstâncias relevantes, torno definitiva. 

Quanto à pena de multa, considerando as circunstâncias objetivas do 
delito,  assim  como  a  condição  econômica  do  condenado,  fixo  a 
reprimenda  pecuniária  em  120  dias-multa,  na  razão  de  15  salários 
mínimos por dia-multa.

c) Lavagem de dinheiro
Com  relação  ao  delito  do  art.  1º  da  Lei  9.613/98,  anoto  que  as 
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circunstâncias do crime de lavagem reclamam a exacerbação da pena-
base.  É  que,  para  além  do  período  de  funcionamento  do  esquema 
delitivo,  as  várias  ações  de  lavagem de  dinheiro  apuradas  nesta  ação 
penal foram timbradas pelo modo incomum de lesão da administração da 
justiça, bem como por formas sofisticadas de transferência de valores e 
mesclas de ativos lícitos e ilícitos. De mais a mais, não posso deixar de 
anotar  que  o  condenado  atuou  significativamente  para  viabilizar  a 
simulação dos empréstimos de valores de tão elevada monta, valendo-se 
de mecanismos. Nessa contextura, fixo a pena-base em 3 anos e 6 meses 
de reclusão. 

Na terceira e última fase, e considerando a pluralidade de operações 
de  lavagem  de  dinheiro,  e  a  identidade  nas  circunstâncias  de  tempo, 
modo e maneira de realização do delito, aplico a regra da continuidade 
delitiva no patamar máximo de 2/3.  Pelo que deixo de aplicar a causa 
especial de aumento de pena do § 4º do art. 1º da Lei 9.613/98.

Esse o quadro,  torno a  pena definitiva em 5 anos e 10 meses de 
reclusão, mais 166 dias-multa, na razão de 15 salários mínimos por dia 
multa (aí consideradas as circunstâncias objetivas do crime e as condições 
econômicas do condenado).

d) evasão de divisas
Fixo a pena-base acima do mínimo legal, uma vez que José Roberto 

Salgado agiu intensamente para viabilizar a remessa de vultosos valores 
para o exterior, ludibriando a atividade fiscalizatória do Estado. Mais do 
que  isso:  José  Roberto  Salgado,  de  parelha  com  Kátia  Rabello, 
disponibilizou  aos  demais  integrantes  da  quadrilha  todo  um 
conglomerado  financeiro,  atingindo,  com  isso,  um  amplo  espectro  de 
bens jurídicos relevantes.

Com essas  anotações,  fixo  a  pena-base em 2  anos  e  9  meses  de 
reclusão,  pena  que  acresço  de  2/3,  consideradas  as  operações  em 
continuidade  delitiva,  tornando-a  definitiva  em  4  anos  e  7  meses  de 
reclusão. 

Com apoio nas diretivas acima listadas, fixo a pena de multa em 100 
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dias-multa, na razão de 15 salários mínimos por dia-multa.

À derradeira, considerando o somatório das penas (art. 69 do CP), 
fixo  o  regime inicial  fechado  para  o  cumprimento  da  sanção.  Mesmo 
motivo pelo qual afasto a possibilidade de aplicação dos artigos 44 e 71 
do CP. Nos termos do art.  7º da  Lei antilavagem,  adiro à proposição do 
relator quanto aos efeitos da condenação. 

  
III) Vinícius Samarane

a) Gestão  Fraudulenta  de  instituição  financeira  (art.  4º  da  Lei 
7492/86)

Inicio pela consideração de que, a meu aviso, a pena base é de ser 
fixada acima do mínimo legal,  nos termos preconizados pelo  ministro 
relator. Isso porque a conduta de Vinícius Samarane foi decisiva para a a 
criação  de  condições  internas  capazes  de  permitir  a  simulação  dos 
empréstimos  bancários.  Sendo  certo,  ainda,  que  o  delito  em  causa 
impactou negativamente a saúde financeira de instituição financeira. 

Com efeito,  aderindo à fundamentação do ministro  relator,  fixo a 
pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão. Pena que, na falta de outras 
circunstâncias relevantes, torno definitiva. 

Quanto à pena de multa, considerando as circunstâncias objetivas do 
delito,  assim  como  a  condição  econômica  do  condenado,  fixo  a 
reprimenda  pecuniária  em  100  dias-multa,  na  razão  de  10  salários 
mínimos por dia multa.  

b) Lavagem de dinheiro
Com  relação  ao  delito  do  art.  1º  da  Lei  9.613/98,  anoto  que  as 

circunstâncias do crime de lavagem reclamam a exacerbação da pena-
base.  É  que,  para  além  do  período  de  funcionamento  do  esquema 
delitivo,  as  várias  ações  de  lavagem de  dinheiro  apuradas  nesta  ação 
penal foram timbradas pelo modo incomum de lesão da administração da 
justiça, bem como por formas sofisticadas de transferência de valores e 
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mesclas de ativos lícitos e ilícitos. De mais a mais, não posso deixar de 
anotar  que  o  condenado  atuou  significativamente  para  viabilizar  a 
simulação dos empréstimos de valores de tão elevada monta, valendo-se 
de mecanismos. De toda sorte, não posso deixar de consignar que o grau 
de reprovação da conduta deste condenado se me afigura menor do que 
aquele  referente  a  José  Roberto  Salgado  e  Kátia  Rabello.  Nessa 
contextura, fixo a pena-base em 3 anos de reclusão. 

Na terceira e última fase, e considerando a pluralidade de operações 
de  lavagem  de  dinheiro,  e  a  identidade  nas  circunstâncias  de  tempo, 
modo e maneira de realização do delito, aplico a regra da continuidade 
delitiva no patamar máximo de 2/3.  Pelo que deixo de aplicar a causa 
especial de aumento de pena do § 4º do art. 1º da Lei 9.613/98.

Esse o quadro, torno a pena definitiva em 5 anos de reclusão, mais 
120  dias-multa,  na  razão  de  10  salários  mínimos  por  dia  multa  (aí 
consideradas  as  circunstâncias  objetivas  do  crime  e  as  condições 
econômicas do condenado).          

Todavia, adiro à fundamentação do ministro relator, acompanhando 
sua Excelência quanto às penas finalmente impostas a este denunciado 
pelo delito de lavagem de dinheiro. 

Finalmente,  e  considerando  a  pena  total  imposta  a  Vinícius 
Samarane,  fixo o regime inicial  fechado para o cumprimento da pena, 
assentando, ainda, a impossibilidade,  no caso,  da substituição da pena 
privativa de liberdade e da concessão do sursis. Declaro, ainda, os efeitos 
da condenação referidos pelo art. 7º da Lei 9613/98.
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RÉU(É)(S) : JOSE ROBERTO SALGADO
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ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO
RÉU(É)(S) : HENRIQUE PIZZOLATO
ADV.(A/S) : MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO
RÉU(É)(S) : PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
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RÉU(É)(S) : AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS
ADV.(A/S) : ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA
ADV.(A/S) : ALBERTO ZACHARIAS TORON
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ADV.(A/S) : EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE
ADV.(A/S) : MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA
RÉU(É)(S) : PEDRO HENRY NETO
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU
ADV.(A/S) : MARCO ANTONIO MENEGHETTI
RÉU(É)(S) : ENIVALDO QUADRADO
ADV.(A/S) : PRISCILA CORRÊA GIOIA
RÉU(É)(S) : BRENO FISCHBERG
ADV.(A/S) : LEONARDO MAGALHÃES AVELAR
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO QUAGLIA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RÉU(É)(S) : VALDEMAR COSTA NETO
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO RODRIGUES)
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO
ADV.(A/S) : LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
RÉU(É)(S) : EMERSON ELOY PALMIERI
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS
ADV.(A/S) : HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA
RÉU(É)(S) : ROMEU FERREIRA QUEIROZ
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO
ADV.(A/S) : RONALDO GARCIA DIAS
ADV.(A/S) : FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ
ADV.(A/S) : DALMIR DE JESUS
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO
RÉU(É)(S) : PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
ADV.(A/S) : DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO
RÉU(É)(S) : ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA
ADV.(A/S) : LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA
RÉU(É)(S) : LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO)
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA
ADV.(A/S) : OLINTO CAMPOS VIEIRA
RÉU(É)(S) : ANDERSON ADAUTO PEREIRA
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA (DUDA MENDONÇA)
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS
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RÉU(É)(S) : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem 
suscitada  da  tribuna  pelo  advogado  Márcio  Thomaz  Bastos, 
ratificada pelos advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando Sá e 
Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 
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Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
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Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3397183

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7493 de 8405 STF-fl. 59108



Decisão de Julgamento

improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Ricardo Lewandowski (Revisor); pelo crime de corrupção 
passiva (art. 317 do CP), condená-lo por unanimidade; e pelo crime 
de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry 
Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), do delito de formação de quadrilha, 
absolvê-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Joaquim  Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente; pelo crime de 
corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor, Gilmar Mendes e Marco Aurélio; e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu João  Cláudio  de 
Carvalho Genú (VI.1, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli; 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Enivaldo Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo 
crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, e pelo crime 
de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do 
delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Relator, Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e 
pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), 
pelo  crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e 
Marco  Aurélio;  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto 
de Souza Lamas (VI.2, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas 
(VI.2,  d.1,  d.2),  dos  delitos  de  formação  de  quadrilha  e  de 
lavagem de dinheiro, absolvê-lo por unanimidade, com base no art. 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Ricardo Lewandowski (Revisor); pelo crime de corrupção 
passiva (art. 317 do CP), condená-lo por unanimidade; e pelo crime 
de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry 
Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), do delito de formação de quadrilha, 
absolvê-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Joaquim  Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente; pelo crime de 
corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor, Gilmar Mendes e Marco Aurélio; e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu João  Cláudio  de 
Carvalho Genú (VI.1, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli; 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Enivaldo Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo 
crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, e pelo crime 
de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do 
delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Relator, Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e 
pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), 
pelo  crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e 
Marco  Aurélio;  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto 
de Souza Lamas (VI.2, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas 
(VI.2,  d.1,  d.2),  dos  delitos  de  formação  de  quadrilha  e  de 
lavagem de dinheiro, absolvê-lo por unanimidade, com base no art. 
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386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao réu Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa  Weber  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Roberto  Jefferson 
Monteiro  Francisco (VI.3,  c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e 
Marco Aurélio; quanto ao réu Romeu Ferreira Queiroz (VI.3, d.1, 
d.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Emerson Eloy Palmieri  (VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Dias Toffoli e Marco Aurélio, e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, 
b.1,  b.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e, em relação ao crime de lavagem de dinheiro, após 
os votos dos Ministros Relator, Luiz Fux, Dias Toffoli, Celso de 
Mello e Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio, julgando-a improcedente, o julgamento foi suspenso. Votou 
o Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3397183

Supremo Tribunal Federal

386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao réu Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa  Weber  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Roberto  Jefferson 
Monteiro  Francisco (VI.3,  c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e 
Marco Aurélio; quanto ao réu Romeu Ferreira Queiroz (VI.3, d.1, 
d.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Emerson Eloy Palmieri  (VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Dias Toffoli e Marco Aurélio, e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, 
b.1,  b.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e, em relação ao crime de lavagem de dinheiro, após 
os votos dos Ministros Relator, Luiz Fux, Dias Toffoli, Celso de 
Mello e Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio, julgando-a improcedente, o julgamento foi suspenso. Votou 
o Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 
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Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, 
VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, após o voto do Ministro Dias 
Toffoli julgando procedente a ação para, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a, 
VI.3.a),  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
julgando improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados 
os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Rogério Lanza Tolentino 
(item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira 
(item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal;  os  votos  dos  Ministros Cármen  Lúcia e Gilmar  Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de 
Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério 
Lanza Tolentino, julgando improcedente a ação para absolver dos 
delitos  mencionados  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e  Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto do 
Ministro  Marco  Aurélio,  que  julgava  procedente  a  ação  para 
condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares 
de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo 
de Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, 
julgando-a  improcedente  para  absolver  o  réu  Anderson  Adauto 
Pereira,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  nesta  assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de 
Mello.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  colhidos  os  votos  dos 
Ministros  Celso  de  Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama 
provisoriamente que julgou procedente em parte a ação penal para 
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Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, 
VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, após o voto do Ministro Dias 
Toffoli julgando procedente a ação para, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a, 
VI.3.a),  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
julgando improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados 
os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Rogério Lanza Tolentino 
(item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira 
(item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal;  os  votos  dos  Ministros Cármen  Lúcia e Gilmar  Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de 
Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério 
Lanza Tolentino, julgando improcedente a ação para absolver dos 
delitos  mencionados  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e  Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto do 
Ministro  Marco  Aurélio,  que  julgava  procedente  a  ação  para 
condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares 
de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo 
de Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, 
julgando-a  improcedente  para  absolver  o  réu  Anderson  Adauto 
Pereira,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  nesta  assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de 
Mello.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  colhidos  os  votos  dos 
Ministros  Celso  de  Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama 
provisoriamente que julgou procedente em parte a ação penal para 
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condenar, por unanimidade, pela prática dos crimes de corrupção 
ativa  (art.  333  do  Código  Penal),  os  réus  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e Rogério 
Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto 
(itens VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a 
ação  para  absolver,  por  maioria,  a  ré  Geiza  Dias  dos  Santos, 
vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  e,  por  unanimidade,  o  réu 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, 
do CPP. Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, 
após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa (Relator) quanto 
ao  item  VII da  denúncia,  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VII da 
denúncia, após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), julgando procedente a ação para condenar pelo crime de 
lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno de 
Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a  improcedente  para 
absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia Pereira da 
Costa,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho)  e  José  Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no 
que foi acompanhado integralmente pelo Ministro Luiz Fux; e os 
votos dos Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a 
ação  para  absolver  os  réus  Paulo  Roberto  Galvão  Rocha,  Anita 
Leocádia Pereira da Costa, João Magno de Moura, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho), Anderson Adauto Pereira e José Luiz 
Alves,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Gilmar 
Mendes.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
11.10.2012.

Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
preliminarmente,  rejeitou  a  emendatio  libelli suscitada  nas 
alegações finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa 
Weber votou no sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal 
proclama  provisoriamente  que  julgou  procedente  em  parte  a  ação 
para condenar os réus  Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  por 
unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na primeira 
parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº  7.492/1986, 
ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do 
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condenar, por unanimidade, pela prática dos crimes de corrupção 
ativa  (art.  333  do  Código  Penal),  os  réus  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e Rogério 
Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto 
(itens VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a 
ação  para  absolver,  por  maioria,  a  ré  Geiza  Dias  dos  Santos, 
vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  e,  por  unanimidade,  o  réu 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, 
do CPP. Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, 
após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa (Relator) quanto 
ao  item  VII da  denúncia,  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VII da 
denúncia, após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), julgando procedente a ação para condenar pelo crime de 
lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno de 
Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a  improcedente  para 
absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia Pereira da 
Costa,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho)  e  José  Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no 
que foi acompanhado integralmente pelo Ministro Luiz Fux; e os 
votos dos Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a 
ação  para  absolver  os  réus  Paulo  Roberto  Galvão  Rocha,  Anita 
Leocádia Pereira da Costa, João Magno de Moura, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho), Anderson Adauto Pereira e José Luiz 
Alves,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Gilmar 
Mendes.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
11.10.2012.

Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
preliminarmente,  rejeitou  a  emendatio  libelli suscitada  nas 
alegações finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa 
Weber votou no sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal 
proclama  provisoriamente  que  julgou  procedente  em  parte  a  ação 
para condenar os réus  Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  por 
unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na primeira 
parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº  7.492/1986, 
ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do 
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mesmo  delito  verificado  24  vezes  em  continuidade  delitiva, 
condenar,  por  maioria,  os  réus  Kátia  Rabello e  José  Roberto 
Salgado, vencida a Ministra Rosa Weber. Absolvidos do mencionado 
delito, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal, os 
réus Cristiano de Mello Paz e Vinícius Samarane, por unanimidade, 
e a ré  Geiza Dias dos Santos,  por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio. Com relação aos réus  José Eduardo Cavalcanti de 
Mendonça (Duda Mendonça) e  Zilmar Fernandes Silveira, o Tribunal 
absolveu-os, por maioria, do delito de evasão de divisas previsto 
na  segunda  parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº 
7.492/1986, com base no art. 386, III, do CPP, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; por unanimidade, do delito de lavagem de dinheiro 
referente aos cinco repasses de valores realizados em agência do 
Banco Rural, em São Paulo (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998, cinco vezes); e, por maioria, absolveu-os da prática 
do crime descrito no art. 1º, inciso VI, da Lei 9.613/1998, tendo 
em vista as cinqüenta e três operações de lavagem de dinheiro 
relacionadas às cinqüenta e três operações de evasão de divisas 
mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz 
Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvições com base no art. 386, 
VII,  do  CPP.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Plenário, 15.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  os  Ministros  Gilmar 
Mendes  e  Joaquim  Barbosa  (Relator)  reajustaram  seus  votos  para 
julgar  procedente  a  ação  e  condenar  os  réus  José  Eduardo 
Cavalcanti de Mendonça (Duda Mendonça) e Zilmar Fernandes Silveira 
pelo delito de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 
nº  7.492/1986),  descrito  no  item VIII  (c.1) da  denúncia.  Em 
relação ao item VII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros 
Gilmar  Mendes,  Celso  de  Mello  e  Ayres  Britto  (Presidente),  o 
Tribunal,  por  unanimidade,  julgou  improcedente  a  ação  para 
absolver os réus Anita Leocádia Pereira da Costa, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho) e José Luiz Alves do delito de lavagem 
de dinheiro, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal. Quanto aos réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno 
de Moura e Anderson Adauto Pereira, votaram pela procedência da 
ação, condenando-os pelo delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998),  os  Ministros  Joaquim 
Barbosa (Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres 
Britto (Presidente), e, pela improcedência, votaram os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia e Dias Toffoli. Em seguida, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator)  haver  proferido  parte  do  voto  quanto  ao  item  II da 
denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
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mesmo  delito  verificado  24  vezes  em  continuidade  delitiva, 
condenar,  por  maioria,  os  réus  Kátia  Rabello e  José  Roberto 
Salgado, vencida a Ministra Rosa Weber. Absolvidos do mencionado 
delito, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal, os 
réus Cristiano de Mello Paz e Vinícius Samarane, por unanimidade, 
e a ré  Geiza Dias dos Santos,  por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio. Com relação aos réus  José Eduardo Cavalcanti de 
Mendonça (Duda Mendonça) e  Zilmar Fernandes Silveira, o Tribunal 
absolveu-os, por maioria, do delito de evasão de divisas previsto 
na  segunda  parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº 
7.492/1986, com base no art. 386, III, do CPP, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; por unanimidade, do delito de lavagem de dinheiro 
referente aos cinco repasses de valores realizados em agência do 
Banco Rural, em São Paulo (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998, cinco vezes); e, por maioria, absolveu-os da prática 
do crime descrito no art. 1º, inciso VI, da Lei 9.613/1998, tendo 
em vista as cinqüenta e três operações de lavagem de dinheiro 
relacionadas às cinqüenta e três operações de evasão de divisas 
mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz 
Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvições com base no art. 386, 
VII,  do  CPP.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Plenário, 15.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  os  Ministros  Gilmar 
Mendes  e  Joaquim  Barbosa  (Relator)  reajustaram  seus  votos  para 
julgar  procedente  a  ação  e  condenar  os  réus  José  Eduardo 
Cavalcanti de Mendonça (Duda Mendonça) e Zilmar Fernandes Silveira 
pelo delito de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 
nº  7.492/1986),  descrito  no  item VIII  (c.1) da  denúncia.  Em 
relação ao item VII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros 
Gilmar  Mendes,  Celso  de  Mello  e  Ayres  Britto  (Presidente),  o 
Tribunal,  por  unanimidade,  julgou  improcedente  a  ação  para 
absolver os réus Anita Leocádia Pereira da Costa, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho) e José Luiz Alves do delito de lavagem 
de dinheiro, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal. Quanto aos réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno 
de Moura e Anderson Adauto Pereira, votaram pela procedência da 
ação, condenando-os pelo delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998),  os  Ministros  Joaquim 
Barbosa (Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres 
Britto (Presidente), e, pela improcedência, votaram os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia e Dias Toffoli. Em seguida, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator)  haver  proferido  parte  do  voto  quanto  ao  item  II da 
denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
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ação para condenar, pelo delito de formação de quadrilha (art. 388 
do Código Penal), os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio 
Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo 
de  Vasconcelos,  José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane,  Kátia 
Rabello e  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito às rés Geiza Dias 
dos Santos e Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com base no art. 386, 
VII, do Código de Processo Penal. O Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor) julgou improcedente a ação para absolver todos os réus 
mencionados no referido item II, fazendo-o com base no art. 386, 
III, do CPP, e reajustou o voto proferido em assentada anterior 
para julgar improcedente a ação e absolver, do delito de formação 
de quadrilha descrito no item VI da denúncia, os réus Pedro Silva 
Corrêa de Oliveira de Andrade Neto (VI.1.b.1), João Cláudio de 
Carvalho Genú (VI.1.c.1), Enivaldo Quadrado (VI.1.d.1), Valdemar 
Costa Neto (VI.2.b.1) e Jacinto de Souza Lamas (VI.2.c.1), com 
base  no  art.  386,  III,  do  CPP.  Em  seguida,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
18.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para 
condenar pelo delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de 
Castro, José Genoíno Neto, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de 
Mello  Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino,  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, José Roberto Salgado, Kátia Rabello e Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor),  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito, por unanimidade, 
à  ré  Ayanna  Tenório  Tôrres  de  Jesus,  por  unanimidade,  e,  por 
maioria, a ré Geiza Dias dos Santos, vencido o Ministro Marco 
Aurélio, ambas as absolvições com base no art. 386, VII, do Código 
de  Processo  Penal.  Ressalvados  os  votos  dos  Ministros  Revisor, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli que absolviam com base no 
art.  386,  III,  do  CPP.  Com  relação  ao  réu  Vinícius  Samarane, 
acompanharam  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condená-lo pelo mencionado delito 
de formação de quadrilha, os Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), e acompanharam o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) os Ministros Rosa Weber, 
Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio, julgando improcedente 
a ação para absolvê-lo com base no art. 386, III, do CPP. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto (Presidente). Plenário, 22.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal  resolveu 
questão de ordem suscitada pelo Ministro Ayres Britto (Presidente) 
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ação para condenar, pelo delito de formação de quadrilha (art. 388 
do Código Penal), os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio 
Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo 
de  Vasconcelos,  José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane,  Kátia 
Rabello e  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito às rés Geiza Dias 
dos Santos e Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com base no art. 386, 
VII, do Código de Processo Penal. O Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor) julgou improcedente a ação para absolver todos os réus 
mencionados no referido item II, fazendo-o com base no art. 386, 
III, do CPP, e reajustou o voto proferido em assentada anterior 
para julgar improcedente a ação e absolver, do delito de formação 
de quadrilha descrito no item VI da denúncia, os réus Pedro Silva 
Corrêa de Oliveira de Andrade Neto (VI.1.b.1), João Cláudio de 
Carvalho Genú (VI.1.c.1), Enivaldo Quadrado (VI.1.d.1), Valdemar 
Costa Neto (VI.2.b.1) e Jacinto de Souza Lamas (VI.2.c.1), com 
base  no  art.  386,  III,  do  CPP.  Em  seguida,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
18.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para 
condenar pelo delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de 
Castro, José Genoíno Neto, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de 
Mello  Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino,  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, José Roberto Salgado, Kátia Rabello e Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor),  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito, por unanimidade, 
à  ré  Ayanna  Tenório  Tôrres  de  Jesus,  por  unanimidade,  e,  por 
maioria, a ré Geiza Dias dos Santos, vencido o Ministro Marco 
Aurélio, ambas as absolvições com base no art. 386, VII, do Código 
de  Processo  Penal.  Ressalvados  os  votos  dos  Ministros  Revisor, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli que absolviam com base no 
art.  386,  III,  do  CPP.  Com  relação  ao  réu  Vinícius  Samarane, 
acompanharam  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condená-lo pelo mencionado delito 
de formação de quadrilha, os Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), e acompanharam o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) os Ministros Rosa Weber, 
Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio, julgando improcedente 
a ação para absolvê-lo com base no art. 386, III, do CPP. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto (Presidente). Plenário, 22.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal  resolveu 
questão de ordem suscitada pelo Ministro Ayres Britto (Presidente) 
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no sentido de, em face do empate, absolver os acusados  Valdemar 
Costa  Neto e  Jacinto  de  Souza  Lamas do  delito  de  formação  de 
quadrilha (item VI da denúncia);  José Rodrigues Borba, do delito 
de lavagem de dinheiro (item VI da denúncia); Paulo Roberto Galvão 
da Rocha, João Magno Moura e Anderson Adauto Pereira, do delito de 
lavagem (item VII da denúncia) e o acusado Vinícius Samarane, do 
delito de formação de quadrilha (item II da denúncia), vencido o 
Ministro  Marco  Aurélio  que  entendia  caber  ao  Presidente  o 
desempate.  Em  seguida,  o  Tribunal  resolveu  questão  de  ordem 
suscitada pelo Ministro Joaquim Barbosa (Relator) no sentido de 
que  os  Ministros  que  absolveram  os  acusados  não  participam  da 
votação quanto à dosimetria da pena, vencidos os Ministros Dias 
Toffoli, Gilmar Mendes e Ayres Britto (Presidente). Na sequência, 
o Tribunal, com relação ao réu Marcos Valério Fernandes de Souza, 
pelo cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal), descrito no item II.b da denúncia, fixou a pena em 
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, nos termos do voto do 
Relator, não havendo participado da votação os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia; 
pelo cometimento do delito de  corrupção ativa (art. 333 do CP), 
descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal, nos termos 
do voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, não havendo participado da votação os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli; e, pelo 
cometimento do delito de  peculato (art. 312 do CP), descrito no 
item III.1 (b.2) da denúncia, o Tribunal, nos termos do voto do 
Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de 
reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários  mínimos  cada,  não  havendo  participado  da  votação  os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli. Votou o 
Presidente em todos os itens. Quanto ao delito de corrupção ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, após o voto do Relator, 
que fixava a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão 
e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, e o voto do Revisor, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-
multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos cada, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 23.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento em relação ao réu  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, inicialmente seu advogado, Dr. Marcelo 
Leonardo, assomou a tribuna e requereu que a agravante do art. 62, 
inciso I, do Código Penal, fosse considerada apenas à luz do tipo 
do art. 288 do Código Penal; que as reiterações de infrações sejam 
consideradas como objeto da série da continuidade delitiva, bem 
como a não aplicação, ao caso, da nova redação conferida ao art. 
387,  inciso  IV,  do  Código  de  Processo  Penal.  Em  seguida,  foi 
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no sentido de, em face do empate, absolver os acusados  Valdemar 
Costa  Neto e  Jacinto  de  Souza  Lamas do  delito  de  formação  de 
quadrilha (item VI da denúncia);  José Rodrigues Borba, do delito 
de lavagem de dinheiro (item VI da denúncia); Paulo Roberto Galvão 
da Rocha, João Magno Moura e Anderson Adauto Pereira, do delito de 
lavagem (item VII da denúncia) e o acusado Vinícius Samarane, do 
delito de formação de quadrilha (item II da denúncia), vencido o 
Ministro  Marco  Aurélio  que  entendia  caber  ao  Presidente  o 
desempate.  Em  seguida,  o  Tribunal  resolveu  questão  de  ordem 
suscitada pelo Ministro Joaquim Barbosa (Relator) no sentido de 
que  os  Ministros  que  absolveram  os  acusados  não  participam  da 
votação quanto à dosimetria da pena, vencidos os Ministros Dias 
Toffoli, Gilmar Mendes e Ayres Britto (Presidente). Na sequência, 
o Tribunal, com relação ao réu Marcos Valério Fernandes de Souza, 
pelo cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal), descrito no item II.b da denúncia, fixou a pena em 
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, nos termos do voto do 
Relator, não havendo participado da votação os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia; 
pelo cometimento do delito de  corrupção ativa (art. 333 do CP), 
descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal, nos termos 
do voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, não havendo participado da votação os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli; e, pelo 
cometimento do delito de  peculato (art. 312 do CP), descrito no 
item III.1 (b.2) da denúncia, o Tribunal, nos termos do voto do 
Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de 
reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários  mínimos  cada,  não  havendo  participado  da  votação  os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli. Votou o 
Presidente em todos os itens. Quanto ao delito de corrupção ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, após o voto do Relator, 
que fixava a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão 
e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, e o voto do Revisor, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-
multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos cada, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 23.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento em relação ao réu  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, inicialmente seu advogado, Dr. Marcelo 
Leonardo, assomou a tribuna e requereu que a agravante do art. 62, 
inciso I, do Código Penal, fosse considerada apenas à luz do tipo 
do art. 288 do Código Penal; que as reiterações de infrações sejam 
consideradas como objeto da série da continuidade delitiva, bem 
como a não aplicação, ao caso, da nova redação conferida ao art. 
387,  inciso  IV,  do  Código  de  Processo  Penal.  Em  seguida,  foi 
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proclamado que o Ministro Cezar Peluso restou vencido na fixação 
da pena do réu Marcos Valério Fernandes de Souza, em relação aos 
delitos de peculato (art. 312 do Código Penal), descritos no item 
III.1 (b.2) da denúncia, e de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal), descrito no  item III.1 (b.1) da denúncia, conforme voto 
proferido  antecipadamente  em  assentada  anterior.  Na  sequência, 
pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal) descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou 
a pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 
30 (trinta) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada,  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor), vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso, Joaquim 
Barbosa  (Relator),  Luiz  Fux,  Marco  Aurélio  e  Presidente.  Pelo 
cometimento dos delitos de peculato (art. 312 do CP) descritos nos 
itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 
230 (duzentos e trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em parte o 
Ministro Cezar Peluso e os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) 
e Dias Toffoli, estes no que fixavam a pena de multa em 25 (vinte 
e  cinco)  dias-multa,  no  valor  de  15  (quinze)  salários  mínimos 
cada. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 9.613/1998), descrito no 
item IV da denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 11 
(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa 
e um) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco 
Aurélio e Celso de Mello, e o voto do Revisor, que fixava a pena 
em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 
20 (vinte) dias-multa, no valor 15 (quinze) salários mínimos cada, 
no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Presidente,  o  Tribunal,  em  face  do  empate 
verificado na votação da dosimetria da pena, fixou-a nos termos do 
voto do Revisor. E, pelo cometimento do delito de corrupção ativa 
(art. 333 do CP), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 7 (sete) anos 
e 11 (onze) meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor 
que a fixava em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 19 
(dezenove) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada, no que foi acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli, e, após o 
voto do Relator, agora pelo cometimento do delito de  evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito 
no item VIII da denúncia, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 
(dez) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, 
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proclamado que o Ministro Cezar Peluso restou vencido na fixação 
da pena do réu Marcos Valério Fernandes de Souza, em relação aos 
delitos de peculato (art. 312 do Código Penal), descritos no item 
III.1 (b.2) da denúncia, e de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal), descrito no  item III.1 (b.1) da denúncia, conforme voto 
proferido  antecipadamente  em  assentada  anterior.  Na  sequência, 
pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal) descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou 
a pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 
30 (trinta) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada,  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor), vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso, Joaquim 
Barbosa  (Relator),  Luiz  Fux,  Marco  Aurélio  e  Presidente.  Pelo 
cometimento dos delitos de peculato (art. 312 do CP) descritos nos 
itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 
230 (duzentos e trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em parte o 
Ministro Cezar Peluso e os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) 
e Dias Toffoli, estes no que fixavam a pena de multa em 25 (vinte 
e  cinco)  dias-multa,  no  valor  de  15  (quinze)  salários  mínimos 
cada. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 9.613/1998), descrito no 
item IV da denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 11 
(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa 
e um) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco 
Aurélio e Celso de Mello, e o voto do Revisor, que fixava a pena 
em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 
20 (vinte) dias-multa, no valor 15 (quinze) salários mínimos cada, 
no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Presidente,  o  Tribunal,  em  face  do  empate 
verificado na votação da dosimetria da pena, fixou-a nos termos do 
voto do Revisor. E, pelo cometimento do delito de corrupção ativa 
(art. 333 do CP), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 7 (sete) anos 
e 11 (onze) meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor 
que a fixava em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 19 
(dezenove) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada, no que foi acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli, e, após o 
voto do Relator, agora pelo cometimento do delito de  evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito 
no item VIII da denúncia, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 
(dez) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, 
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Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a 
pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e 
dois) dias-multa, no valor de 15 salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber  e  Dias  Toffoli,  o 
julgamento  foi  suspenso  para  colher  o  voto  do  Ministro  Marco 
Aurélio.  Presidência  do  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
24.10.2012.

 Decisão: Prosseguindo no julgamento, com relação ao réu Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) descrito no item 
II da denúncia, fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão, por unanimidade e nos termos do voto do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  não  havendo  participado  da 
votação os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento 
do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descrito 
no  item  III.1  (b.1) da  denúncia,  o  Tribunal  fixou  a  pena 
definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos 
do voto do Relator, vencido em parte o Ministro Cezar Peluso, não 
havendo  participado  da  votação  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli.  Votou  o  Presidente.  Pelo  cometimento  do  delito  de 
peculato (art. 312 do Código Penal) descrito no item III.1 (b.2) 
da denúncia, o Tribunal fixou a pena definitiva em 3 (três) anos 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em 
parte  os  Ministros  Cezar  Peluso  e  Rosa  Weber,  não  havendo 
participado da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou 
o  Presidente.  Pelo  cometimento  do  delito  de  corrupção  ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
definitiva em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 180 
(cento  e  oitenta)  dias-multa,  no  valor  de  10  salários  mínimos 
cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  vencidos  em  parte  os 
Ministros Cezar Peluso, Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de peculato 
descrito nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal 
fixou a pena definitiva em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 
(vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, no 
valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso e Revisor. E, pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no item IV da denúncia, após o 
voto do Relator, fixando a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão, acrescido de 2/3 pela continuidade delitiva, 
tornado-a definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, no que 
foi acompanhado pelos Ministros Celso de Mello, Luiz Fux, Gilmar 
Mendes e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a pena-base 
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, acrescido de 1/3 
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Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a 
pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e 
dois) dias-multa, no valor de 15 salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber  e  Dias  Toffoli,  o 
julgamento  foi  suspenso  para  colher  o  voto  do  Ministro  Marco 
Aurélio.  Presidência  do  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
24.10.2012.

 Decisão: Prosseguindo no julgamento, com relação ao réu Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) descrito no item 
II da denúncia, fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão, por unanimidade e nos termos do voto do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  não  havendo  participado  da 
votação os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento 
do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descrito 
no  item  III.1  (b.1) da  denúncia,  o  Tribunal  fixou  a  pena 
definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos 
do voto do Relator, vencido em parte o Ministro Cezar Peluso, não 
havendo  participado  da  votação  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli.  Votou  o  Presidente.  Pelo  cometimento  do  delito  de 
peculato (art. 312 do Código Penal) descrito no item III.1 (b.2) 
da denúncia, o Tribunal fixou a pena definitiva em 3 (três) anos 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em 
parte  os  Ministros  Cezar  Peluso  e  Rosa  Weber,  não  havendo 
participado da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou 
o  Presidente.  Pelo  cometimento  do  delito  de  corrupção  ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
definitiva em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 180 
(cento  e  oitenta)  dias-multa,  no  valor  de  10  salários  mínimos 
cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  vencidos  em  parte  os 
Ministros Cezar Peluso, Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de peculato 
descrito nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal 
fixou a pena definitiva em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 
(vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, no 
valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso e Revisor. E, pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no item IV da denúncia, após o 
voto do Relator, fixando a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão, acrescido de 2/3 pela continuidade delitiva, 
tornado-a definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, no que 
foi acompanhado pelos Ministros Celso de Mello, Luiz Fux, Gilmar 
Mendes e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a pena-base 
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, acrescido de 1/3 
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pela continuidade delitiva, tornando-a definitiva em 4 (quatro) 
anos e 8 (oito) meses, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa 
Weber e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso para colher os 
votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 25.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  réu  Ramon 
Hollerbach  Cardoso, o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de 
corrupção ativa (art. 333 do CP) descrito no  item VI (1.a, 2.a, 
3.a, 4.a) da denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou o Presidente. 
Colhido  o  voto  do  Ministro  Marco  Aurélio,  com  relação  ao  réu 
Marcos Valério Fernandes de Souza quanto ao cometimento do delito 
de  corrupção ativa descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 7 (sete) anos e 11 (onze) 
meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou o 
Presidente. Quanto ao réu  Ramon Hollerbach Cardoso, o Tribunal, 
pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no  item IV da 
denúncia, colhidos os votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco 
Aurélio,  fixou  a  pena  em  5  (cinco)  anos  e  10  (dez)  meses  de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986) descrito 
no  item VIII da denúncia, após o voto do Relator que fixava a 
pena-base em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e Presidente, e o voto do Ministro Revisor que fixava a 
pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen 
Lúcia, e o voto do Ministro Marco Aurélio que fixava a pena-base 
em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e não reconhecia a 
continuidade delitiva, o julgamento foi suspenso. O Ministro Marco 
Aurélio, pelo cometimento do delito de evasão de divisas pelo réu 
Marcos Valério Fernandes de Souza, fixou em 3 (três) anos a pena-
base. Presidência do Ministro Ayres Britto (Presidente). Plenário, 
07.11.2012.

Decisão: Retomando o julgamento quanto ao réu Ramon Hollerbach 
Cardoso, pelo cometimento do delito de evasão de divisas (art. 22, 
parágrafo  único,  da  Lei  7.492/1986),  descrito  no  item  VIII  da 
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pela continuidade delitiva, tornando-a definitiva em 4 (quatro) 
anos e 8 (oito) meses, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa 
Weber e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso para colher os 
votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 25.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  réu  Ramon 
Hollerbach  Cardoso, o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de 
corrupção ativa (art. 333 do CP) descrito no  item VI (1.a, 2.a, 
3.a, 4.a) da denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou o Presidente. 
Colhido  o  voto  do  Ministro  Marco  Aurélio,  com  relação  ao  réu 
Marcos Valério Fernandes de Souza quanto ao cometimento do delito 
de  corrupção ativa descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 7 (sete) anos e 11 (onze) 
meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou o 
Presidente. Quanto ao réu  Ramon Hollerbach Cardoso, o Tribunal, 
pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no  item IV da 
denúncia, colhidos os votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco 
Aurélio,  fixou  a  pena  em  5  (cinco)  anos  e  10  (dez)  meses  de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986) descrito 
no  item VIII da denúncia, após o voto do Relator que fixava a 
pena-base em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e Presidente, e o voto do Ministro Revisor que fixava a 
pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen 
Lúcia, e o voto do Ministro Marco Aurélio que fixava a pena-base 
em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e não reconhecia a 
continuidade delitiva, o julgamento foi suspenso. O Ministro Marco 
Aurélio, pelo cometimento do delito de evasão de divisas pelo réu 
Marcos Valério Fernandes de Souza, fixou em 3 (três) anos a pena-
base. Presidência do Ministro Ayres Britto (Presidente). Plenário, 
07.11.2012.

Decisão: Retomando o julgamento quanto ao réu Ramon Hollerbach 
Cardoso, pelo cometimento do delito de evasão de divisas (art. 22, 
parágrafo  único,  da  Lei  7.492/1986),  descrito  no  item  VIII  da 
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denúncia, o Tribunal aprovou proposta do Ministro Celso de Mello 
no  sentido  de  fixar  em  1/3  a  exacerbação  pela  continuidade 
delitiva,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor), 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia, abstendo-se de votar o Ministro Marco 
Aurélio, restando fixada a pena em 3 (três) anos e 8 (oito) meses 
de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto reajustado do Ministro Joaquim 
Barbosa  (Relator),  vencidos  parcialmente  os  Ministros  Revisor, 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Em seguida, com 
relação  ao  réu  Cristiano  de  Mello  Paz,  o  Tribunal,  pelo 
cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal), descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 2 (dois) 
anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do Relator, 
vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio. Votou o Presidente. 
Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo cometimento do delito de  corrupção 
ativa (art. 333 do CP), descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, 
o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencido, em parte, o 
Ministro  Cezar  Peluso.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da 
votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Pelo cometimento do 
delito de peculato (art. 312 do CP), descrito no item III.1 (b.2) 
da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão 
e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, 
os Ministros Cezar Peluso e Rosa Weber. Votou o Presidente. Não 
participaram da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. O 
Relator aderiu à proposta do Ministro Celso de Mello de aplicar o 
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, na redação dada 
pela Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008. O Ministro Marco 
Aurélio não aderiu ao aditamento. O Presidente reservou-se a votar 
sobre a proposta em momento posterior. Pelo cometimento do delito 
de  corrupção ativa, descrito no  item III.3 (c.1) da denúncia, o 
Tribunal  fixou  a  pena  em  2  (dois)  anos  e  8  (oito)  meses  de 
reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em 
parte,  os  Ministros  Cezar  Peluso,  Revisor,  Rosa  Weber,  Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do 
delito de peculato, descrito nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da 
denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e 
noventa) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
no  que  foi  acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber,  Luiz  Fux, 
Cármen  Lúcia,  Gilmar  Mendes,  Marco  Aurélio,  Celso  de  Mello  e 
Presidente; o voto do Revisor, que fixava a pena em 2 (dois) anos, 
11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do Ministro Cezar Peluso, 
que a fixava, em relação ao delito descrito no item III.2 (b) da 
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denúncia, o Tribunal aprovou proposta do Ministro Celso de Mello 
no  sentido  de  fixar  em  1/3  a  exacerbação  pela  continuidade 
delitiva,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor), 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia, abstendo-se de votar o Ministro Marco 
Aurélio, restando fixada a pena em 3 (três) anos e 8 (oito) meses 
de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto reajustado do Ministro Joaquim 
Barbosa  (Relator),  vencidos  parcialmente  os  Ministros  Revisor, 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Em seguida, com 
relação  ao  réu  Cristiano  de  Mello  Paz,  o  Tribunal,  pelo 
cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal), descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 2 (dois) 
anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do Relator, 
vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio. Votou o Presidente. 
Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo cometimento do delito de  corrupção 
ativa (art. 333 do CP), descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, 
o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencido, em parte, o 
Ministro  Cezar  Peluso.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da 
votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Pelo cometimento do 
delito de peculato (art. 312 do CP), descrito no item III.1 (b.2) 
da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão 
e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, 
os Ministros Cezar Peluso e Rosa Weber. Votou o Presidente. Não 
participaram da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. O 
Relator aderiu à proposta do Ministro Celso de Mello de aplicar o 
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, na redação dada 
pela Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008. O Ministro Marco 
Aurélio não aderiu ao aditamento. O Presidente reservou-se a votar 
sobre a proposta em momento posterior. Pelo cometimento do delito 
de  corrupção ativa, descrito no  item III.3 (c.1) da denúncia, o 
Tribunal  fixou  a  pena  em  2  (dois)  anos  e  8  (oito)  meses  de 
reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em 
parte,  os  Ministros  Cezar  Peluso,  Revisor,  Rosa  Weber,  Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do 
delito de peculato, descrito nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da 
denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e 
noventa) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
no  que  foi  acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber,  Luiz  Fux, 
Cármen  Lúcia,  Gilmar  Mendes,  Marco  Aurélio,  Celso  de  Mello  e 
Presidente; o voto do Revisor, que fixava a pena em 2 (dois) anos, 
11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do Ministro Cezar Peluso, 
que a fixava, em relação ao delito descrito no item III.2 (b) da 
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denúncia, em 2 (dois) anos de reclusão, 30 (trinta) dias-multa, no 
valor de 3 (três) salários mínimos cada, e, em relação ao delito 
descrito  no  item  III.3  (c.2)  da  denúncia,  fixava  a  pena  em  2 
(dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-
multa, no valor de 3 (três) salários mínimos cada, a conclusão da 
votação foi adiada para que seja colhido o voto do Ministro Dias 
Toffoli,  ausente  ocasionalmente.  Pelo  cometimento  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  o  voto  do 
Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos 
Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e 
Presidente, e após o voto do Revisor, que a fixava em 5 (cinco) 
anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi acompanhado 
pelas Ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia, a conclusão da votação 
foi adiada para que seja colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, 
ausente ocasionalmente. Pelo cometimento do delito de  corrupção 
ativa, descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, após 
o voto do Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 
10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos 
Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e Presidente; após o voto do Revisor, que a fixava em 2 
(dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do 
Ministro Marco Aurélio, que fixava a pena-base em 3 (três) anos e 
6  (seis)  meses  de  reclusão,  deixando  o  exame  da  continuidade 
delitiva para outro momento, a conclusão da votação foi adiada 
para que seja colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, ausente 
ocasionalmente.  Com  relação  ao  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  o 
Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de  quadrilha, 
descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão, nos termos do voto do Ministro Marco 
Aurélio, vencido, em parte, o Relator, que a fixava em 2 (dois) 
anos de reclusão e reconhecia a prescrição da pretensão punitiva. 
Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Quanto ao delito de 
lavagem de dinheiro, descrito no item IV da denúncia, após o voto 
do Relator, fixando a pena em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 
(dias) de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e após a questão de ordem 
suscitada da tribuna pelo advogado Paulo Sérgio Abreu e Silva, que 
afirmava  que  o  réu  está  sendo  acusado  de  um  único  delito  de 
lavagem, a votação do item foi adiada. Não participam da votação 
os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Pelo cometimento do delito de 
corrupção ativa, descrito no  item VI.1.a da denúncia, o Tribunal 
fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão e 110 (cento e dez) 
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denúncia, em 2 (dois) anos de reclusão, 30 (trinta) dias-multa, no 
valor de 3 (três) salários mínimos cada, e, em relação ao delito 
descrito  no  item  III.3  (c.2)  da  denúncia,  fixava  a  pena  em  2 
(dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-
multa, no valor de 3 (três) salários mínimos cada, a conclusão da 
votação foi adiada para que seja colhido o voto do Ministro Dias 
Toffoli,  ausente  ocasionalmente.  Pelo  cometimento  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  o  voto  do 
Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos 
Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e 
Presidente, e após o voto do Revisor, que a fixava em 5 (cinco) 
anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi acompanhado 
pelas Ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia, a conclusão da votação 
foi adiada para que seja colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, 
ausente ocasionalmente. Pelo cometimento do delito de  corrupção 
ativa, descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, após 
o voto do Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 
10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos 
Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e Presidente; após o voto do Revisor, que a fixava em 2 
(dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do 
Ministro Marco Aurélio, que fixava a pena-base em 3 (três) anos e 
6  (seis)  meses  de  reclusão,  deixando  o  exame  da  continuidade 
delitiva para outro momento, a conclusão da votação foi adiada 
para que seja colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, ausente 
ocasionalmente.  Com  relação  ao  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  o 
Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de  quadrilha, 
descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão, nos termos do voto do Ministro Marco 
Aurélio, vencido, em parte, o Relator, que a fixava em 2 (dois) 
anos de reclusão e reconhecia a prescrição da pretensão punitiva. 
Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Quanto ao delito de 
lavagem de dinheiro, descrito no item IV da denúncia, após o voto 
do Relator, fixando a pena em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 
(dias) de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e após a questão de ordem 
suscitada da tribuna pelo advogado Paulo Sérgio Abreu e Silva, que 
afirmava  que  o  réu  está  sendo  acusado  de  um  único  delito  de 
lavagem, a votação do item foi adiada. Não participam da votação 
os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Pelo cometimento do delito de 
corrupção ativa, descrito no  item VI.1.a da denúncia, o Tribunal 
fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão e 110 (cento e dez) 
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dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos, nos termos do 
voto do Relator, vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio, que 
fixava a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 
deixando  o  exame  da  continuidade  delitiva  para  outro  momento. 
Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os  Ministros 
Revisor  e  Dias  Toffoli.  Com  relação  à  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, o Tribunal, pelo cometimento do delito de formação de 
quadrilha, descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 1 (um) 
ano e 8 (meses) de reclusão, declarada a prescrição da pretensão 
punitiva, vencidos, em parte, os Ministros Marco Aurélio e Celso 
de  Mello.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo 
cometimento  do  delito  de  corrupção  ativa, descrito  no  item  VI 
(1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 
(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 110 (cento e dez) 
dias-multa,  no  valor  de  5  (cinco)  salários  mínimos  cada,  nos 
termos do voto do Relator, no que foi acompanhado pelos Ministros 
Rosa Weber, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Presidente, vencidos, em 
parte, o Revisor, que a fixava em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 
(dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia, e vencidos em maior extensão os Ministros 
Marco Aurélio e Celso de Mello, que a fixavam em 5 (cinco) anos e 
10 (dez) meses de reclusão. Pelo cometimento do delito de lavagem 
de  dinheiro, descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  o  voto  do 
Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 110 
(cento e dez) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos 
cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos  Ministros  Luiz  Fux,  Gilmar 
Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que a 
fixava em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) 
dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, no que 
foi acompanhado pela Ministra Rosa Weber, a votação foi suspensa 
para  que  sejam  colhidos  os  votos  dos  Ministros  Dias  Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio,  ausentes  ocasionalmente.  Pelo 
cometimento do delito de evasão de divisas, descrito no item VIII 
da denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta 
e oito) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, 
no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que a fixava em 
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 
(doze) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, no 
que  foi  acompanhado  pelo  Ministra  Rosa  Weber,  a  votação  foi 
suspensa  para  que  sejam  colhidos  os  votos  dos  Ministros  Dias 
Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio, ausentes ocasionalmente. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 08.11.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento com relação à ré Simone Reis 
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dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos, nos termos do 
voto do Relator, vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio, que 
fixava a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 
deixando  o  exame  da  continuidade  delitiva  para  outro  momento. 
Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os  Ministros 
Revisor  e  Dias  Toffoli.  Com  relação  à  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, o Tribunal, pelo cometimento do delito de formação de 
quadrilha, descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 1 (um) 
ano e 8 (meses) de reclusão, declarada a prescrição da pretensão 
punitiva, vencidos, em parte, os Ministros Marco Aurélio e Celso 
de  Mello.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo 
cometimento  do  delito  de  corrupção  ativa, descrito  no  item  VI 
(1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 
(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 110 (cento e dez) 
dias-multa,  no  valor  de  5  (cinco)  salários  mínimos  cada,  nos 
termos do voto do Relator, no que foi acompanhado pelos Ministros 
Rosa Weber, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Presidente, vencidos, em 
parte, o Revisor, que a fixava em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 
(dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia, e vencidos em maior extensão os Ministros 
Marco Aurélio e Celso de Mello, que a fixavam em 5 (cinco) anos e 
10 (dez) meses de reclusão. Pelo cometimento do delito de lavagem 
de  dinheiro, descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  o  voto  do 
Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 110 
(cento e dez) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos 
cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos  Ministros  Luiz  Fux,  Gilmar 
Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que a 
fixava em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) 
dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, no que 
foi acompanhado pela Ministra Rosa Weber, a votação foi suspensa 
para  que  sejam  colhidos  os  votos  dos  Ministros  Dias  Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio,  ausentes  ocasionalmente.  Pelo 
cometimento do delito de evasão de divisas, descrito no item VIII 
da denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta 
e oito) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, 
no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que a fixava em 
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 
(doze) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, no 
que  foi  acompanhado  pelo  Ministra  Rosa  Weber,  a  votação  foi 
suspensa  para  que  sejam  colhidos  os  votos  dos  Ministros  Dias 
Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio, ausentes ocasionalmente. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 08.11.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento com relação à ré Simone Reis 
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Lobo de Vasconcelos, colhidos os votos dos Ministros Dias Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do 
delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998), descrito no  item IV da denúncia, fixou a pena em 5 
(cinco) anos de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, no valor 
de 5 (cinco) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli 
e Cármen Lúcia; e, pelo cometimento do delito de evasão de divisas 
(art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item 
VIII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros Dias Toffoli, 
Cármen Lúcia e Marco Aurélio, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) 
anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta 
e oito) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, 
nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros 
Revisor,  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen  Lúcia.  Votou  o 
Presidente. Concluindo o julgamento com relação ao réu  Cristiano 
de Mello Paz, colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, o Tribunal, 
pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no  item IV da 
denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia 
e Dias Toffoli; pelo cometimento do delito de peculato (art. 312 
do Código Penal), descrito nos  itens III.2 (b) e  III.3 (c.2) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos, 10 (dez) meses 
e 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos, em parte, os Ministros Cezar Peluso, Revisor e 
Dias Toffoli; e, pelo cometimento do delito de  corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 
4.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 
(dez) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Marco Aurélio e 
Dias Toffoli. Votou o Presidente. Com relação ao réu José Dirceu 
de Oliveira e Silva, pelo cometimento do delito de  formação de 
quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal),  descrito  no  item  II da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 11 (onze) 
meses  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Votou  o 
Presidente. Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, pelo cometimento do delito 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), descrito no item VI 
(1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o Tribunal, fixou a pena em 7 
(sete)  anos  e  11  (onze)  meses  de  reclusão  e  260  (duzentos  e 
sessenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros 
Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Votou o Presidente. Não participaram 
da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Com relação ao réu 
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Lobo de Vasconcelos, colhidos os votos dos Ministros Dias Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do 
delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998), descrito no  item IV da denúncia, fixou a pena em 5 
(cinco) anos de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, no valor 
de 5 (cinco) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli 
e Cármen Lúcia; e, pelo cometimento do delito de evasão de divisas 
(art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item 
VIII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros Dias Toffoli, 
Cármen Lúcia e Marco Aurélio, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) 
anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta 
e oito) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, 
nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros 
Revisor,  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen  Lúcia.  Votou  o 
Presidente. Concluindo o julgamento com relação ao réu  Cristiano 
de Mello Paz, colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, o Tribunal, 
pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no  item IV da 
denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia 
e Dias Toffoli; pelo cometimento do delito de peculato (art. 312 
do Código Penal), descrito nos  itens III.2 (b) e  III.3 (c.2) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos, 10 (dez) meses 
e 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos, em parte, os Ministros Cezar Peluso, Revisor e 
Dias Toffoli; e, pelo cometimento do delito de  corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 
4.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 
(dez) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Marco Aurélio e 
Dias Toffoli. Votou o Presidente. Com relação ao réu José Dirceu 
de Oliveira e Silva, pelo cometimento do delito de  formação de 
quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal),  descrito  no  item  II da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 11 (onze) 
meses  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Votou  o 
Presidente. Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, pelo cometimento do delito 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), descrito no item VI 
(1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o Tribunal, fixou a pena em 7 
(sete)  anos  e  11  (onze)  meses  de  reclusão  e  260  (duzentos  e 
sessenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros 
Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Votou o Presidente. Não participaram 
da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Com relação ao réu 
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José  Genoíno  Neto,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de 
quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal),  descrito  no  item  II da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) 
meses  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Votou  o 
Presidente. Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, pelo cometimento do delito 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), descrito no item VI 
(1.a, 3.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos 
e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator,  vencidos,  quanto  à  fixação  da  pena  de  reclusão  e  de 
multa, os Ministros Dias Toffoli e Cármen Lúcia e, somente quanto 
à fixação da pena de multa, a Ministra Rosa Weber e o Presidente. 
O  Ministro  Dias  Toffoli  declarou  a  prescrição  da  pretensão 
punitiva.  A  Ministra  Cármen  Lúcia  deixou  a  apreciação  da 
prescrição  para  outro  momento.  Não  participou  da  votação  o 
Revisor.  Com  relação  ao  réu  Delúbio  Soares  Castro,  pelo 
cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal), descrito no item II da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto 
do Relator. Votou o Presidente. Não participaram da votação os 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, 
pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 6 (seis) anos e 8 (meses) de reclusão e 
250  (duzentos  e  cinquenta)  dias-multa,  no  valor  de  5  (cinco) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em 
parte, os Ministros Revisor, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o 
Presidente. Com relação à ré  Kátia Rabello, pelo cometimento do 
delito  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal), 
descrito no  item II da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 
(dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do 
Relator.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no  item IV da denúncia, o 
Tribunal  fixou  a  pena  em  5  (cinco)  anos  e  10  (dez)  meses  de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
15 salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, 
em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de  gestão 
fraudulenta  (art. 4º,  caput, da Lei nº 7.492/1986), descrito no 
item V da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos de 
reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor de 15 (quinze) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencido o 
Revisor  quanto  à  pena  de  multa.  Votou  o  Presidente.  E,  pelo 
cometimento do delito de  evasão de divisas  (art. 22, parágrafo 
único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item VIII da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de 
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José  Genoíno  Neto,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de 
quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal),  descrito  no  item  II da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) 
meses  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Votou  o 
Presidente. Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, pelo cometimento do delito 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), descrito no item VI 
(1.a, 3.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos 
e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator,  vencidos,  quanto  à  fixação  da  pena  de  reclusão  e  de 
multa, os Ministros Dias Toffoli e Cármen Lúcia e, somente quanto 
à fixação da pena de multa, a Ministra Rosa Weber e o Presidente. 
O  Ministro  Dias  Toffoli  declarou  a  prescrição  da  pretensão 
punitiva.  A  Ministra  Cármen  Lúcia  deixou  a  apreciação  da 
prescrição  para  outro  momento.  Não  participou  da  votação  o 
Revisor.  Com  relação  ao  réu  Delúbio  Soares  Castro,  pelo 
cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal), descrito no item II da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto 
do Relator. Votou o Presidente. Não participaram da votação os 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, 
pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 6 (seis) anos e 8 (meses) de reclusão e 
250  (duzentos  e  cinquenta)  dias-multa,  no  valor  de  5  (cinco) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em 
parte, os Ministros Revisor, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o 
Presidente. Com relação à ré  Kátia Rabello, pelo cometimento do 
delito  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal), 
descrito no  item II da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 
(dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do 
Relator.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no  item IV da denúncia, o 
Tribunal  fixou  a  pena  em  5  (cinco)  anos  e  10  (dez)  meses  de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
15 salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, 
em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de  gestão 
fraudulenta  (art. 4º,  caput, da Lei nº 7.492/1986), descrito no 
item V da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos de 
reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor de 15 (quinze) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencido o 
Revisor  quanto  à  pena  de  multa.  Votou  o  Presidente.  E,  pelo 
cometimento do delito de  evasão de divisas  (art. 22, parágrafo 
único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item VIII da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de 
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reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, 
os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Cármen  Lúcia.  Votou  o 
Presidente. Não participou da votação a Ministra Rosa Weber. Na 
sequência, quanto à questão de ordem suscitada da tribuna pelo Dr. 
Paulo Sérgio Abreu e Silva na sessão do Plenário de 8 de novembro, 
o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) esclareceu que a denúncia foi 
recebida  com  relação  ao  réu  Rogério  Lanza  Tolentino por  65 
operações  de  lavagem  de  dinheiro,  tendo  sido  condenado  por  46 
dessas operações, nos termos do art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 12.11.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, com relação ao réu  José 
Roberto  Salgado,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do CP), descrito no  item II da denúncia, o 
Tribunal  fixou  a  pena  em  2  (dois)  anos  e  3  (três)  meses  de 
reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator), não havendo participado da votação os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli; 
pelo  cometimento  do  delito  de lavagem  de  dinheiro (art.  1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no  item IV da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão, vencidos em parte os Ministros Revisor, Rosa 
Weber  e  Dias  Toffoli  e,  em  maior  extensão,  o  Ministro  Marco 
Aurélio, e fixou em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, tudo nos termos do voto 
do Relator; pelo cometimento do delito de gestão fraudulenta (art. 
4º, caput, da Lei nº 7.492/1986) descrito no item V da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos de reclusão, vencidos em 
parte  os  Ministros  Revisor,  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen 
Lúcia, e em 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, vencidos em parte os Ministros Revisor e 
Cármen  Lúcia,  tudo  nos  termos  do  voto  do  Relator;  e,  pelo 
cometimento do delito de  evasão de divisas (art. 22, parágrafo 
único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item VIII da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena de reclusão em 4 (quatro) anos e 7 (sete) 
meses,  vencidos  em  parte  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e 
Marco Aurélio, e, quanto à pena de multa, fixou-a em 100 (cem) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, tudo nos 
termos do voto do Relator, vencido em parte o Ministro Revisor, 
não havendo participado da votação a Ministra Rosa Weber. Votou o 
Presidente  em  todos  os  itens.  Com  relação  ao  réu  Vinícius 
Samarane, pelo cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no item IV da 
denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 5 (cinco) 
anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 130 (cento e 
trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Celso 
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os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Cármen  Lúcia.  Votou  o 
Presidente. Não participou da votação a Ministra Rosa Weber. Na 
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reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator), não havendo participado da votação os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli; 
pelo  cometimento  do  delito  de lavagem  de  dinheiro (art.  1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no  item IV da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão, vencidos em parte os Ministros Revisor, Rosa 
Weber  e  Dias  Toffoli  e,  em  maior  extensão,  o  Ministro  Marco 
Aurélio, e fixou em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, tudo nos termos do voto 
do Relator; pelo cometimento do delito de gestão fraudulenta (art. 
4º, caput, da Lei nº 7.492/1986) descrito no item V da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos de reclusão, vencidos em 
parte  os  Ministros  Revisor,  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen 
Lúcia, e em 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, vencidos em parte os Ministros Revisor e 
Cármen  Lúcia,  tudo  nos  termos  do  voto  do  Relator;  e,  pelo 
cometimento do delito de  evasão de divisas (art. 22, parágrafo 
único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item VIII da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena de reclusão em 4 (quatro) anos e 7 (sete) 
meses,  vencidos  em  parte  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e 
Marco Aurélio, e, quanto à pena de multa, fixou-a em 100 (cem) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, tudo nos 
termos do voto do Relator, vencido em parte o Ministro Revisor, 
não havendo participado da votação a Ministra Rosa Weber. Votou o 
Presidente  em  todos  os  itens.  Com  relação  ao  réu  Vinícius 
Samarane, pelo cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no item IV da 
denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 5 (cinco) 
anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 130 (cento e 
trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Celso 
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de Mello e Ayres Britto (Presidente), e os votos dos Ministros 
Rosa Weber e Dias Toffoli, que fixavam a pena em 4 (quatro) anos, 
2  (dois)  meses  e  20  (vinte)  dias  de  reclusão,  acompanhando  o 
Relator quanto à fixação da pena de multa; e, pelo cometimento do 
delito  de  gestão  fraudulenta (art.  4º,  caput,  da  Lei  nº 
7.492/1986),  descrito  no  item  V da  denúncia,  após  o  voto  do 
Relator, que fixava a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, 
Celso  de  Mello  e  Ayres  Britto  (Presidente),  e  os  votos  dos 
Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia, que fixavam a 
pena em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, acompanhando 
o Relator quanto à fixação da pena de multa, o julgamento foi 
suspenso para colher o voto do Ministro Gilmar Mendes, ausente 
ocasionalmente. Não participam da votação em ambos os itens os 
Ministros  Revisor  e  Marco  Aurélio.  Com  relação  ao  réu  Rogério 
Lanza  Tolentino,  pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro,  descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  os  votos  dos 
Ministros Luiz Fux e Celso de Mello, que acompanhavam o Relator 
fixando a pena em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias 
de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, e o voto da Ministra Rosa Weber, 
que fixava a pena em 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias 
de reclusão, no que foi acompanhada pelo Ministro Ayres Britto 
(Presidente), o julgamento foi suspenso para que sejam colhidos os 
votos dos Ministros Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. 
Não participam da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 14.11.2012. 

 
 Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Presentes  à 

sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar 
Mendes, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias 
Toffoli, Luiz Fux e Rosa Weber.

 Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel 
Santos.

p/Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 
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Questão de Ordem

AP 470 / MG 

ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO PENAL 470

QUESTÃO DE ORDEM
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O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(PRESIDENTE E RELATOR) - Pois não.

O SENHOR MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 

(ADVOGADO  DO  RÉU  PEDRO  CORRÊA)  -  Senhor  Presidente,  pela 

ordem, nos termos dos artigos 38 e 122, parágrafo único, a defesa gostaria 

de formular uma questão de ordem que afeta o julgamento não apenas de 

Breno Fischberg, mas do meu constituinte, Pedro Corrêa, de João Paulo 

Cunha, de João Cláudio Genu e de Enivaldo Quadrado.

Todos esses réus foram condenados por um score: João 

Paulo  Cunha,  de  seis  a  cinco;  meu  cliente,  no  crime  de  formação  de 

quadrilha,  com  uma  votação  de  seis  a  quatro.  Vossas  Excelências 

deliberaram no sentido de que aquele Ministro que votou pela absolvição 

não vota na dosimetria, e entre os votos pela condenação estava o voto do 

Ministro Carlos Ayres Britto, o que significa que havia seis Ministros que 

iriam votar pela dosimetria, mas, com a aposentadoria do Ministro Britto, 

hoje nós teríamos apenas cinco Ministro aptos a votar pela dosimetria. 

Nos termos do artigo 53, caput, do Regimento Interno, 

no entanto,  o  quorum mínimo para  deliberação é  seis  Ministros.  Esse 

entendimento já foi aplicado em outras ocasiões - chamo atenção para os 
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Embargos de Declaração no Agravo Regimental  no  Habeas Corpus nº 

88.759, assim como para o Agravo Regimental na Reclamação nº 7.811, de 

relatoria da  Ministra  Cármen Lúcia -, de tal forma que à defesa parece 

que  não  existe  quorum  para  deliberar  a  dosimetria  de  Pedro  Corrêa, 

Breno  Fischberg,  em  especial,  naqueles  delitos  cuja   votação  contou 

apenas com seis votos e sendo um deles o voto do Ministro Carlos Britto.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(PRESIDENTE E RELATOR) - Senhores Ministros, eu delibero no sentido 

de rejeição da questão de ordem, porque o  quorum a  que se refere  o 

regimento é o para deliberação, e esse quorum nós temos hoje, temos sete 

Ministros,  aliás,  sem a presença de seis,  sequer poderíamos começar a 

sessão. Eu indefiro e indago se há alguma divergência. 

Não havendo, declaro rejeitada a questão de ordem.

**************
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Voto s/ item VI

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(DOSIMETRIA DA PENA - BRENO FISCHBERG - LAVAGEM 

DE DINHEIRO)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, eu 
acompanho Vossa Excelência no que diz respeito à pena-base e às penas 
assessórias.  Mas,  respeitosamente,  em  se  tratando  de  lavagem  de 
dinheiro,  não estou observando, em função daqueles critérios iniciais que 
contemplei, os dois terços, porque aqui são só onze delitos. Então, eu me 
restrinjo a um terço, de maneira que a pena total chega a quatro anos e 
oito meses, partindo da mesma pena-base de três anos e seis meses de 
Vossa Excelência.

Supremo Tribunal Federal
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21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(DOSIMETRIA DA PENA - BRENO FISCHBERG - LAVAGEM 

DE DINHEIRO)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente, também 
peço  vênia  a  Vossa  Excelência,  porque  aceito  a  pena-base  fixada  por 
Vossa  Excelência,  mas,  nestes  casos,  também tenho adotado o  mesmo 
critério quanto à continuidade delitiva, razão pela qual peço vênia para 
acompanhar a divergência iniciada pela Ministra Rosa Weber, fixando em 
quatro anos e onze meses, portanto, a pena neste caso.
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Voto s/ item VI

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(DOSIMETRIA DA PENA - ENIVALDO QUADRADO - LAVAGEM DE 

DINHEIRO) 

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Presidente,  se  o 
eminente Revisor puder esclarecer: deu três anos e seis meses?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) - E 
seis meses de reclusão.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Senhor Presidente, a 
minha  pena  vai  a  quatro  anos  e  oito  meses,  observando  os  mesmos 
critérios utilizados para Breno Fischberg. A minha parece que está mais 
próxima à do eminente Revisor: quatro anos e oito meses. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vossa 
Excelência não utiliza a agravante do artigo 62-III?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Não, sem agravante e 
atenuante.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Também não tinha 
aplicado,  Ministra  Rosa.  A minha também fica  em quatro  anos  e  oito 
meses.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Quatro 
anos e oito meses. A do Ministro Lewandowski fica em quanto?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Três e seis.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Três e 
seis.
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critérios utilizados para Breno Fischberg. A minha parece que está mais 
próxima à do eminente Revisor: quatro anos e oito meses. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Vossa 
Excelência não utiliza a agravante do artigo 62-III?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Não, sem agravante e 
atenuante.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Também não tinha 
aplicado,  Ministra  Rosa.  A minha também fica  em quatro  anos  e  oito 
meses.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Quatro 
anos e oito meses. A do Ministro Lewandowski fica em quanto?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Três e seis.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Três e 
seis.
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Voto s/ item VI

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ ITEM VI
(DOSIMETRIA DA PENA - ENIVALDO QUADRADO - LAVAGEM DE 

DINHEIRO) 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, eu também cheguei a quatro anos e oito meses, 

tal qual as Ministras Rosa e Cármen Lúcia. Fica mais próxima à do voto 
do Revisor. Mas tenho, nas multas, acompanhado Vossa Excelência.

A minha única preocupação aqui em relação à multa é que - pelo 
menos pela tabela que eu tenho, em relação às lavagens de dinheiro do 
Capítulo IV - a corré Kátia Rabello recebeu, em relação ao tipo lavagem 
de dinheiro, cento e sessenta e seis dias-multa, ao passo que ele estaria 
recebendo duzentos e sessenta dias-multa, talvez em razão desse art. 62-
III, que Vossa Excelência aplica a esse corréu, mas que não aplicara em 
relação a Kátia Rabello.  Penso que essa é a razão desse aumento.  Mas 
como eu não aplico...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - Essa é 
bem específica a esse réu, porque ficou exaustivamente demonstrado que 
ele incitou os seus empregados a praticar o crime de lavagem. Era aquele 
que mandava ...

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
E aí Vossa Excelência aplicou a agravante do art. 62-III, mas eu, na 

minha dosimetria, não aplico. Então, eu vou ficar com a mesma multa 
que eu propus no caso da Kátia  Rabello:  cento e  sessenta  e  seis  dias-
multa, no valor de quinze salários mínimos.
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Voto s/ item VI

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(DOSIMETRIA DA PENA - ENIVALDO QUADRADO - LAVAGEM DE 

DINHEIRO) 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
como eu antecipei de alguma forma, eu também cheguei a um total, na 
pena, de quatro anos e oito meses, o que aproxima do total que tinha sido 
acolhido pelo Ministro-Revisor. E, na dinâmica que estamos adotando, eu 
portanto peço vênia a Vossa Excelência para acompanhá-lo, bem como no 
que se refere tanto à multa quanto aos demais efeitos desta condenação.
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Voto s/ item VI

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

(DOSIMETRIA DA PENA - BRENO FISCHBERG - LAVAGEM DE 
DINHEIRO) 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Estava dois a dois.

Então  Vossa  Excelência  acompanha?  Vossa  Excelência  desempata, 
acompanhando o Relator?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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Voto s/ item VI

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO

(DOSIMETRIA DA PENA - JOÃO CLÁUDIO GENU - FORMAÇÃO DE 
QUADRILHA)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhor Presidente, 
estou divergindo. Eu não faço a redução, estou fixando em dois anos e 
três meses.
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Voto s/ item VI

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

(DOSIMETRIA DA PENA – JOÃO CLÁUDIO GENU – FORMAÇÃO DE 
QUADRILHA)

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  tenho 
sérias dúvidas quanto à incidência da atenuante. Em primeiro lugar, por 
estarmos apreciando a prática de crime formal, muito embora o texto do 
Código Penal não distinga a espécie de crime. Estamos a versar o crime 
de  quadrilha  e,  considerada  em si,  a  associação,  tenho sérias  dúvidas 
quanto à possibilidade de ser cometido ante coação a que se pode resistir.

No  caso,  estamos  a  versar  situação  jurídica  de  pessoa  altamente 
esclarecida,  que  detinha  cargo  de  confiança  e  que,  portanto,  poderia 
realmente ter deixado de integrar a associação.

Peço vênia a Vossa Excelência para não observar o disposto no artigo 
65, III, c, do Código Penal. É como voto, admitindo, portanto, a fixação da 
pena-base, ante as circunstâncias judiciais negativas, em dois anos e três 
meses, afastada a atenuante.
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Voto s/ item VI

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

(DOSIMETRIA DA PENA - JOÃO CLÁUDIO GENU - FORMAÇÃO DE 
QUADRILHA)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência), Vossa 
Excelência  me  permite?  No  tocante  a  ele,  ainda  podemos  cogitar  da 
incidência do artigo 29 do Código Penal, ou seja, a participação de menor 
importância, isso na gradação da pena. Agora, quanto a esse crime, que é 
o de quadrilha, não caberia nem cogitar, de início - é o meu raciocínio –, 
da atenuante. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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Explicação

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

EXPLICAÇÃO
(DOSIMETRIA DA PENA - JOÃO CLÁUDIO GENU - FORMAÇÃO DE 

QUADRILHA) 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) - 
Senhor Presidente, apenas uma observação para contribuir para o debate, 
se é que posso. 

No voto subsequente que terei, estou aplicando justamente o artigo 
29, § 1º, que permite a redução da pena se a participação for de menor 
importância. Então, a pena poderá ser diminuída de um sexto a um terço.

Eu, tal como Vossa Excelência, senhor Relator, entendi - não estou 
me referindo ao crime de quadrilha, estou no outro crime, portanto, não 
tenho divergência com o eminente Ministro Marco Aurélio, aliás, como 
pouquíssimas  vezes  as  tenho  -,  o  que  eu  quero  dizer,  então,  Senhor 
Presidente,  é  que  considerei,  realmente,  que  se  tratava  de  um  mero 
assessor parlamentar,  uma posição claramente secundária nos autos,  e, 
portanto, no caso que julgarei em seguida, ou que aplicarei a dosimetria, 
exatamente a da corrupção passiva, estou aplicando essa minorante. 

Era só essa a observação. Agradeço a Vossa Excelência.
# # #       
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Esclarecimento

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Ministro,  se  me 
permite,  Vossa Excelência  parte,  portanto,  e  aplica  a  norma anterior  à 
alteração.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Isso, exatamente.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Enquanto o Ministro 
Relator aplicou já a norma alterada.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Isso.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Qual é a razão?

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - A razão é que foram várias operações. Ele recebeu valores 
em vários momentos de 2003 e também de 2004.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Então  Vossa 
Excelência aplica o entendimento do Supremo, inclusive sumulado.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Eu aplico direto, por força da Súmula 711. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Eu quero entender 
mais porque o Ministro-Revisor entendeu que...
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência me 
permite? Se prevalecente esse ponto de vista, teremos que concluir pela 
existência  de  vários  crimes,  inclusive  posterior  à  alteração  da  redação 
primitiva do preceito. Nem mesmo o relator cogita dessa...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Sim.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO –  Não,  tanto  ele  não 
considera essas práticas, considera crime único, que não aciona o artigo 
71 do Código Penal.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Exatamente, não estamos acionando o 71, porque ele recebeu em 2003, 
no dia 17/9. Eu estou entendendo que houve continuidade, houve crime 
único, a consumação é imediata tal como já entendemos anteriormente 
neste Plenário,  por isso não estamos aplicando o 71.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O sistema não fechará 
a  partir  do  momento  em  que  se  reconheçam  sucessivas  práticas 
delituosas. No voto do relator, não há esse reconhecimento.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Por isso é que eu fiz 
a indagação, porque aqui muda a situação do réu.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Exatamente. Por isso 
até que eu perguntei, porque isso muda a situação e muda obviamente a 
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dosimetria.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu citei inclusive as páginas.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - É a norma anterior 
que incidia no momento da prática.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Então, a pena de Vossa Excelência leva à prescrição, Ministro 
Lewandowski?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Levaria,  em  tese,  à  prescrição,  mas,  eu  estou  me  reservando  para 
declarar prescrição apenas ao final, porque pode haver concurso material.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas eu adotei essa sistemática, mas também não me oporia a reconher a 
prescrição, porque eu fixei a pena em um ano e três meses...

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Eu mantenho a minha posição porque...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Um ano e três meses: ela estaria prescrita. Sim, porque a prescrição já 
ocorreu em agosto de 2010.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Um ano e seis meses; aumento de seis meses e depois diminuo em um 
sexto, tendo em conta a atenuante do artigo 29, § 1º, do Código Penal; 
porque entendi que ele era apenas um assessor parlamentar, que cumpria 
ordens,  embora  reiteradamente  praticasse  este  comportamento  ilícito. 
Mas era  um cumpridor  de  ordens e  ocupava um cargo demissível  ad  
nutum, Então, esta foi a dosimetria que adotei.

Aumentei  em  seis  meses,  chegando  a  um  ano  e  seis  meses  de 
reclusão,  mais  quinze  dias  multa,  e  depois,  chegando  neste  patamar, 
mantenho a pena; como não vi nenhuma causa de aumento, mas presente 
a causa genérica de diminuição do artigo 29, § 1º,  eu a reduzi em um 
sexto, para fixá-la em um ano e três meses de reclusão.

A minha redução foi a mínima, prevista nesse dispositivo - um ano e 
três meses de reclusão, mais treze dias multa. Como disse, eu reverei a 
pena pecuniária ao final.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -   Alguém  chegou  a  pena  divergente  adotando  o  mesmo 
critério do Ministro Celso e do Ministro Lewandowski?
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Voto s/ item VI

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(DOSIMETRIA DA PENA - JOÃO CLÁUDIO GENU - CORRUPÇÃO 

PASSIVA)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
acompanho Vossa Excelência com relação ao artigo 65, inciso III, alínea 
"c".

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Vossa Excelência me acompanha na consideração da lei mais 
grave, ou não?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Não, não.  Aí eu vou 
para a mais benéfica.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - E qual a pena-base que Vossa Excelência estabelece?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - A minha pena final é 
um ano e três meses.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Um ano e três meses.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Acompanho o eminente 
Revisor, fixando a base em um ano e seis meses e diminuindo em um 
sexto; só que o eminente Revisor diminui pela observância do artigo 29, I; 
e eu não, aí acompanho Vossa Excelência, pedindo vênia às compreensões 
contrárias, pelo artigo 65, III, "c".

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Vossa Excelência, acho que acompanha o Ministro Celso na (inaudível).

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Não,  porque  ela 
chega em um ano e três meses.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(DOSIMETRIA DA PENA - JOÃO CLÁUDIO GENU - CORRUPÇÃO 

PASSIVA)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
acompanho Vossa Excelência com relação ao artigo 65, inciso III, alínea 
"c".

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Vossa Excelência me acompanha na consideração da lei mais 
grave, ou não?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Não, não.  Aí eu vou 
para a mais benéfica.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - E qual a pena-base que Vossa Excelência estabelece?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - A minha pena final é 
um ano e três meses.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Um ano e três meses.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Acompanho o eminente 
Revisor, fixando a base em um ano e seis meses e diminuindo em um 
sexto; só que o eminente Revisor diminui pela observância do artigo 29, I; 
e eu não, aí acompanho Vossa Excelência, pedindo vênia às compreensões 
contrárias, pelo artigo 65, III, "c".

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Vossa Excelência, acho que acompanha o Ministro Celso na (inaudível).

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Não,  porque  ela 
chega em um ano e três meses.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Pois é, mas acho que Sua Excelência, a Ministra Rosa, também não aplica 
o artigo 29, § 1º, não é?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Mas aplico o artigo 65, 
inciso III, "c".

A SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Nós  aplicamos  o 
artigo 65.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Está bem, entendi.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - É um sexto igual, então, 
o resultado final é o mesmo, por caminhos diversos; um ano e três meses, 
é a pena fixada pelo Revisor.

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3626680.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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- Está bem, entendi.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - É um sexto igual, então, 
o resultado final é o mesmo, por caminhos diversos; um ano e três meses, 
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Voto s/ item VI

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO 
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(DOSIMETRIA DA PENA - JOÃO CLÁUDIO GENU - CORRUPÇÃO 

PASSIVA)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
como, de alguma forma, antecipei, vou pedir vênia, nesse caso, a Vossa 
Excelência  para  acompanhar  o  Ministro  Revisor,  considerando 
exatamente  que  eu  tomo  a  aplicação  aqui  da  norma  que  antecedia  à 
modificação, e, portanto, ao final, eu tenho um e três meses de reclusão.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
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Excelência  para  acompanhar  o  Ministro  Revisor,  considerando 
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21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO

(DOSIMETRIA DA PENA - JOÃO CLÁUDIO GENU - CORRUPÇÃO 
PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhor Presidente, 
eu vou acompanhar o Revisor, quanto à fixação da pena-base, mas não 
reconheço a atenuante.

Acompanho, nesse ponto, o Ministro Celso de Mello.
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O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhor Presidente, 
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21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

(DOSIMETRIA DA PENA – JOÃO CLÁUDIO GENU – CORRUPÇÃO 
PASSIVA)

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  É  o  meu  voto, 
Presidente, acompanhando o revisor quanto à pena-base e não o fazendo 
relativamente à incidência do artigo 29. Também concluo pela prescrição, 
e  é a prescrição linear,  alcançando, a teor do Código Penal,  a pena de 
multa e também as penas acessórias. Aqui não há nem pena acessória, 
mas sim a de multa.

Proclamo a prescrição.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS
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PASSIVA)

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  É  o  meu  voto, 
Presidente, acompanhando o revisor quanto à pena-base e não o fazendo 
relativamente à incidência do artigo 29. Também concluo pela prescrição, 
e  é a prescrição linear,  alcançando, a teor do Código Penal,  a pena de 
multa e também as penas acessórias. Aqui não há nem pena acessória, 
mas sim a de multa.

Proclamo a prescrição.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3541874.
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Esclarecimento

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Senhor  Presidente,  eu  também não  me oponho  em proclamarmos  a 
prescrição desde logo. É que eu adotei a sistemática de aguardar o final 
do julgamento. Mas, se o Plenário estiver de acordo, já liquidamos esse 
item também.

Estou de acordo.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3508138.
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21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Senhor  Presidente,  eu  também não  me oponho  em proclamarmos  a 
prescrição desde logo. É que eu adotei a sistemática de aguardar o final 
do julgamento. Mas, se o Plenário estiver de acordo, já liquidamos esse 
item também.

Estou de acordo.

Supremo Tribunal Federal
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Inteiro Teor do Acórdão - Página 7537 de 8405 STF-fl. 59152



Voto s/ item VI

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(DOSIMETRIA DA PENA - JOÃO CLÁUDIO GENU - LAVAGEM DE 

DINHEIRO)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
totalizava, na minha contagem, quatro anos e oito meses, que se aproxima 
da de Vossa Excelência, razão pela qual eu acompanho Vossa Excelência.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3466363.
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DINHEIRO)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
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Inteiro Teor do Acórdão - Página 7538 de 8405 STF-fl. 59153



Voto s/ item VI

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO

(DOSIMETRIA DA PENA - JOÃO CLÁUDIO GENU - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhor Presidente, 
eu fixei a pena-base em três anos, não reconheço a atenuante e aplico o 
aumento  de  dois  terços,  tal  como  nós  estabelecemos  com  o  critério 
genérico aqui  no  Plenário,  portanto  chegando à  pena de  cinco  anos e 
duzentos dias-multa.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3531009.
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Voto s/ item VI

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(DOSIMETRIA DA PENA - JACINTO LAMAS - CORRUPÇÃO 

PASSIVA)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  -  Senhor  Presidente, 
renovo  os  mesmos  critérios  que  utilizei  com  relação  a  Genu.  Fixo, 
conforme o eminente Revisor, em um ano e três meses a pena.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3562570.
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Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(DOSIMETRIA DA PENA - JACINTO LAMAS - CORRUPÇÃO PASSIVA)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Eu também, Senhor 
Presidente, neste caso, tal como na anterior, peço vênia a Vossa Excelência 
para acompanhar o Revisor no que se refere à pena a ser aplicada, que 
fixo em um ano e três meses. 

Aplico a atenuante genérica e não o artigo 29, o que dá o mesmo 
resultado, apenas a fundamentação muda.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3466364.
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21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(DOSIMETRIA DA PENA - JACINTO LAMAS - CORRUPÇÃO PASSIVA)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Eu também, Senhor 
Presidente, neste caso, tal como na anterior, peço vênia a Vossa Excelência 
para acompanhar o Revisor no que se refere à pena a ser aplicada, que 
fixo em um ano e três meses. 

Aplico a atenuante genérica e não o artigo 29, o que dá o mesmo 
resultado, apenas a fundamentação muda.

Supremo Tribunal Federal
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Voto s/ item VI

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO

(DOSIMETRIA DA PENA - JACINTO LAMAS - CORRUPÇÃO PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhor Presidente, 
eu tinha fixado a pena em dois anos e dois meses, e também não tinha 
absolvido a atenuante genérica. 

Parece-me que, aqui, há um elemento relevante. Pelos fundamentos 
inclusive expendidos no voto de Vossa Excelência, nós estamos a falar do 
tesoureiro do partido,  que atuava e viabilizava toda essa operação. De 
modo que não me parece que isso deva ser subestimado agora na fixação 
da pena. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3531010.
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inclusive expendidos no voto de Vossa Excelência, nós estamos a falar do 
tesoureiro do partido,  que atuava e viabilizava toda essa operação. De 
modo que não me parece que isso deva ser subestimado agora na fixação 
da pena. 
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Voto s/ item VI

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

(DOSIMETRIA DA PENA – JACINTO LAMAS – CORRUPÇÃO 
PASSIVA)

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Entendo  que  a 
situação de Lamas é muito próxima da situação de Genu, muito embora 
fosse realmente tesoureiro do partido – o outro seria assessor gabaritado 
do partido. Quanto à menor participação, continuo convencido de que a 
definição  diz  respeito  à  primeira  parte  do  critério  trifásico,  porque 
encerra reprovabilidade, a maior ou menor culpa daquele que participou 
da prática delituosa.

Por isso, acompanho o relator, considerando inclusive o artigo 29, 
conjugado com o 59 do Código Penal,  e fixo a pena em um ano e seis 
meses de reclusão, que torno definitiva.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3541875.

Supremo Tribunal Federal

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

(DOSIMETRIA DA PENA – JACINTO LAMAS – CORRUPÇÃO 
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definição  diz  respeito  à  primeira  parte  do  critério  trifásico,  porque 
encerra reprovabilidade, a maior ou menor culpa daquele que participou 
da prática delituosa.

Por isso, acompanho o relator, considerando inclusive o artigo 29, 
conjugado com o 59 do Código Penal,  e fixo a pena em um ano e seis 
meses de reclusão, que torno definitiva.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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Explicação

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. JOAQUIM BARBOSA

REVISOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AUTOR(A/S)(ES) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
RÉU(É)(S) : JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA 
ADV.(A/S) : JOSÉ LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA 
RÉU(É)(S) : JOSÉ GENOÍNO NETO 
ADV.(A/S) :SANDRA MARIA GONÇALVES PIRES 
RÉU(É)(S) :DELÚBIO SOARES DE CASTRO 
ADV.(A/S) :CELSO SANCHEZ VILARDI 
RÉU(É)(S) :SÍLVIO JOSÉ PEREIRA 
ADV.(A/S) :GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARÓ 
RÉU(É)(S) :MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA 
ADV.(A/S) :MARCELO LEONARDO 
RÉU(É)(S) :RAMON HOLLERBACH CARDOSO 
ADV.(A/S) :HERMES VILCHEZ GUERRERO 
RÉU(É)(S) :CRISTIANO DE MELLO PAZ 
ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES FILHO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARÃES 
ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARAES NETO 
ADV.(A/S) : IZABELLA ARTUR COSTA 
RÉU(É)(S) :ROGÉRIO LANZA TOLENTINO 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS 
ADV.(A/S) :LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY 
ADV.(A/S) :DANIELA VILLANI BONACCORSI 
RÉU(É)(S) :GEIZA DIAS DOS SANTOS 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :KÁTIA RABELLO 
ADV.(A/S) :THEODOMIRO DIAS NETO 
RÉU(É)(S) : JOSE ROBERTO SALGADO 
ADV.(A/S) :MÁRCIO THOMAZ BASTOS 
RÉU(É)(S) :VINÍCIUS SAMARANE 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3643529.
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Explicação

AP 470 / MG 

ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 
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documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3643529.
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RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

EXPLICAÇÃO 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Eu queria resolver uma pendência que ocorreu. Parece-me 
que  houve  um empate,  mas  como ainda não  estamos com o  quorum 
completo, deixo para mais adiante. Temos que resolver também a questão 
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do Rogério Tolentino.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Sim. Fiquei de votar 
hoje.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  Ministra  Cármen,  Ministro  Gilmar  e  Ministro  Marco 
Aurélio. Vamos aguardar a presença de todos.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Talvez tenhamos algum agravo, alguma coisa mais simples para julgar 
enquanto   aguardamos.  Poderíamos  aguardar?  Se  houver  demora, 
poderemos julgar um agravo ou alguma outra coisa, a critério de Vossa 
Excelência, evidentemente.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) -  Vamos prosseguir com a dosimetria do Jacinto Lamas,  e, 
assim que os Colegas chegarem, voltaremos e essas pendências.

# # #
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Voto s/ item VI

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(DOSIMETRIA DA PENA - JACINTO LAMAS - LAVAGEM DE 

DINHEIRO)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
conforme Vossa Excelência,   parto da pena-base de três  anos e quatro 
meses.   De acordo com Vossa Excelência,  aplico o artigo 65,  inciso III,  
alínea "c", do Código Penal, mas, quanto à lavagem, observando o critério 
do acréscimo de um terço, chegaria a uma pena definitiva de quatro anos, 
mais próxima então da prevista pelo eminente Revisor, porque a de Vossa 
Excelência seria de cinco anos. 

Então, pedindo vênia,  acompanho o  voto do Revisor.
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Voto s/ item VI

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ ITEM VI
(DOSIMETRIA DA PENA - JACINTO LAMAS - LAVAGEM DE 

DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, quanto à lavagem de dinheiro por Jacinto Lamas, 

a minha pena final ficou em três anos e seis meses de reclusão e cinquenta 
e oito dias-multa, no valor unitário de cinco salários mínimos, de tal sorte 
que acompanho o Revisor.
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VOTO S/ ITEM VI
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Voto s/ item VI

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(DOSIMETRIA DA PENA - JACINTO LAMAS - LAVAGEM DE 

DINHEIRO)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
vou acompanhar o voto de Vossa Excelência, com as vênias do Revisor, 
porque a totalização da pena que fixo, neste caso, se aproxima do voto de 
Vossa  Excelência,  uma vez que,  ao final,  totalizava,  para  mim,  quatro 
anos e oito meses, portanto, mais próximo do voto de Vossa Excelência. 
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DINHEIRO)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
vou acompanhar o voto de Vossa Excelência, com as vênias do Revisor, 
porque a totalização da pena que fixo, neste caso, se aproxima do voto de 
Vossa  Excelência,  uma vez que,  ao final,  totalizava,  para  mim,  quatro 
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Voto - MIN. GILMAR MENDES

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO

(DOSIMETRIA DA PENA - JACINTO LAMAS - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhor Presidente, 
acompanho Vossa Excelência,  mas não faço nenhum registro  quanto à 
atenuante.
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Voto s/ item VI

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ ITEM VI
(DOSIMETRIA DA PENA - JACINTO LAMAS - CORRUPÇÃO PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor  Presidente,  em relação  a  esse  réu,  eu  não  votei  quanto  à 

corrupção passiva. A minha pena ficou em dois anos de reclusão, o que 
também  leva  à  extinção  da  punibilidade,  tal  qual  a  pena  dada  pelo 
Revisor - embora um pouco maior do que a dele. Como o Revisor declara 
a extinção da punibilidade, eu o acompanho quanto à corrupção passiva 
praticada por Jacinto Lamas.
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(DOSIMETRIA DA PENA - JACINTO LAMAS - CORRUPÇÃO PASSIVA)
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corrupção passiva. A minha pena ficou em dois anos de reclusão, o que 
também  leva  à  extinção  da  punibilidade,  tal  qual  a  pena  dada  pelo 
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Voto s/ item IV

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(DOSIMETRIA DA PENA - ROGÉRIO LANZA TOLENTINO - 

LAVAGEM DE DINHEIRO)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
como  havia  dito  e  como  havia  votado,  inicialmente,  quanto  ao 
esclarecimento que foi feito pela ilustrada defesa do réu, eu votei  pela 
existência de apenas um crime de lavagem de dinheiro, razão pela qual 
vou pedir vênia a Vossa Excelência, que esclareceu votar considerando 46 
práticas. E foi dito pela defesa que a imputação e comprovação tinha sido 
de apenas uma, que foi exatamente nos termos em que votei na primeira 
fase, ainda de conhecimento, e, portanto, pelo juízo condenatório. Razão 
pela  qual,  Senhor  Presidente,  peço  vênia  a  Vossa  Excelência  para 
acompanhar a divergência, iniciada pela Ministra Rosa, no sentido de se 
fixar em três anos e dois meses a condenação.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES -  Foi  três  anos e  oito 
meses?

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Foi, exatamente.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Três anos e?

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Três  anos  e  dois 
meses.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Oito meses e dez dias.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN  LÚCIA -  Então,  é  isso.  Eu 
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Voto s/ item IV

AP 470 / MG 

anotei como três anos e dois meses ...

Mas  exatamente  naqueles  termos,  porque  eu  considerei  apenas 
aquela  prática,  e  é  este  o  sentido  do  meu  voto  que  agora  tenho  na 
passagem que se transcreve, apesar de, como esclareceu Vossa Excelência, 
a Procuradoria-Geral ter, inicialmente, feito referência a 65 práticas. Mas 
nas alegações finais se faz referência a 19 e Vossa Excelência considerou 
46.  Entretanto,  no  meu  voto,  fiz  um  esclarecimento  de  que  a  única 
aceitação  que  eu  tinha  era  relativa  àquele  contrato  feito  por  Rogério 
Lanza  Tolentino,  e,  posteriormente,  dado em forma de  três  cheques  a 
Simone de Vasconcelos, por determinação de Marcos Valério, o que gerou 
prática pela qual eu votei no sentido condenatório.

Acompanho,  portanto,  a  divergência  iniciada  pela  Ministra  Rosa 
Weber, com as vênias de Vossa Excelência.
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Voto s/ item IV

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(DOSIMETRIA DA PENA - ROGÉRIO LANZA TOLENTINO - 

LAVAGEM DE DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES -  Senhor Presidente, 
também,  naquela  assentada,  eu tinha ficado em dúvida  quanto  a  essa 
imputação de sucessivas práticas. Vossa Excelência esclareceu, então, que 
havia essa imputação, e que foi assim o julgamento, mas, me parece que 
também aqui, pelo que resulta inclusive do exame dos autos e da própria 
descrição em relação a este acusado, é adequada a posição, adequado o 
posicionamento  assumido  pela  Ministra  Rosa  Weber,  de  modo  que, 
pedindo vênia, eu a acompanho.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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Voto s/ item IV

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

(DOSIMETRIA DA PENA – ROGÉRIO LANZA TOLENTINO – 
LAVAGEM DE DINHEIRO)

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente, 
acompanho também a ministra Rosa Weber, e fixo a pena, tendo em conta 
a operação referida, em três anos, oito meses e dez dias.

Digo que recebi memorial do advogado, não sei se é o decano das 
Minas  Gerais,  o  Doutor  Paulo  Sérgio  Abreu  e  Silva,  quanto  à 
problemática, e vou me reservar para refletir a respeito, da pena aplicada, 
considerado o crime de quadrilha. Sua Excelência lembra, inclusive, que 
Vossa Excelência fixava a pena no mínimo previsto para o tipo e teria sido 
majorada, por ponderação que fiz em assentada anterior, para dois anos e 
três meses.

Mas é uma matéria em aberto, para deliberação posterior.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(DOSIMETRIA DA PENA -  VINÍCIUS SAMARANE - GESTÃO 

FRAUDULENTA)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  - Senhor Presidente, 
nesse ponto, há divergência inclusive muito atenuada. Vossa Excelência 
fixa em três anos e seis meses e a Ministra Rosa Weber em três anos e 
quatro meses, e eu acompanho o Relator pelos próprios fundamentos.
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Questão de Ordem

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. JOAQUIM BARBOSA

REVISOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AUTOR(A/S)(ES) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
RÉU(É)(S) : JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA 
ADV.(A/S) : JOSÉ LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA 
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ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARÃES 
ADV.(A/S) :CASTELLAR MODESTO GUIMARAES NETO 
ADV.(A/S) : IZABELLA ARTUR COSTA 
RÉU(É)(S) :ROGÉRIO LANZA TOLENTINO 
ADV.(A/S) :PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA 
RÉU(É)(S) :SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS 
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ADV.(A/S) :THEODOMIRO DIAS NETO 
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ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
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ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
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O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(PRESIDENTE E RELATOR) - Pois não. 

O  SENHOR  MARTHIUS  SÁVIO  CAVALCANTE 

LOBATO (ADVOGADO) - É uma questão de ordem, Excelência.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(PRESIDENTE E RELATOR) - Pois não.

O  SENHOR  MARTHIUS  SÁVIO  CAVALCANTE 

LOBATO (ADVOGADO) - Foi efetuada uma Petição nº 57.480, tendo em 

vista  ter  sido  divulgado  o  inquérito  que  está  tramitando  na  12ª  Vara 

Federal de Brasília, aonde está buscando a investigação da coautoria de 

Cláudio Vasconcelos e outros diretores do Banco do Brasil que assinaram 

nota técnica junto com Henrique Pizzolato, que é a tese da defesa, que é a 

decisão colegiada, que, muito embora tenha sido negada pelo Ministério 

Público nestes autos, tem essa investigação. Foi efetuada essa petição para 

que a defesa tivesse acesso, porque foi quebrado o sigilo bancário, fiscal e 

telefônico  de  um  dos  que  assinam  a  nota  técnica,  que  é  Cláudio 

Vasconcelos, inclusive é o que elaborava a nota técnica, e isso pode trazer 

repercussão direta. O processo está em sigilo, segundo informações da 12ª 

Vara, tendo em vista ele ter vinculação direta com a Ação Penal nº 470, 
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porque envolve exatamente esses três ex-diretores, um diretor de varejo 

que  assinava  a  nota  técnica  junto  com  Henrique  Pizzolato,  e  os  dois 

gerentes, o executivo da direção de marketing e o gerente executivo de 

direção de varejo. Então, isso tem uma repercussão direta no resultado, 

mesmo  que  em  fase  de  dosimetria,  para  chegar  pelo  menos  à  pena 

mínima. Então, foi requerido o acesso aos autos e às informações dessa 

prova, até porque ela corrobora com a tese de defesa, volto a insistir em 

que  as  decisões  do  Banco  do  Brasil  são  colegiadas  e  que  Henrique 

Pizzolato  não  tomou  nenhuma  decisão,  nenhum  ato  de  ofício 

isoladamente,  por  isso  que  as  notas  técnicas  têm  apenas  o  seu  "de 

acordo", com a assinatura de outros três dirigentes do Banco do Brasil.

Fiz  o  requerimento para que tivesse acesso antes  de 

aplicar  a  dosimetria  para  que,  no  mínimo,  chegue  à  pena mínima de 

Henrique Pizzolato, se não uma eventual desclassificação ou absolvição 

da pena futuramente, mas, nesse momento, pelo menos na dosimetria, à 

pena  mínima  da  fixação  a  partir  desses  elementos  novos  que  esse 

inquérito, conforme informação que foi dada na reportagem na Folha de 

São Paulo, esse inquérito foi aberto paralelamente ao inquérito que deu 

origem à  Ação Penal  nº  470,  e  a  própria  CPMI dos  Correios,  quando 
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definiu  o  indiciamento,  ela  requereu  o  indiciamento  dos  quatro 

integrantes:  de  Henrique  Pizzolato,  do  diretor  de  varejo,  Cláudio 

Vasconcelos  e  Douglas  Macedo,  e  só  foi  indiciado,  aqui  nessa  ação, 

Henrique  Pizzolato.  Por  isso  a  questão  de  ordem  e  a  importância  de 

análise  desses  documentos  para  a  aplicação  de  uma  pena  justa  a 

Henrique Pizzolato.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeço a Vossa Excelência.

Esclareço ao Plenário: essa suposta questão de ordem 

foi colocada a mim, como Relator. Eu já a despachei, no dia de ontem, 

indeferi,  porque o senhor Henrique Pizzolato não responde, perante o 

juiz de 1º grau, pelos fatos trazidos, aqui e agora, da tribuna. E, por outro 

lado, esses outros diretores do Banco do Brasil não foram acusados na 

Ação Penal nº 470, portanto, não vejo em que essas duas situações possam 

estar se sobrepondo. 

Eu indefiro pela segunda vez, ou melhor, eu já resolvi 

a questão monocraticamente, o ilustre advogado já deve ter conhecimento 

da minha decisão. 

O  SENHOR  MARTHIUS  SÁVIO  CAVALCANTE 
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LOBATO (ADVOGADO) - Não, Excelência, hoje, ainda, olhei os autos e 

não  tinha  nenhum  despacho,  nem  a  petição  foi  juntada  aos  autos, 

Excelência. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(PRESIDENTE E RELATOR) -  Foi  publicado na data de ontem, sim,  a 

minha decisão, ontem à tarde. 

E, de outro lado, não há nada, não há porque nós nos 

debruçarmos sobre uma questão que tramita em 1º grau,  a pedido do 

Procurador-Geral,  como  desmembramento  desta  ação.  O  Procurador-

Geral  da  República  pediu  o  desmembramento  desta  Ação  Penal  em 

relação  aos  outros  diretores  do  Banco  do  Brasil,  que  supostamente 

praticaram o crime em coautoria  com o senhor Henrique Pizzolato.  A 

ação tramita  em 1º  grau e  não vejo  qualquer  interferência  nesta  Ação 

Penal que já foi decidida no mérito, nós estamos apenas fixando a pena. 

O  SENHOR  MARTHIUS  SÁVIO  CAVALCANTE 

LOBATO (ADVOGADO) - Só uma questão de fato, Excelência. Se Vossa 

Excelência me permite.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(PRESIDENTE E RELATOR) - Se for para tratar do mesmo assunto, eu 
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indefiro. 

O  SENHOR  MARTHIUS  SÁVIO  CAVALCANTE 

LOBATO  (ADVOGADO)  -  Só  para  esclarecer  que  a  investigação, 

conforme foi informado pelo Procurador, na matéria, visa exatamente a 

participação de coautoria na liberação dos fundos Visanet, ou seja, que 

são as mesmas notas técnicas assinadas. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(PRESIDENTE E RELATOR) - Volto a dizer, o senhor Henrique Pizzolato 

não é parte desta investigação que tramita no 1º grau, logo, a sua situação 

em nada interfere, e nada deve ser mudado aqui. 

*************
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21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE
(HENRIQUE PIZZOLATO - CORRUPÇÃO PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR)  -  Vossa  Excelência  não  faz  incidir  a  causa  especial  de 
aumento do 327?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, o § 2º. Tendo em conta o artigo 68.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO -  Sua  Excelência  está 
acionando o parágrafo único do artigo 68.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - O parágrafo único, o próprio Plenário já tinha decidido isso.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO -  De duas  causas  de 

diminuição.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Exatamente.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Somente uma. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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- É a conclusão a que eu chego.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA  (PRESIDENTE E 

RELATOR)  -  O  Plenário  já  havia  se  manifestado  em  relação  a  uma 
dessas, mas não com relação ao …

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Ao § 1º do artigo 317, 
que é a parte especial, que é a própria caracterização. 
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Retificação de Voto

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

RETIFICAÇÃO DE VOTO
(DOSIMETRIA DA PENA - HENRIQUE PIZZOLATO - CORRUPÇÃO 

PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA  (PRESIDENTE E 
RELATOR)  - Eu reformulo meu voto, então, nesse sentido. 

De acordo com a pena-base que eu fixei, ficaria em três anos e novo 
meses, retirando, portanto, essa segunda causa de aumento. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Nossa divergência é pequena, Senhor Presidente e Relator. Eu cheguei a 
dois anos e seis meses de reclusão, mais vinte e um dias.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA  (PRESIDENTE E 
RELATOR)  - A pena-base de dois anos e dez meses. 

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Então,  Vossa 
Excelência ficaria com dois anos e dez meses, aplicando o § 1º do artigo 
317, não aplicando o § 2º do artigo 317. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Aumentando um terço. Daria três anos e  nove meses. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- E eu estou adotando a do 317, § 1º.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA  (PRESIDENTE E 
RELATOR)  - Com a outra causa, ficaria em cinco anos.  Reduz-se a três 
anos e nove meses.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627945.
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21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

RETIFICAÇÃO DE VOTO
(DOSIMETRIA DA PENA - HENRIQUE PIZZOLATO - CORRUPÇÃO 

PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA  (PRESIDENTE E 
RELATOR)  - Eu reformulo meu voto, então, nesse sentido. 

De acordo com a pena-base que eu fixei, ficaria em três anos e novo 
meses, retirando, portanto, essa segunda causa de aumento. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Nossa divergência é pequena, Senhor Presidente e Relator. Eu cheguei a 
dois anos e seis meses de reclusão, mais vinte e um dias.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA  (PRESIDENTE E 
RELATOR)  - A pena-base de dois anos e dez meses. 

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Então,  Vossa 
Excelência ficaria com dois anos e dez meses, aplicando o § 1º do artigo 
317, não aplicando o § 2º do artigo 317. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Aumentando um terço. Daria três anos e  nove meses. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- E eu estou adotando a do 317, § 1º.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA  (PRESIDENTE E 
RELATOR)  - Com a outra causa, ficaria em cinco anos.  Reduz-se a três 
anos e nove meses.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627945.
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21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(DOSIMETRIA DA PENA - HENRIQUE PIZZOLATO - CORRUPÇÃO 

PASSIVA)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, eu 
fixei, na minha dosimetria, como pena-base, dois anos e seis meses. Não 
há  atenuantes  nem  agravantes.  Na  terceira  fase,  eu  acresci  a  causa 
especial de majoração do artigo 317, § 1º, do Código Penal, mais um terço. 
Cheguei a três anos e quatro meses. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Ministra  Rosa  Weber,  Vossa  Excelência  me  permite  uma indagação? 
Vossa Excelência partiu da pena de um ano ou de dois anos?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Eu parti  da pena de 
dois anos. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Mas  nós,  data  venia,  estamos  entendendo  que  se  aplica  a  lei  mais 
mitigada. 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Com relação à lei  de 
regência, eu parti da anterior, de um a oito anos. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Chegou a dois anos e...

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - E fixei como pena-base 
dois anos e seis meses. Acresci aos dois anos e seis meses, com a falta de 
agravantes ou atenuantes, só a causa de acréscimo do 317, § 1º.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  - Chegou ao total de três e quatro. 

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Três  anos  e  quatro 
meses. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - E Vossa Excelência, eminente Revisor?

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3562572.
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21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(DOSIMETRIA DA PENA - HENRIQUE PIZZOLATO - CORRUPÇÃO 

PASSIVA)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, eu 
fixei, na minha dosimetria, como pena-base, dois anos e seis meses. Não 
há  atenuantes  nem  agravantes.  Na  terceira  fase,  eu  acresci  a  causa 
especial de majoração do artigo 317, § 1º, do Código Penal, mais um terço. 
Cheguei a três anos e quatro meses. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Ministra  Rosa  Weber,  Vossa  Excelência  me  permite  uma indagação? 
Vossa Excelência partiu da pena de um ano ou de dois anos?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Eu parti  da pena de 
dois anos. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Mas  nós,  data  venia,  estamos  entendendo  que  se  aplica  a  lei  mais 
mitigada. 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Com relação à lei  de 
regência, eu parti da anterior, de um a oito anos. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Chegou a dois anos e...

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - E fixei como pena-base 
dois anos e seis meses. Acresci aos dois anos e seis meses, com a falta de 
agravantes ou atenuantes, só a causa de acréscimo do 317, § 1º.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  - Chegou ao total de três e quatro. 

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Três  anos  e  quatro 
meses. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - E Vossa Excelência, eminente Revisor?

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3562572.
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AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Dois anos e seis meses. 

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3562572.
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AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Dois anos e seis meses. 

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3562572.
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21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ ITEM III
(DOSIMETRIA DA PENA - HENRIQUE PIZZOLATO - CORRUPÇÃO 

PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Tal qual a Ministra Rosa, a minha dosimetria também chegava a três 

anos e quatro meses.
Então, acompanho Vossa Excelência.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3581326.
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21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ ITEM III
(DOSIMETRIA DA PENA - HENRIQUE PIZZOLATO - CORRUPÇÃO 

PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Tal qual a Ministra Rosa, a minha dosimetria também chegava a três 

anos e quatro meses.
Então, acompanho Vossa Excelência.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3581326.
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21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(DOSIMETRIA DA PENA - HENRIQUE PIZZOLATO - CORRUPÇÃO 

PASSIVA)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Também, Presidente. 
O  meu cálculo  chegava  a  três  anos  e  quatro  meses.  Razão  pela  qual, 
aproximando-se mais ao de Vossa Excelência, acompanho-o.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3466367.
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21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(DOSIMETRIA DA PENA - HENRIQUE PIZZOLATO - CORRUPÇÃO 

PASSIVA)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Também, Presidente. 
O  meu cálculo  chegava  a  três  anos  e  quatro  meses.  Razão  pela  qual, 
aproximando-se mais ao de Vossa Excelência, acompanho-o.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3466367.
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Voto s/ item III

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO

(DOSIMETRIA DA PENA - HENRIQUE PIZZOLATO - CORRUPÇÃO 
PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Eu também, Senhor 
Presidente, fixei a pena-base em dois anos e seis meses, aumentei em um 
terço, com base no 317, § 1º, chegando a três anos e quatro meses. 

Portanto, acompanho o Relator.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3531015.
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21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO

(DOSIMETRIA DA PENA - HENRIQUE PIZZOLATO - CORRUPÇÃO 
PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Eu também, Senhor 
Presidente, fixei a pena-base em dois anos e seis meses, aumentei em um 
terço, com base no 317, § 1º, chegando a três anos e quatro meses. 

Portanto, acompanho o Relator.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3531015.
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Voto s/ item III

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

(DOSIMETRIA DA PENA - HENRIQUE PIZZOLATO - CORRUPÇÃO 
PASSIVA)

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente, 
consideradas as circunstâncias judiciais, peço vênia aos Colegas que dele 
divergem para acompanhar o revisor. Estabeleço a pena-base em um ano 
e oito meses. 

Quanto  às  duas  causas  de  aumento,  o  Direito  Penal  é  avesso  à 
sobreposição. Entendo o verbo utilizado no parágrafo único do artigo 68 
não como uma simples faculdade do juiz de observar, ou não, as duas 
causas  de  aumento.  A  meu  ver,  a  interpretação  cabível  exclui  a 
duplicidade  e  não  se  tem  como  enquadrar  aquela  segunda  causa  de 
aumento do artigo 327 como circunstância agravante,  porque não está 
prevista  no  rol  próprio.  Se  fosse  possível,  muito  bem,  caminharíamos 
nesse sentido na fase anterior, ou seja, na segunda etapa da fixação da 
pena.

É o  que assento quanto ao alcance do artigo 68,  §  2º,  do Código 
Penal. Considero a causa prevista no § 1º  do artigo 317, majoro a pena-
base  de  um  ano  e  oito  meses  em  um  terço,  e  chego  ao  resultado 
preconizado pelo revisor: dois anos e seis meses e vinte e um dias-multa.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3522423.
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21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

(DOSIMETRIA DA PENA - HENRIQUE PIZZOLATO - CORRUPÇÃO 
PASSIVA)

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente, 
consideradas as circunstâncias judiciais, peço vênia aos Colegas que dele 
divergem para acompanhar o revisor. Estabeleço a pena-base em um ano 
e oito meses. 

Quanto  às  duas  causas  de  aumento,  o  Direito  Penal  é  avesso  à 
sobreposição. Entendo o verbo utilizado no parágrafo único do artigo 68 
não como uma simples faculdade do juiz de observar, ou não, as duas 
causas  de  aumento.  A  meu  ver,  a  interpretação  cabível  exclui  a 
duplicidade  e  não  se  tem  como  enquadrar  aquela  segunda  causa  de 
aumento do artigo 327 como circunstância agravante,  porque não está 
prevista  no  rol  próprio.  Se  fosse  possível,  muito  bem,  caminharíamos 
nesse sentido na fase anterior, ou seja, na segunda etapa da fixação da 
pena.

É o  que assento quanto ao alcance do artigo 68,  §  2º,  do Código 
Penal. Considero a causa prevista no § 1º  do artigo 317, majoro a pena-
base  de  um  ano  e  oito  meses  em  um  terço,  e  chego  ao  resultado 
preconizado pelo revisor: dois anos e seis meses e vinte e um dias-multa.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3522423.
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21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

(DOSIMETRIA DA PENA HENRIQUE PIZZOLATO - CORRUPÇÃO 
PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  -  Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência), Vossa 
Excelência também entende que não é uma faculdade do juiz?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  -  Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência), sim.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  -  Ministro  Celso  de 
Mello  (inserido  ante  o  cancelamento  do  aparte  por  Sua Excelência),  o 
parágrafo  se  refere   à  parte  especial,  mas,  no  linguajar  pelo  menos 
popular,  conduziria  à  existência  de  simples  faculdade.  Poderíamos, 
segundo o  rigor  maior  ou  menor  do  juiz,  ter  a  observância  das  duas 
causas  ou  de  uma  apenas,  e  passaria  o  julgamento  a  ganhar  sabor 
lotérico, conforme a distribuição do processo a este ou àquele juiz, e ter-
se-ia a inobservância da legalidade estrita.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3632165.
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21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

(DOSIMETRIA DA PENA HENRIQUE PIZZOLATO - CORRUPÇÃO 
PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  -  Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência), Vossa 
Excelência também entende que não é uma faculdade do juiz?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  -  Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência), sim.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  -  Ministro  Celso  de 
Mello  (inserido  ante  o  cancelamento  do  aparte  por  Sua Excelência),  o 
parágrafo  se  refere   à  parte  especial,  mas,  no  linguajar  pelo  menos 
popular,  conduziria  à  existência  de  simples  faculdade.  Poderíamos, 
segundo o  rigor  maior  ou  menor  do  juiz,  ter  a  observância  das  duas 
causas  ou  de  uma  apenas,  e  passaria  o  julgamento  a  ganhar  sabor 
lotérico, conforme a distribuição do processo a este ou àquele juiz, e ter-
se-ia a inobservância da legalidade estrita.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3632165.
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Voto s/ item III

AP 470 / MG 

RELATOR) - Sim.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3632165.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

RELATOR) - Sim.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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Voto s/ item III

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(DOSIMETRIA DA PENA - HENRIQUE PIZZOLATO - PECULATO)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER –  Senhor  Presidente, 
estava vendo a quem que eu iria acompanhar, porque parto de uma pena-
base não de 3 anos e 9 meses, conforme Vossa Excelência, mas de 3 anos e 
4 meses, sem agravantes ou atenuantes; aplico a causa especial do artigo 
327, § 2º, do Código Penal; e depois exaspero, ainda, em um sexto, pela 
incidência do artigo 71; e chego a 5 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão.

Então, acompanho o voto de Vossa Excelência, porque estou mais 
próxima do seu voto.
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Voto s/ item III

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ ITEM III
(DOSIMETRIA DA PENA - HENRIQUE PIZZOLATO - PECULATO)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor  Presidente,  também  aqui  a  dosimetria  que  preparei  se 

aproxima mais da que está no voto de Vossa Excelência, embora menor. 
Acompanho Vossa Excelência.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3581325.
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Voto s/ item III

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(DOSIMETRIA DA PENA - HENRIQUE PIZZOLATO - PECULATO)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Também, Presidente, 
peço  vênia  ao  Ministro-Revisor,  mas  acompanho  Vossa  Excelência, 
fazendo o reajuste pela aproximação.
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Voto s/ item III

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(DOSIMETRIA DA PENA - HENRIQUE PIZZOLATO - PECULATO)

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES -  Também, 
Presidente,  estava com uma fixação um pouco menor,  mas,  tendo em 
vista, inclusive, os acréscimos feitos, acompanho Vossa Excelência.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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Voto s/ item III

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

(DOSIMETRIA DA PENA - HENRIQUE PIZZOLATO - PECULATO)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO -  A divergência entre 
relator e revisor, fora a pena de multa, diz respeito tão somente à pena-
base, não é isso? Vossa Excelência, Presidente, fixa em três anos e nove 
meses, considerado o balizamento de 2 a 12. 

Ante as circunstâncias judiciais, peço vênia a Vossa Excelência para 
acompanhar o revisor, estabelecendo em dois anos e oito meses.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3522424.
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Debate

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - A divergência se faz 
em torno da multa e também da pena-base.

Agora, sob o ângulo da culpabilidade, das circunstâncias judiciais, é 
preciso que consideremos o todo, ou seja, estamos aplicando a causa de 
aumento por ter sido ele, à época do crime, diretor do banco.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Era mais do que diretor, ele era diretor e era membro de 
conselhos, conselhos de empresas importantes.

Aqui, neste caso, aconteceu algo inusitado: o Ministro Cezar Peluso 
cindiu as duas imputações e fixou penas diferentes para cada uma delas, 
que deu um total..., e fixou para o primeiro peculato, relativo ao bônus de 
volume, 2 anos e 6 meses; já com relação ao Visanet, ele fixou em 3 anos e 
4 meses, o que dá um total de quase 6 anos.

Então, prevaleceu, no caso, o voto do Relator, cuja pena era de 5 anos 
de reclusão mais 220 dias-multa, à base de dez salários mínimos vigentes.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - 5 anos e 10 meses.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -  Cinco anos e  dez 
meses.

Na verdade, o voto do Ministro Cesar Peluso se aproxima do...

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - 3 anos e 9 meses mais um terço, 5 anos e 10 meses.

Perfeito!

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3632166.
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Esclarecimento

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI - 
Presidente,  eu  queria  apenas  fazer  um esclarecimento.  Eu acho muito 
importante a manutenção da coerência na dosimetria.  

Num determinado ponto do meu voto - não vai em alterar nada o 
resultado -  eu disse o seguinte:

"Não  estou  aplicando  a  causa  especial  de  aumento 
prevista no § 2º do artigo 327 do Código Penal, que diz:

'A pena será aumentada da terça parte, quando os autores  
do crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargo em  
comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da  
administração  direta,  sociedade  de  economia  mista,  empresa  
pública ou fundação instituída pelo poder público.'"

Por  que  não  estou  aplicando  esta  causa  especial  de  aumento? 
Porque, na fase do artigo 59 - Vossa Excelência e os eminentes Pares hão 
de se recordar -, eu sublinhei o fato de que a culpabilidade dele era maior 
exatamente por ocupar um cargo de relevo da administração do Banco, 
inclusive disse que nesse sentido acompanhava as ponderações de Sua 
Excelência, o Relator.

Então, entendi que não se podia, por ter utilizado esse argumento, 
na fase do artigo 59, utilizá-lo novamente aqui no artigo 327, § 2º, para 
não haver um bis in idem. Recordo, pelo menos no que me concerne, que, 
muitas e muitas vezes, nós, nas Turmas, quando o juiz considera, numa 
das  fases  subsequentes  à  primeira  fase,  argumentos  já  incluídos  na 
fundamentação relativa ao artigo 59, nós glosamos.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
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Esclarecimento

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Quero frisar, Ministro Luiz Fux, que não estou fazendo crítica a quem 
quer que seja nem ao voto do eminente Relator, estou apenas dizendo que 
como eu considerei esse fato para agravar a pena, na primeira fase do 
artigo  59,  eu  apenas  excluí  esta  outra  agravante  porque  já  a  utilizei 
anteriormente.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  E  o  relator  não 
potencializou o cargo de diretor do Banco, não é?

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) – Não.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Ocorre.

2 
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Esclarecimento

21/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Senhor Presidente,  eu queria um esclarecimento de Vossa Excelência. 
Vossa Excelência está fixando a pena-base em três anos? 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Mínimo.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  No  mínimo,  no  grau  mínimo.  Não  está  estabelecendo  nenhum 
aumento?

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Não.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Vossa Excelência está entendendo que as circunstâncias, os motivos, a 
culpabilidade, são todos favoráveis ao réu? 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - São favoráveis. A relação, são as naturais do tipo. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- As naturais, pois não. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - São neutras, aqui. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Eu  tinha  fixado uma pena-base  acima do mínimo,  fazendo algumas 
considerações, mas eu reformulo o meu voto para acompanhar o voto do 
eminente Relator,  coincidindo,  portanto,  na pena final  de três  anos de 
reclusão mais doze dias-multa. Mas a minha multa é sempre provisória, 
Senhor  Presidente,  porque  eu  vou  procurar  depois  me  adaptar  ao 
pensamento do Plenário, a partir de critérios que ainda estou elaborando. 

Então,  também,  eu  me  adéquo  à  solução  a  que  chegou  Vossa 
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Senhor Presidente,  eu queria um esclarecimento de Vossa Excelência. 
Vossa Excelência está fixando a pena-base em três anos? 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Mínimo.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  No  mínimo,  no  grau  mínimo.  Não  está  estabelecendo  nenhum 
aumento?

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Não.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Vossa Excelência está entendendo que as circunstâncias, os motivos, a 
culpabilidade, são todos favoráveis ao réu? 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - São favoráveis. A relação, são as naturais do tipo. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- As naturais, pois não. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - São neutras, aqui. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Eu  tinha  fixado uma pena-base  acima do mínimo,  fazendo algumas 
considerações, mas eu reformulo o meu voto para acompanhar o voto do 
eminente Relator,  coincidindo,  portanto,  na pena final  de três  anos de 
reclusão mais doze dias-multa. Mas a minha multa é sempre provisória, 
Senhor  Presidente,  porque  eu  vou  procurar  depois  me  adaptar  ao 
pensamento do Plenário, a partir de critérios que ainda estou elaborando. 

Então,  também,  eu  me  adéquo  à  solução  a  que  chegou  Vossa 
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Esclarecimento

AP 470 / MG 

Excelência e fixo em três anos também. 
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 

RELATOR) - Mas eu assinalo ao Plenário que o Ministro Peluso chegou a 
um resultado diferente: de três anos e nove meses de reclusão, sessenta 
dias-multa no valor de um salário mínimo. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu tinha chegado a três anos e oito meses de reclusão, mas reformulo 
porque entendo, tal como Vossa Excelência, que, na verdade, ele recebeu 
de um  office boy,  em casa, que levou a propina. Enfim, sigo meditando, 
mas,  por enquanto,  também, eu me adéquo à solução dada por Vossa 
Excelência, que eu acho a mais consentânea para o caso. 

2 
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RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU
ADV.(A/S) : MARCO ANTONIO MENEGHETTI
RÉU(É)(S) : ENIVALDO QUADRADO
ADV.(A/S) : PRISCILA CORRÊA GIOIA
RÉU(É)(S) : BRENO FISCHBERG
ADV.(A/S) : LEONARDO MAGALHÃES AVELAR
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO QUAGLIA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RÉU(É)(S) : VALDEMAR COSTA NETO
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO RODRIGUES)
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO
ADV.(A/S) : LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
RÉU(É)(S) : EMERSON ELOY PALMIERI
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS
ADV.(A/S) : HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA
RÉU(É)(S) : ROMEU FERREIRA QUEIROZ
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO
ADV.(A/S) : RONALDO GARCIA DIAS
ADV.(A/S) : FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ
ADV.(A/S) : DALMIR DE JESUS
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO
RÉU(É)(S) : PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
ADV.(A/S) : DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO
RÉU(É)(S) : ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA
ADV.(A/S) : LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA
RÉU(É)(S) : LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO)
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA
ADV.(A/S) : OLINTO CAMPOS VIEIRA
RÉU(É)(S) : ANDERSON ADAUTO PEREIRA
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA (DUDA MENDONÇA)
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS
RÉU(É)(S) : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Decisão: O  Tribunal,  por  maioria,  rejeitou  a  questão  de  ordem 
suscitada da tribuna pelo advogado Márcio Thomaz Bastos, ratificada pelos 
advogados  Marcelo  Leonardo  e  Luiz  Fernando  Sá  e  Souza  Pacheco,  de 
desmembramento do processo, para assentar a competência da Corte quanto 
ao  processo  e  julgamento  dos  denunciados  que  não  são  detentores  de 
mandato parlamentar, vencidos os Senhores Ministros Ricardo Lewandowski 
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(Revisor) e Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão 
de ordem pelo advogado Alberto Zacharias Toron, ressalvando que poderá 
fazê-la  por  ocasião  de  sua  sustentação  oral.  Em  seguida,  após  o 
relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 02.08.2012.

Decisão: Após a sustentação oral do Procurador-Geral da República, 
Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, pelo Presidente, 
do pedido formulado da tribuna pelo advogado do acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza para que sua sustentação oral fosse de duas horas, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  José  Luís  Mendes  de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do Dr. Luiz 
Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno Neto; do Dr. 
Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares de Castro; do Dr. 
Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério Fernandes de Souza; e do 
Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado Ramon Hollerbach Cardoso, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Castellar  Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo Sérgio 
Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. Leonardo Isaac 
Yarochewsky, pela ré Simone Reis Lobo de Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio 
Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, 
pela  ré  Kátia  Rabello,  o  julgamento  foi  suspenso.  O  Tribunal,  por 
unanimidade, indeferiu o pedido formulado da tribuna pelo Dr. José Carlos 
Dias após o intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, 
Luís Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para cumprir 
compromisso  assumido  como  Presidente  do  Tribunal  Superior  Eleitoral. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 07.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Márcio Thomaz Bastos, 
pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira Campos Júnior, 
pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, 
pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. Alberto Zacharias Toron, 
pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís Justiniano de Arantes Fernandes 
e José Roberto Leal de Carvalho, pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi 
suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
08.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Marthius Sávio Cavalcante 
Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo  Leal  de  Lima 
Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto; do Dr. 
José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro Henry Neto; do Dr. Maurício 
Maranhão de Oliveira, pelo réu João Cláudio de Carvalho Genú; e do Dr. 
Antônio Sérgio Altieri de Moraes Pitombo, pelo réu Enivaldo Quadrado, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 09.08.2012.
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Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares de Castro; do Dr. 
Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério Fernandes de Souza; e do 
Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado Ramon Hollerbach Cardoso, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Castellar  Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo Sérgio 
Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. Leonardo Isaac 
Yarochewsky, pela ré Simone Reis Lobo de Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio 
Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, 
pela  ré  Kátia  Rabello,  o  julgamento  foi  suspenso.  O  Tribunal,  por 
unanimidade, indeferiu o pedido formulado da tribuna pelo Dr. José Carlos 
Dias após o intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, 
Luís Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para cumprir 
compromisso  assumido  como  Presidente  do  Tribunal  Superior  Eleitoral. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 07.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Márcio Thomaz Bastos, 
pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira Campos Júnior, 
pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, 
pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. Alberto Zacharias Toron, 
pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís Justiniano de Arantes Fernandes 
e José Roberto Leal de Carvalho, pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi 
suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
08.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Marthius Sávio Cavalcante 
Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo  Leal  de  Lima 
Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto; do Dr. 
José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro Henry Neto; do Dr. Maurício 
Maranhão de Oliveira, pelo réu João Cláudio de Carvalho Genú; e do Dr. 
Antônio Sérgio Altieri de Moraes Pitombo, pelo réu Enivaldo Quadrado, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 09.08.2012.
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Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Guilherme  Alfredo  de 
Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de Moraes e 
Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos Alberto Quaglia; 
do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu Valdemar Costa Neto; do Dr. 
Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo réu Jacinto de Souza Lamas; e do 
Dr. Délio Fortes Lins e Silva, pelo réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro 
Marco Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira de 
Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do Dr. Luiz 
Francisco Corrêa Barbosa, pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco; 
do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu Emerson Eloy Palmieri; do Dr. 
Ronaldo  Garcia  Dias,  pelo  réu  Romeu  Ferreira  de  Queiroz;  e  do  Dr. 
Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu José Rodrigues Borba, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos Gomes 
Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís Maximiliano 
Leal  Telesca  Mota,  pela  ré  Anita  Leocádia  Pereira  da  Costa;  do  Dr. 
Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da Silva; dos Drs. Sebastião 
Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves Valente, pelo réu João Magno de 
Moura; e do Dr. Roberto Garcia Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto 
Pereira, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 14.08.2012.

Decisão:  O Tribunal estabeleceu que a primeira parte desta sessão 
ficará  reservada  às  três  sustentações  orais  a  cargo  dos  advogados 
previamente inscritos e a segunda parte, ao voto do Ministro Joaquim 
Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio.  Não  votou, 
justificadamente, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor). Em seguida, 
falaram o Dr. Roberto Garcia Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o 
Dr. Luciano Feldens, pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o 
Dr. Antônio Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. 
Em continuação ao julgamento, o Tribunal, nos termos do voto do Relator: 
1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e a conseqüente 
incompetência da Corte, formulada pelos réus José Genoino Neto, Marcos 
Valério Fernandes de Souza e José Roberto Salgado, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; 2) por unanimidade, rejeitou a preliminar de impedimento 
do Relator formulada pelo réu Marcos Valério Fernandes de Souza; 3) por 
unanimidade,  não  conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do 
Relator  formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa  Gontijo, 
representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo  Quadrado,  e,  por 
maioria, rejeitou a proposta do Relator de encaminhamento de ofício à 
Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para  representar  contra  os  advogados, 
vencidos o Relator e o Ministro Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar de inépcia da denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, 
Delúbio Soares de Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno 
de Moura. O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou 
o  Relator;  5) por  unanimidade, rejeitou  a preliminar  de nulidade  do 
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Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Guilherme  Alfredo  de 
Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de Moraes e 
Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos Alberto Quaglia; 
do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu Valdemar Costa Neto; do Dr. 
Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo réu Jacinto de Souza Lamas; e do 
Dr. Délio Fortes Lins e Silva, pelo réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro 
Marco Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira de 
Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do Dr. Luiz 
Francisco Corrêa Barbosa, pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco; 
do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu Emerson Eloy Palmieri; do Dr. 
Ronaldo  Garcia  Dias,  pelo  réu  Romeu  Ferreira  de  Queiroz;  e  do  Dr. 
Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu José Rodrigues Borba, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos Gomes 
Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís Maximiliano 
Leal  Telesca  Mota,  pela  ré  Anita  Leocádia  Pereira  da  Costa;  do  Dr. 
Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da Silva; dos Drs. Sebastião 
Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves Valente, pelo réu João Magno de 
Moura; e do Dr. Roberto Garcia Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto 
Pereira, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 14.08.2012.

Decisão:  O Tribunal estabeleceu que a primeira parte desta sessão 
ficará  reservada  às  três  sustentações  orais  a  cargo  dos  advogados 
previamente inscritos e a segunda parte, ao voto do Ministro Joaquim 
Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio.  Não  votou, 
justificadamente, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor). Em seguida, 
falaram o Dr. Roberto Garcia Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o 
Dr. Luciano Feldens, pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o 
Dr. Antônio Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. 
Em continuação ao julgamento, o Tribunal, nos termos do voto do Relator: 
1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e a conseqüente 
incompetência da Corte, formulada pelos réus José Genoino Neto, Marcos 
Valério Fernandes de Souza e José Roberto Salgado, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; 2) por unanimidade, rejeitou a preliminar de impedimento 
do Relator formulada pelo réu Marcos Valério Fernandes de Souza; 3) por 
unanimidade,  não  conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do 
Relator  formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa  Gontijo, 
representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo  Quadrado,  e,  por 
maioria, rejeitou a proposta do Relator de encaminhamento de ofício à 
Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para  representar  contra  os  advogados, 
vencidos o Relator e o Ministro Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar de inépcia da denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, 
Delúbio Soares de Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno 
de Moura. O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou 
o  Relator;  5) por  unanimidade, rejeitou  a preliminar  de nulidade  do 
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processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, por 
violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública por parte 
do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer denúncia contra 
Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) por unanimidade, rejeitou 
a preliminar de nulidade do processo formulada pelo réu Roberto Jefferson 
Monteiro Francisco, pela não inclusão do então Presidente da República no 
pólo passivo da ação penal. O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a 
preclusão,  acompanhou  o  Relator;  7)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  nulidade  processual  de  depoimentos  colhidos  por  juízo 
ordenado em que houve atuação de Procurador da República alegadamente 
suspeito,  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícius  Samarane.  O 
Revisor,  ultrapassada  a  questão  do  não  conhecimento,  acompanhou  o 
Relator; 8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade processual 
formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do acesso da imprensa 
ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
nulidade da perícia realizada pelos peritos criminais, por ausência de 
capacidade técnica específica para o caso concreto, formulada pelo réu 
Henrique Pizzolato, anotada a ressalva do Ministro Marco Aurélio. Nesta 
votação, ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou 
a  preliminar  formulada  pelo  réu  Pedro  Henry  Neto  de  nulidade  das 
inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc ou com 
a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos  advogados 
constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o Ministro Gilmar 
Mendes;  11) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa,  formulada  pelo  réu  Delúbio  Soares  de  Castro,  por  alegada 
realização de audiência sem a ciência dos réus;  12) por unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  cerceamento  de  defesa,  formulada  pelo  réu 
Delúbio Soares de Castro, em virtude do uso, pela acusação, de documento 
que não constava dos autos quando da oitiva de testemunha. Nesta votação, 
ausente  o  Ministro  Marco  Aurélio;  13)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar de cerceamento de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e 
Vinícius Samarane, em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas 
residentes no exterior;  14) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícius 
Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de  testemunha  pela 
acusação;  15) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa  pelo  indeferimento  de  diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia 
Rabello e Vinícus Samarane; 16) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final da instrução; 
17) por unanimidade, rejeitou a preliminar de suspensão do processo até o 
julgamento final de demanda conexa (Ação Penal 420) suscitada pelos réus 
Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg;  18) e, por unanimidade, acolheu a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pela  não  intimação  do  advogado 
constituído  pelo  réu  Carlos  Alberto  Quaglia,  suscitada  pelo  Defensor 
Público-Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do  feito, 
remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a fim de que lá 
prossiga  a  persecução  penal  movida  contra  o  acusado,  prejudicada  a 
argüição de cerceamento de defesa pela não inquirição das testemunhas 
arroladas na defesa prévia pelo acusado.  Votou o Presidente em todas as 
questões. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 15.08.2012.
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processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, por 
violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública por parte 
do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer denúncia contra 
Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) por unanimidade, rejeitou 
a preliminar de nulidade do processo formulada pelo réu Roberto Jefferson 
Monteiro Francisco, pela não inclusão do então Presidente da República no 
pólo passivo da ação penal. O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a 
preclusão,  acompanhou  o  Relator;  7)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  nulidade  processual  de  depoimentos  colhidos  por  juízo 
ordenado em que houve atuação de Procurador da República alegadamente 
suspeito,  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícius  Samarane.  O 
Revisor,  ultrapassada  a  questão  do  não  conhecimento,  acompanhou  o 
Relator; 8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade processual 
formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do acesso da imprensa 
ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
nulidade da perícia realizada pelos peritos criminais, por ausência de 
capacidade técnica específica para o caso concreto, formulada pelo réu 
Henrique Pizzolato, anotada a ressalva do Ministro Marco Aurélio. Nesta 
votação, ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou 
a  preliminar  formulada  pelo  réu  Pedro  Henry  Neto  de  nulidade  das 
inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc ou com 
a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos  advogados 
constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o Ministro Gilmar 
Mendes;  11) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa,  formulada  pelo  réu  Delúbio  Soares  de  Castro,  por  alegada 
realização de audiência sem a ciência dos réus;  12) por unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  cerceamento  de  defesa,  formulada  pelo  réu 
Delúbio Soares de Castro, em virtude do uso, pela acusação, de documento 
que não constava dos autos quando da oitiva de testemunha. Nesta votação, 
ausente  o  Ministro  Marco  Aurélio;  13)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar de cerceamento de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e 
Vinícius Samarane, em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas 
residentes no exterior;  14) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícius 
Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de  testemunha  pela 
acusação;  15) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa  pelo  indeferimento  de  diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia 
Rabello e Vinícus Samarane; 16) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final da instrução; 
17) por unanimidade, rejeitou a preliminar de suspensão do processo até o 
julgamento final de demanda conexa (Ação Penal 420) suscitada pelos réus 
Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg;  18) e, por unanimidade, acolheu a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pela  não  intimação  do  advogado 
constituído  pelo  réu  Carlos  Alberto  Quaglia,  suscitada  pelo  Defensor 
Público-Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do  feito, 
remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a fim de que lá 
prossiga  a  persecução  penal  movida  contra  o  acusado,  prejudicada  a 
argüição de cerceamento de defesa pela não inquirição das testemunhas 
arroladas na defesa prévia pelo acusado.  Votou o Presidente em todas as 
questões. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 15.08.2012.
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Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por unanimidade e 
nos termos do voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), rejeitou a 
preliminar de nulidade processual por alegada violação ao disposto no 
artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, formulada por Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg. Votou o Presidente. Em seguida, o Tribunal deliberou que cada 
Ministro deverá adotar a metodologia de voto que entender cabível. No 
mérito, quanto ao item III.1 da denúncia, o Relator julgou procedente a 
ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens a.1, a.2, a.3), pela 
prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato 
(por duas vezes), e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela 
prática  dos  crimes  de  corrupção  ativa  e  peculato.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator)  julgou  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Henrique 
Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro, narrados nos itens III.2 (subitem a) e III.3 (subitens a.1, 
a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello pelas práticas de 
peculato e corrupção ativa, narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 
(subitem c.1 e c.2) da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base 
no artigo 386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu as petições nº 42.083 e nº 42.117, protocoladas por defensores 
dos réus e deliberou proceder à votação por itens, vencido em parte o 
Ministro Marco Aurélio, relativamente ao critério de votação e à extensão 
dos votos que concluíssem pela condenação, os quais deveriam também fixar 
a pena. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro Ricardo 
Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar procedente a 
ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela prática dos crimes 
de peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens 
III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na 
condenação dos réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Cristiano de Mello 
Paz e Ramon Hollerbach Cardoso, em coautoria, pela prática dos crimes de 
peculato e corrupção ativa, narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 
(subitem c.1 e c.2) da denúncia; e na absolvição do réu Luiz Gushiken, 
com  base  no  artigo  386,  inciso  V,  do  Código  de  Processo  Penal,  o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), quanto ao item III.1 da denúncia, julgou improcedente a ação 
para absolver os réus João Paulo Cunha (subitens a.1, a.2, a.3) dos 
delitos de corrupção passiva, com base no art. 386, inciso VII do Código 
de Processo Penal, e de peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base 
no art. 386, inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso VII do 
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Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por unanimidade e 
nos termos do voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), rejeitou a 
preliminar de nulidade processual por alegada violação ao disposto no 
artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, formulada por Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg. Votou o Presidente. Em seguida, o Tribunal deliberou que cada 
Ministro deverá adotar a metodologia de voto que entender cabível. No 
mérito, quanto ao item III.1 da denúncia, o Relator julgou procedente a 
ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens a.1, a.2, a.3), pela 
prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato 
(por duas vezes), e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela 
prática  dos  crimes  de  corrupção  ativa  e  peculato.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator)  julgou  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Henrique 
Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro, narrados nos itens III.2 (subitem a) e III.3 (subitens a.1, 
a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello pelas práticas de 
peculato e corrupção ativa, narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 
(subitem c.1 e c.2) da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base 
no artigo 386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu as petições nº 42.083 e nº 42.117, protocoladas por defensores 
dos réus e deliberou proceder à votação por itens, vencido em parte o 
Ministro Marco Aurélio, relativamente ao critério de votação e à extensão 
dos votos que concluíssem pela condenação, os quais deveriam também fixar 
a pena. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro Ricardo 
Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar procedente a 
ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela prática dos crimes 
de peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens 
III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na 
condenação dos réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Cristiano de Mello 
Paz e Ramon Hollerbach Cardoso, em coautoria, pela prática dos crimes de 
peculato e corrupção ativa, narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 
(subitem c.1 e c.2) da denúncia; e na absolvição do réu Luiz Gushiken, 
com  base  no  artigo  386,  inciso  V,  do  Código  de  Processo  Penal,  o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), quanto ao item III.1 da denúncia, julgou improcedente a ação 
para absolver os réus João Paulo Cunha (subitens a.1, a.2, a.3) dos 
delitos de corrupção passiva, com base no art. 386, inciso VII do Código 
de Processo Penal, e de peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base 
no art. 386, inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso VII do 
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CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do CPP. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 23.08.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item III da denúncia, 
após o voto da Ministra Rosa Weber acompanhando parcialmente o Relator, 
divergindo somente em relação ao réu João Paulo Cunha para absolvê-lo do 
delito de peculato decorrente da contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda., (subitem a.3 do item III.1), deixando a apreciação 
dos delitos de lavagem de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e 
Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item 
III.3), para um momento posterior; após o voto do Ministro Dias Toffoli, 
acompanhando integralmente o Revisor para julgar procedente em parte a 
ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique Pizzolato pelos 
delitos narrados nos itens III.2 e III.3, e absolvendo os réus João Paulo 
Cunha, Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e 
Cristiano de Mello Paz dos delitos narrados no item III.1, com base no 
art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do 
delito descrito no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os 
votos dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo Cunha 
pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz pelos delitos 
narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu Henrique Pizzolato pelos 
delitos  descritos  nos  itens  III.2  e  III.3,  e  absolvendo  o  réu  Luiz 
Gushiken do delito descrito no item III.3, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item III da denúncia, 
o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a ação, divergindo 
do Relator somente para absolver o réu João Paulo Cunha dos delitos de 
lavagem  de  dinheiro  (subitem  a.2  do  item  III.1)  e  de  peculato, 
referentemente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda. 
(subitem a.3 do item III.1), com base no art. 386, VII do CPP, aplicando 
as respectivas penas, nos termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes 
e Celso de Mello julgaram parcialmente procedente a ação, divergindo do 
Relator  somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e 
Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 386, VII do 
CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do item III.1) 
e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) do delito de lavagem de 
dinheiro tão só quanto ao tipo previsto no inciso VII do art. 1º da Lei 
nº 9.613/1998. O Ministro Marco Aurélio julgou procedente em parte a 
ação,  divergindo  do  Relator  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitem a.2 do item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item 
III.3) dos delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, 
Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição do réu Luiz Gushiken (subitem b do item III.3). O Ministro 
Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a absolvição do 
réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, referente à contratação 
da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), 
com base no inciso VII do art. 386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi 
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CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do CPP. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 23.08.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item III da denúncia, 
após o voto da Ministra Rosa Weber acompanhando parcialmente o Relator, 
divergindo somente em relação ao réu João Paulo Cunha para absolvê-lo do 
delito de peculato decorrente da contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda., (subitem a.3 do item III.1), deixando a apreciação 
dos delitos de lavagem de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e 
Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item 
III.3), para um momento posterior; após o voto do Ministro Dias Toffoli, 
acompanhando integralmente o Revisor para julgar procedente em parte a 
ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique Pizzolato pelos 
delitos narrados nos itens III.2 e III.3, e absolvendo os réus João Paulo 
Cunha, Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e 
Cristiano de Mello Paz dos delitos narrados no item III.1, com base no 
art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do 
delito descrito no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os 
votos dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo Cunha 
pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz pelos delitos 
narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu Henrique Pizzolato pelos 
delitos  descritos  nos  itens  III.2  e  III.3,  e  absolvendo  o  réu  Luiz 
Gushiken do delito descrito no item III.3, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item III da denúncia, 
o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a ação, divergindo 
do Relator somente para absolver o réu João Paulo Cunha dos delitos de 
lavagem  de  dinheiro  (subitem  a.2  do  item  III.1)  e  de  peculato, 
referentemente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda. 
(subitem a.3 do item III.1), com base no art. 386, VII do CPP, aplicando 
as respectivas penas, nos termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes 
e Celso de Mello julgaram parcialmente procedente a ação, divergindo do 
Relator  somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e 
Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 386, VII do 
CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do item III.1) 
e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) do delito de lavagem de 
dinheiro tão só quanto ao tipo previsto no inciso VII do art. 1º da Lei 
nº 9.613/1998. O Ministro Marco Aurélio julgou procedente em parte a 
ação,  divergindo  do  Relator  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitem a.2 do item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item 
III.3) dos delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, 
Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição do réu Luiz Gushiken (subitem b do item III.3). O Ministro 
Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a absolvição do 
réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, referente à contratação 
da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), 
com base no inciso VII do art. 386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi 
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suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), que 
acompanhava  integralmente  o  voto  do  Relator  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Tribunal proclamou provisoriamente que julga procedente em 
parte a ação para, em relação ao item III.1, condenar o réu João Paulo 
Cunha  pelo  delito  de  corrupção  passiva  (a.1),  vencidos  os  Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli; pelo delito de lavagem de 
dinheiro (a.2), vencidos os Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso 
e Marco Aurélio, com a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar 
Mendes, que o condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º 
da  Lei  nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) quanto 
à empresa SMP&B, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli, absolvendo 
o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em relação à empresa IFT – 
Ideias,  Fatos  e  Texto  Ltda.,  vencidos  os  Ministros  Joaquim  Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco Aurélio e Ayres Britto, e para 
condenar os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach 
Cardoso e Cristiano de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e 
peculato (b.1 e b.2), vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em 
relação  ao  item  III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique 
Pizzolato, Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens  a e  b); em 
relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu  Henrique 
Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato (a.1 e a.3), e, 
por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, condená-lo pelo delito de 
lavagem de dinheiro (a.2), com a ressalva dos Ministros Celso de Mello e 
Gilmar Mendes, que o condenavam menos no que se refere ao inciso VII do 
art. 1º da Lei nº 9.613/98, havendo a Ministra Rosa Weber deliberado 
votar posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e c.2); e, por 
unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito de peculato (subitem 
b), com base no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal. O 
julgamento foi suspenso após o início da leitura do voto do Relator 
quanto  ao  item  V da  denúncia.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando 
procedente  a ação  para condenar  os réus  Kátia Rabello,  José Roberto 
Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane como incursos 
no  delito  previsto  no  art.  4º,  caput,  da  Lei  nº  7.492/86  (gestão 
fraudulenta de instituição financeira), narrado no item V da denúncia, e 
o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  que  acompanhava  o 
Relator  quanto  aos  réus  Kátia  Rabello  e  José  Roberto  Salgado,  o 
julgamento foi suspenso antes da conclusão do voto do Revisor quanto aos 
réus Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item V da denúncia, o 
Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  concluiu  seu  voto  julgando 
improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório Tôrres de Jesus 
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suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), que 
acompanhava  integralmente  o  voto  do  Relator  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Tribunal proclamou provisoriamente que julga procedente em 
parte a ação para, em relação ao item III.1, condenar o réu João Paulo 
Cunha  pelo  delito  de  corrupção  passiva  (a.1),  vencidos  os  Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli; pelo delito de lavagem de 
dinheiro (a.2), vencidos os Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso 
e Marco Aurélio, com a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar 
Mendes, que o condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º 
da  Lei  nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) quanto 
à empresa SMP&B, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli, absolvendo 
o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em relação à empresa IFT – 
Ideias,  Fatos  e  Texto  Ltda.,  vencidos  os  Ministros  Joaquim  Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco Aurélio e Ayres Britto, e para 
condenar os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach 
Cardoso e Cristiano de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e 
peculato (b.1 e b.2), vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em 
relação  ao  item  III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique 
Pizzolato, Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens  a e  b); em 
relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu  Henrique 
Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato (a.1 e a.3), e, 
por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, condená-lo pelo delito de 
lavagem de dinheiro (a.2), com a ressalva dos Ministros Celso de Mello e 
Gilmar Mendes, que o condenavam menos no que se refere ao inciso VII do 
art. 1º da Lei nº 9.613/98, havendo a Ministra Rosa Weber deliberado 
votar posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e c.2); e, por 
unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito de peculato (subitem 
b), com base no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal. O 
julgamento foi suspenso após o início da leitura do voto do Relator 
quanto  ao  item  V da  denúncia.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando 
procedente  a ação  para condenar  os réus  Kátia Rabello,  José Roberto 
Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane como incursos 
no  delito  previsto  no  art.  4º,  caput,  da  Lei  nº  7.492/86  (gestão 
fraudulenta de instituição financeira), narrado no item V da denúncia, e 
o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  que  acompanhava  o 
Relator  quanto  aos  réus  Kátia  Rabello  e  José  Roberto  Salgado,  o 
julgamento foi suspenso antes da conclusão do voto do Revisor quanto aos 
réus Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item V da denúncia, o 
Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  concluiu  seu  voto  julgando 
improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório Tôrres de Jesus 
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e Vinícius Samarane do delito de gestão fraudulenta, com base no art. 
386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em seguida, após o voto da 
Ministra Rosa Weber e dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e 
Cármen  Lúcia  julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José 
Roberto Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  acompanhando  o  Revisor,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao  item V da 
denúncia, julgou procedente a ação para condenar, por unanimidade, pela 
prática do delito previsto no  caput do art. 4º da Lei nº 7.492/86, os 
réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado e, por maioria, o réu Vinícius 
Samarane, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Marco 
Aurélio, julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório 
Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do 
Código do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, o julgamento foi 
suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando 
procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para condenar os réus 
Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de 
Mello Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
Geiza Dias dos Santos, José Roberto Salgado, Vinícius Samarane e Kátia 
Rabello pelo delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos 
V,  VI  e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, 
do Código de Processo Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao  item IV da denúncia, 
após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para esclarecer o fato de 
que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi denunciado nesta ação pelo 
crime de lavagem de dinheiro com base no empréstimo obtido junto ao banco 
BMG,  objeto  da  Ação  Penal  420,  e  após  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), julgando procedente a ação para condenar os réus 
Kátia Rabello, José Roberto Salgado, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da Lei nº 
9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº  12.683/2012,  e  julgando 
improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
Geiza Dias dos Santos, Vinícius Samarane e Rogério Lanza Tolentino do 
mesmo delito, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 12.09.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item IV da denúncia, o 
Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo delito de lavagem de 
dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, José 
Roberto Salgado e Kátia Rabello, por unanimidade; o réu Rogério Lanza 
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e Vinícius Samarane do delito de gestão fraudulenta, com base no art. 
386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em seguida, após o voto da 
Ministra Rosa Weber e dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e 
Cármen  Lúcia  julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José 
Roberto Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  acompanhando  o  Revisor,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao  item V da 
denúncia, julgou procedente a ação para condenar, por unanimidade, pela 
prática do delito previsto no  caput do art. 4º da Lei nº 7.492/86, os 
réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado e, por maioria, o réu Vinícius 
Samarane, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Marco 
Aurélio, julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório 
Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do 
Código do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, o julgamento foi 
suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando 
procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para condenar os réus 
Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de 
Mello Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
Geiza Dias dos Santos, José Roberto Salgado, Vinícius Samarane e Kátia 
Rabello pelo delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos 
V,  VI  e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, 
do Código de Processo Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao  item IV da denúncia, 
após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para esclarecer o fato de 
que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi denunciado nesta ação pelo 
crime de lavagem de dinheiro com base no empréstimo obtido junto ao banco 
BMG,  objeto  da  Ação  Penal  420,  e  após  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), julgando procedente a ação para condenar os réus 
Kátia Rabello, José Roberto Salgado, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da Lei nº 
9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº  12.683/2012,  e  julgando 
improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
Geiza Dias dos Santos, Vinícius Samarane e Rogério Lanza Tolentino do 
mesmo delito, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 12.09.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item IV da denúncia, o 
Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo delito de lavagem de 
dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, José 
Roberto Salgado e Kátia Rabello, por unanimidade; o réu Rogério Lanza 
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Tolentino, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli, e o réu Vinícius 
Samarane, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso de Mello 
e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao inciso VII do 
art. 1º da Lei nº 9.613/98. O Tribunal julgou improcedente a ação, por 
maioria, para absolver a ré Geiza Dias Duarte, vencidos os Ministros 
Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, e, por unanimidade, absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com base no art. 386, VII, do CPP. A 
Ministra  Rosa  Weber,  apreciando  os  delitos  de  lavagem  de  dinheiro 
descritos no item III da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao 
réu João Paulo Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, 
III, do CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for peculato e 
delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente para condenar o 
réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que se refere ao inciso VII 
do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI da denúncia, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao  item VI da 
denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI da denúncia, o 
Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar 
os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto  (item  VI.1, 
subitens  b.1,  b.2  e  b.3  da  denúncia), Pedro  Henry  Neto  (item  VI.1, 
subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e João Claúdio de Carvalho Genú 
(item VI.1, subitens c.1, c.2 e c.3 da denúncia) pela prática dos crimes 
de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva 
(art. 317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (cinco vezes através 
de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de funcionários da 
BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS BANVAL), havendo as 
operações de lavagem de dinheiro sido realizadas em continuidade delitiva 
(item VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva, 
considerando ter havido a prática de conduta única; condenar os réus 
Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg (item VI.1, subitens d.1 e d.2 da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código  Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro vezes através 
de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes utilizando-se da 
conta  da NATIMAR);  condenar os  réus Valdemar  Costa Neto (item VI.2, 
subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, 
subitens c.1, c.2 e c.3 da denúncia), em concurso material, por corrupção 
passiva (art. 317 do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos 
V e VI, da Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, 
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Tolentino, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli, e o réu Vinícius 
Samarane, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso de Mello 
e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao inciso VII do 
art. 1º da Lei nº 9.613/98. O Tribunal julgou improcedente a ação, por 
maioria, para absolver a ré Geiza Dias Duarte, vencidos os Ministros 
Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, e, por unanimidade, absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com base no art. 386, VII, do CPP. A 
Ministra  Rosa  Weber,  apreciando  os  delitos  de  lavagem  de  dinheiro 
descritos no item III da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao 
réu João Paulo Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, 
III, do CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for peculato e 
delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente para condenar o 
réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que se refere ao inciso VII 
do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI da denúncia, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao  item VI da 
denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI da denúncia, o 
Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar 
os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto  (item  VI.1, 
subitens  b.1,  b.2  e  b.3  da  denúncia), Pedro  Henry  Neto  (item  VI.1, 
subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e João Claúdio de Carvalho Genú 
(item VI.1, subitens c.1, c.2 e c.3 da denúncia) pela prática dos crimes 
de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva 
(art. 317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (cinco vezes através 
de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de funcionários da 
BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS BANVAL), havendo as 
operações de lavagem de dinheiro sido realizadas em continuidade delitiva 
(item VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva, 
considerando ter havido a prática de conduta única; condenar os réus 
Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg (item VI.1, subitens d.1 e d.2 da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código  Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro vezes através 
de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes utilizando-se da 
conta  da NATIMAR);  condenar os  réus Valdemar  Costa Neto (item VI.2, 
subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, 
subitens c.1, c.2 e c.3 da denúncia), em concurso material, por corrupção 
passiva (art. 317 do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos 
V e VI, da Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, 
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através da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da  denúncia),  e  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 e e.2 
da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes de corrupção 
passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de dinheiro  (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); condenar os réus Roberto Jefferson 
Monteiro Francisco (item VI.3, subitens c.1 e c.2 da denúncia), Romeu 
Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson 
Eloy Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso 
material, pela prática  dos crimes  de corrupção  passiva (art.  317 do 
Código Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998), este último praticado em continuidade delitiva, absolvido o 
réu Emerson Eloy Palmieri de uma imputação de corrupção passiva e de três 
imputações de lavagem de dinheiro; e para condenar o réu José Rodrigues 
Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem 
de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas 
com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José Mohamed Janene, falecido em 2010, já foi declarada extinta sua 
punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal. Em seguida, 
após  o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  julgando 
procedente a ação para condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), mencionado no item VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente 
a ação quanto ao crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da 
Lei nº 9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu Pedro 
Henry Neto, julgando improcedente a ação quanto aos crimes de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) 
e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), 
descritos  no  item  VI.1,  subitens  b.1,  b.2  e  b.3  da  denúncia,  para 
absolvê-lo com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI da denúncia, 
após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) julgando procedente 
a ação para condenar o réu João Cláudio de Carvalho Genú pelos crimes de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) e de corrupção passiva 
(art. 317, caput, do Código Penal), julgando-a improcedente para absolvê-
lo do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do Código 
de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para  condenar  o  réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998); julgando improcedente a ação para absolver o réu Breno 
Fischberg dos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) 
e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal;  julgando 
procedente a ação para condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto pelo crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal); julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto e Jacinto de Souza Lamas pelos crimes de formação de quadrilha (art. 
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através da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da  denúncia),  e  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 e e.2 
da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes de corrupção 
passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de dinheiro  (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); condenar os réus Roberto Jefferson 
Monteiro Francisco (item VI.3, subitens c.1 e c.2 da denúncia), Romeu 
Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson 
Eloy Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso 
material, pela prática  dos crimes  de corrupção  passiva (art.  317 do 
Código Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998), este último praticado em continuidade delitiva, absolvido o 
réu Emerson Eloy Palmieri de uma imputação de corrupção passiva e de três 
imputações de lavagem de dinheiro; e para condenar o réu José Rodrigues 
Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem 
de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas 
com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José Mohamed Janene, falecido em 2010, já foi declarada extinta sua 
punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal. Em seguida, 
após  o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  julgando 
procedente a ação para condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), mencionado no item VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente 
a ação quanto ao crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da 
Lei nº 9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu Pedro 
Henry Neto, julgando improcedente a ação quanto aos crimes de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) 
e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), 
descritos  no  item  VI.1,  subitens  b.1,  b.2  e  b.3  da  denúncia,  para 
absolvê-lo com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI da denúncia, 
após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) julgando procedente 
a ação para condenar o réu João Cláudio de Carvalho Genú pelos crimes de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) e de corrupção passiva 
(art. 317, caput, do Código Penal), julgando-a improcedente para absolvê-
lo do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do Código 
de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para  condenar  o  réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998); julgando improcedente a ação para absolver o réu Breno 
Fischberg dos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) 
e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal;  julgando 
procedente a ação para condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto pelo crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal); julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto e Jacinto de Souza Lamas pelos crimes de formação de quadrilha (art. 
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288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998);  julgando  procedente  a  ação  para  condenar  o  réu  Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, 
do Código Penal), julgando-a improcedente para absolvê-lo do delito de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal; e julgando improcedente a ação para absolver o réu Antônio de 
Pádua de Souza Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo Penal, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item  VI da denúncia, 
após  o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  julgando 
parcialmente procedente a ação para condenar o réu José Rodrigues Borba 
(item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 
317,  caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 
parcialmente procedente a ação para condenar o réu Roberto Jefferson 
Monteiro  Francisco  (item  VI.3,  subitens  c.1  e  c.2)  pelo  crime  de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), absolvendo-o do 
delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código 
de Processo Penal; improcedente a ação para absolver o réu Emerson Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção passiva 
e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de 
Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para condenar o réu 
Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e d.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), absolvendo-o do 
delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código 
de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao  item VI da denúncia 
(VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; VI.2, subitens 
b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.3, subitens c.1, 
c.2, d.1, d.2, e.1, e.2; VI.4, b.1 e b.2), após o voto da Ministra Rosa 
Weber, julgando procedente a ação para condenar por crime de corrupção 
passiva (art. 317 do CP) os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade  Neto,  Pedro  Henry  Neto,  Valdemar  Costa  Neto,  Carlos  Alberto 
Rodrigues Pinto, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz e José Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João 
Cláudio de Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, 
na  condição  de  partícipes;  e  para  condenar  por  crime  de  lavagem  de 
dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI  da  Lei  nº  9.613/98),  tendo  por 
antecedentes crimes de peculato e financeiros de terceiros, os réus Pedro 
da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, Enivaldo 
Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas, 
Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco,  Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu 
Ferreira Queiroz; julgando improcedente a ação para absolver da imputação 
de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes crimes de corrupção, os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João  Cláudio  de  Carvalho  Genú,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg, 
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288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998);  julgando  procedente  a  ação  para  condenar  o  réu  Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, 
do Código Penal), julgando-a improcedente para absolvê-lo do delito de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal; e julgando improcedente a ação para absolver o réu Antônio de 
Pádua de Souza Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo Penal, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item  VI da denúncia, 
após  o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  julgando 
parcialmente procedente a ação para condenar o réu José Rodrigues Borba 
(item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 
317,  caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 
parcialmente procedente a ação para condenar o réu Roberto Jefferson 
Monteiro  Francisco  (item  VI.3,  subitens  c.1  e  c.2)  pelo  crime  de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), absolvendo-o do 
delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código 
de Processo Penal; improcedente a ação para absolver o réu Emerson Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção passiva 
e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de 
Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para condenar o réu 
Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e d.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), absolvendo-o do 
delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código 
de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao  item VI da denúncia 
(VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; VI.2, subitens 
b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.3, subitens c.1, 
c.2, d.1, d.2, e.1, e.2; VI.4, b.1 e b.2), após o voto da Ministra Rosa 
Weber, julgando procedente a ação para condenar por crime de corrupção 
passiva (art. 317 do CP) os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade  Neto,  Pedro  Henry  Neto,  Valdemar  Costa  Neto,  Carlos  Alberto 
Rodrigues Pinto, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz e José Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João 
Cláudio de Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, 
na  condição  de  partícipes;  e  para  condenar  por  crime  de  lavagem  de 
dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI  da  Lei  nº  9.613/98),  tendo  por 
antecedentes crimes de peculato e financeiros de terceiros, os réus Pedro 
da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, Enivaldo 
Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas, 
Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco,  Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu 
Ferreira Queiroz; julgando improcedente a ação para absolver da imputação 
de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes crimes de corrupção, os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João  Cláudio  de  Carvalho  Genú,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg, 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3228288

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7598 de 8405 STF-fl. 59213



Decisão de Julgamento

Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de Souza 
Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz, 
Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no art. 386, III, 
do Código de Processo Penal; para absolver da imputação de crimes de 
lavagem  de  dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  peculato  e 
financeiros de terceiros, os réus João Cláudio de Carvalho Genú, Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto, com base art. 386, VII, do CPP; o réu José 
Rodrigues Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de 
Pádua de Souza Lamas, com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver 
da imputação do crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) 
os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João  Cláudio  de  Carvalho  Genú,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de Souza 
Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do Ministro Luiz 
Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator para julgar procedente 
a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base no art. 
386,  VII,  do  CPP;  após  o  voto  da  Ministra  Cármen  Lúcia, julgando 
procedente  em  parte  a  ação,  para  julgá-la  improcedente  somente  na 
absolvição, quanto ao delito de formação de quadrilha, dos réus Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de 
Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, 
Jacinto de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito de lavagem de dinheiro, absolver o réu José Rodrigues Borba, com 
base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio de Pádua de Souza 
Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do CPP; após o voto parcial do Ministro Dias 
Toffoli, julgando procedente a ação para condenar os réus Pedro da Silva 
Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto  e  Pedro  Henry  Neto  pelos  crimes  de 
corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, e o réu Enivaldo Quadrado 
pelo crime de lavagem de dinheiro, julgando improcedente a ação para 
absolver o réu João Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção 
passiva, com base no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro 
Gilmar  Mendes, julgando  procedente  em  parte  a  ação,  para  julgá-la 
improcedente somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos 
de formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com 
base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de formação 
de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 386, VII, do CPP; 
Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de formação de quadrilha e 
lavagem de dinheiro, com base no art. 386, VII, do CPP; e o réu José 
Rodrigues Borba, do delito de lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
III, do CPP, foi o julgamento suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI da denúncia, o 
Tribunal proclama provisoriamente que julgou procedente em parte a ação 
penal para, quanto ao réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto 
(VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo crime de formação de quadrilha (art. 288 do 
CP), condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia,  Dias  Toffoli  e  Ricardo  Lewandowski  (Revisor);  pelo  crime  de 
corrupção passiva (art. 317 do CP), condená-lo por unanimidade; e pelo 
crime  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry Neto 
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Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de Souza 
Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz, 
Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no art. 386, III, 
do Código de Processo Penal; para absolver da imputação de crimes de 
lavagem  de  dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  peculato  e 
financeiros de terceiros, os réus João Cláudio de Carvalho Genú, Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto, com base art. 386, VII, do CPP; o réu José 
Rodrigues Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de 
Pádua de Souza Lamas, com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver 
da imputação do crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) 
os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João  Cláudio  de  Carvalho  Genú,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de Souza 
Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do Ministro Luiz 
Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator para julgar procedente 
a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base no art. 
386,  VII,  do  CPP;  após  o  voto  da  Ministra  Cármen  Lúcia, julgando 
procedente  em  parte  a  ação,  para  julgá-la  improcedente  somente  na 
absolvição, quanto ao delito de formação de quadrilha, dos réus Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de 
Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, 
Jacinto de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito de lavagem de dinheiro, absolver o réu José Rodrigues Borba, com 
base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio de Pádua de Souza 
Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do CPP; após o voto parcial do Ministro Dias 
Toffoli, julgando procedente a ação para condenar os réus Pedro da Silva 
Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto  e  Pedro  Henry  Neto  pelos  crimes  de 
corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, e o réu Enivaldo Quadrado 
pelo crime de lavagem de dinheiro, julgando improcedente a ação para 
absolver o réu João Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção 
passiva, com base no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro 
Gilmar  Mendes, julgando  procedente  em  parte  a  ação,  para  julgá-la 
improcedente somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos 
de formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com 
base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de formação 
de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 386, VII, do CPP; 
Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de formação de quadrilha e 
lavagem de dinheiro, com base no art. 386, VII, do CPP; e o réu José 
Rodrigues Borba, do delito de lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
III, do CPP, foi o julgamento suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI da denúncia, o 
Tribunal proclama provisoriamente que julgou procedente em parte a ação 
penal para, quanto ao réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto 
(VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo crime de formação de quadrilha (art. 288 do 
CP), condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia,  Dias  Toffoli  e  Ricardo  Lewandowski  (Revisor);  pelo  crime  de 
corrupção passiva (art. 317 do CP), condená-lo por unanimidade; e pelo 
crime  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry Neto 
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(VI.1, b.1, b.2, b.3), do delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Celso 
de Mello e Presidente; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes e Marco Aurélio; e 
pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os 
Ministros Revisor, Gilmar Mendes e Marco Aurélio; quanto ao réu João 
Cláudio de Carvalho Genú (VI.1, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber, 
Cármen Lúcia e Dias Toffoli; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo 
por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli; e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu Enivaldo Quadrado 
(VI.1, d.1, d.2), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, e 
pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o 
Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), 
do delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos os 
Ministros Relator, Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e pelo crime de 
lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros 
Revisor,  Gilmar Mendes,  Dias Toffoli  e Marco  Aurélio; quanto  ao réu 
Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber, 
Cármen  Lúcia, Dias  Toffoli e  Marco Aurélio;  pelo crime  de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu 
Jacinto de Souza Lamas (VI.2, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber, 
Cármen  Lúcia, Dias  Toffoli e  Marco Aurélio;  pelo crime  de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu 
Antônio de Pádua de Souza Lamas (VI.2, d.1, d.2), dos delitos de formação 
de quadrilha e de lavagem de dinheiro, absolvê-lo por unanimidade, com 
base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao réu 
Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (VI.3, c.1, 
c.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo 
crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os 
Ministros Revisor e Marco Aurélio; quanto ao réu Romeu Ferreira Queiroz 
(VI.3,  d.1,  d.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, 
vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; quanto ao réu Emerson Eloy 
Palmieri (VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Revisor, Dias Toffoli e Marco Aurélio, e 
pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os 
Ministros  Revisor, Dias  Toffoli e  Marco Aurélio;  quanto ao  réu José 
Rodrigues  Borba (VI.4,  b.1,  b.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva, 
condená-lo  por  unanimidade,  e,  em  relação  ao  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, após os votos dos Ministros Relator, Luiz Fux, Dias Toffoli, 
Celso de Mello e Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos 
Ministros  Revisor,  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Gilmar  Mendes  e  Marco 
Aurélio,  julgando-a  improcedente,  o  julgamento  foi  suspenso.  Votou  o 
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(VI.1, b.1, b.2, b.3), do delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Celso 
de Mello e Presidente; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes e Marco Aurélio; e 
pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os 
Ministros Revisor, Gilmar Mendes e Marco Aurélio; quanto ao réu João 
Cláudio de Carvalho Genú (VI.1, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber, 
Cármen Lúcia e Dias Toffoli; pelo crime de corrupção passiva, condená-lo 
por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli; e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu Enivaldo Quadrado 
(VI.1, d.1, d.2), pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, e 
pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o 
Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), 
do delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos os 
Ministros Relator, Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e pelo crime de 
lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros 
Revisor,  Gilmar Mendes,  Dias Toffoli  e Marco  Aurélio; quanto  ao réu 
Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber, 
Cármen  Lúcia, Dias  Toffoli e  Marco Aurélio;  pelo crime  de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu 
Jacinto de Souza Lamas (VI.2, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber, 
Cármen  Lúcia, Dias  Toffoli e  Marco Aurélio;  pelo crime  de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu 
Antônio de Pádua de Souza Lamas (VI.2, d.1, d.2), dos delitos de formação 
de quadrilha e de lavagem de dinheiro, absolvê-lo por unanimidade, com 
base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao réu 
Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (VI.3, c.1, 
c.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo 
crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os 
Ministros Revisor e Marco Aurélio; quanto ao réu Romeu Ferreira Queiroz 
(VI.3,  d.1,  d.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, 
vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurélio; quanto ao réu Emerson Eloy 
Palmieri (VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por 
maioria, vencidos os Ministros Revisor, Dias Toffoli e Marco Aurélio, e 
pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os 
Ministros  Revisor, Dias  Toffoli e  Marco Aurélio;  quanto ao  réu José 
Rodrigues  Borba (VI.4,  b.1,  b.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva, 
condená-lo  por  unanimidade,  e,  em  relação  ao  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, após os votos dos Ministros Relator, Luiz Fux, Dias Toffoli, 
Celso de Mello e Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos 
Ministros  Revisor,  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Gilmar  Mendes  e  Marco 
Aurélio,  julgando-a  improcedente,  o  julgamento  foi  suspenso.  Votou  o 
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Decisão de Julgamento

Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao  item VI da denúncia, 
após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333 
do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os 
réus José Dirceu de Oliveira e Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, 
VI.3.a), Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos  e  Rogério  Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  e  julgando 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; 
e o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver os réus José 
Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos Santos e Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi 
suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item  VI da denúncia, 
após  o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  julgando 
improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de Oliveira e Silva 
dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e os votos dos Ministros 
Rosa Weber e Luiz Fux, julgando procedente a ação para, pela prática dos 
crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira 
e Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério Lanza 
Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a ação para absolver os 
réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) e Anderson 
Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Dias 
Toffoli  julgando procedente  a ação  para, pela  prática dos  crimes de 
corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus Delúbio 
Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello 
Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, julgando improcedente a ação para 
absolver dos delitos mencionados os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson 
Adauto Pereira (item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de 
Processo Penal; os votos dos Ministros Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de Oliveira 
e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, 
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Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao  item VI da denúncia, 
após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333 
do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os 
réus José Dirceu de Oliveira e Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, 
VI.3.a), Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos  e  Rogério  Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  e  julgando 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; 
e o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver os réus José 
Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos Santos e Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi 
suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item  VI da denúncia, 
após  o  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  julgando 
improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de Oliveira e Silva 
dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e os votos dos Ministros 
Rosa Weber e Luiz Fux, julgando procedente a ação para, pela prática dos 
crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira 
e Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério Lanza 
Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a ação para absolver os 
réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) e Anderson 
Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Dias 
Toffoli  julgando procedente  a ação  para, pela  prática dos  crimes de 
corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus Delúbio 
Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello 
Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, julgando improcedente a ação para 
absolver dos delitos mencionados os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson 
Adauto Pereira (item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de 
Processo Penal; os votos dos Ministros Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de Oliveira 
e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, 
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Decisão de Julgamento

Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos  e  Rogério  Lanza  Tolentino,  julgando 
improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados os réus Geiza 
Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP; e o voto do Ministro Marco Aurélio, que julgava procedente a ação 
para condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de 
Castro,  José  Genoíno  Neto,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, julgando-a 
improcedente para absolver o réu Anderson Adauto Pereira, com base no 
art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Ausente,  nesta 
assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de  Mello.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, colhidos os votos dos Ministros Celso de 
Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para condenar, por unanimidade, pela 
prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz e Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e 
Rogério  Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto (itens 
VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a ação para 
absolver, por maioria, a ré Geiza Dias dos Santos,  vencido o Ministro 
Marco Aurélio, e, por unanimidade, o réu Anderson Adauto Pereira (item 
VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP. Votou o Presidente, Ministro 
Ayres Britto. Em seguida, após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator) quanto ao  item VII da denúncia, julgando improcedente a ação 
para absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de dinheiro com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VII da denúncia, 
após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando 
procedente a ação para condenar pelo crime de lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da 
Rocha,  João  Magno  de  Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia 
Pereira da Costa, Luiz Carlos da Silva (Professor Luizinho) e José Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no que foi 
acompanhado  integralmente  pelo  Ministro  Luiz  Fux;  e  os  votos  dos 
Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  Marco  Aurélio,  Rosa  Weber, 
Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a ação para absolver 
os réus Paulo Roberto Galvão Rocha, Anita Leocádia Pereira da Costa, João 
Magno  de  Moura,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho),  Anderson 
Adauto Pereira e José Luiz Alves, com base no art. 386, VII, do CPP, o 
julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro 
Gilmar Mendes. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
11.10.2012.

Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
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Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos  e  Rogério  Lanza  Tolentino,  julgando 
improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados os réus Geiza 
Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP; e o voto do Ministro Marco Aurélio, que julgava procedente a ação 
para condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de 
Castro,  José  Genoíno  Neto,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, julgando-a 
improcedente para absolver o réu Anderson Adauto Pereira, com base no 
art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Ausente,  nesta 
assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de  Mello.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, colhidos os votos dos Ministros Celso de 
Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para condenar, por unanimidade, pela 
prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz e Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e 
Rogério  Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto (itens 
VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a ação para 
absolver, por maioria, a ré Geiza Dias dos Santos,  vencido o Ministro 
Marco Aurélio, e, por unanimidade, o réu Anderson Adauto Pereira (item 
VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP. Votou o Presidente, Ministro 
Ayres Britto. Em seguida, após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator) quanto ao  item VII da denúncia, julgando improcedente a ação 
para absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de dinheiro com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VII da denúncia, 
após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando 
procedente a ação para condenar pelo crime de lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da 
Rocha,  João  Magno  de  Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia 
Pereira da Costa, Luiz Carlos da Silva (Professor Luizinho) e José Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no que foi 
acompanhado  integralmente  pelo  Ministro  Luiz  Fux;  e  os  votos  dos 
Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  Marco  Aurélio,  Rosa  Weber, 
Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a ação para absolver 
os réus Paulo Roberto Galvão Rocha, Anita Leocádia Pereira da Costa, João 
Magno  de  Moura,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho),  Anderson 
Adauto Pereira e José Luiz Alves, com base no art. 386, VII, do CPP, o 
julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro 
Gilmar Mendes. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
11.10.2012.

Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
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preliminarmente, rejeitou a  emendatio libelli suscitada nas alegações 
finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa Weber votou no 
sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal proclama provisoriamente 
que  julgou  procedente  em  parte  a  ação  para  condenar  os  réus  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos, por unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na 
primeira parte do parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 7.492/1986, 
ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do mesmo 
delito  verificado  24  vezes  em  continuidade  delitiva,  condenar,  por 
maioria, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado, vencida a Ministra 
Rosa Weber. Absolvidos do mencionado delito, com base no art. 386, VII do 
Código de Processo Penal, os réus  Cristiano de Mello Paz  e Vinícius 
Samarane,  por unanimidade, e a ré  Geiza Dias dos Santos,  por maioria, 
vencido  o Ministro  Marco Aurélio.  Com relação  aos réus  José Eduardo 
Cavalcanti de Mendonça (Duda Mendonça) e  Zilmar Fernandes Silveira, o 
Tribunal  absolveu-os,  por  maioria,  do  delito  de  evasão  de  divisas 
previsto na segunda parte do parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 
7.492/1986, com base no art. 386, III, do CPP, vencido o Ministro Marco 
Aurélio; por unanimidade, do delito de lavagem de dinheiro referente aos 
cinco repasses de valores realizados em agência do Banco Rural, em São 
Paulo (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998, cinco vezes); e, 
por maioria, absolveu-os da prática do crime descrito no art. 1º, inciso 
VI, da Lei 9.613/1998, tendo em vista as cinqüenta e três operações de 
lavagem de dinheiro relacionadas às cinqüenta e três operações de evasão 
de divisas mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), 
Luiz Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvições com base no art. 386, VII, 
do  CPP.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 15.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, os Ministros Gilmar Mendes e 
Joaquim Barbosa (Relator) reajustaram seus votos para julgar procedente a 
ação  e  condenar  os  réus  José  Eduardo  Cavalcanti  de  Mendonça  (Duda 
Mendonça) e Zilmar Fernandes Silveira pelo delito de evasão de divisas 
(art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item VIII 
(c.1) da denúncia. Em relação ao item VII da denúncia, colhidos os votos 
dos Ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), 
o Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação para absolver os 
réus Anita Leocádia Pereira da Costa, Luiz Carlos da Silva (Professor 
Luizinho) e José Luiz Alves do delito de lavagem de dinheiro, com base no 
art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Quanto aos réus Paulo Roberto 
Galvão da Rocha, João Magno de Moura e Anderson Adauto Pereira, votaram 
pela  procedência  da  ação,  condenando-os  pelo  delito  de  lavagem  de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), os Ministros 
Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e 
Ayres Britto (Presidente), e, pela improcedência, votaram os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen Lúcia e 
Dias Toffoli. Em seguida, após o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) haver 
proferido parte do voto quanto ao item II da denúncia, o julgamento foi 
suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
17.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item II da denúncia, o 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator)  julgou  procedente  a  ação  para 
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preliminarmente, rejeitou a  emendatio libelli suscitada nas alegações 
finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa Weber votou no 
sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal proclama provisoriamente 
que  julgou  procedente  em  parte  a  ação  para  condenar  os  réus  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos, por unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na 
primeira parte do parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 7.492/1986, 
ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do mesmo 
delito  verificado  24  vezes  em  continuidade  delitiva,  condenar,  por 
maioria, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado, vencida a Ministra 
Rosa Weber. Absolvidos do mencionado delito, com base no art. 386, VII do 
Código de Processo Penal, os réus  Cristiano de Mello Paz  e Vinícius 
Samarane,  por unanimidade, e a ré  Geiza Dias dos Santos,  por maioria, 
vencido  o Ministro  Marco Aurélio.  Com relação  aos réus  José Eduardo 
Cavalcanti de Mendonça (Duda Mendonça) e  Zilmar Fernandes Silveira, o 
Tribunal  absolveu-os,  por  maioria,  do  delito  de  evasão  de  divisas 
previsto na segunda parte do parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 
7.492/1986, com base no art. 386, III, do CPP, vencido o Ministro Marco 
Aurélio; por unanimidade, do delito de lavagem de dinheiro referente aos 
cinco repasses de valores realizados em agência do Banco Rural, em São 
Paulo (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998, cinco vezes); e, 
por maioria, absolveu-os da prática do crime descrito no art. 1º, inciso 
VI, da Lei 9.613/1998, tendo em vista as cinqüenta e três operações de 
lavagem de dinheiro relacionadas às cinqüenta e três operações de evasão 
de divisas mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), 
Luiz Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvições com base no art. 386, VII, 
do  CPP.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 15.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, os Ministros Gilmar Mendes e 
Joaquim Barbosa (Relator) reajustaram seus votos para julgar procedente a 
ação  e  condenar  os  réus  José  Eduardo  Cavalcanti  de  Mendonça  (Duda 
Mendonça) e Zilmar Fernandes Silveira pelo delito de evasão de divisas 
(art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item VIII 
(c.1) da denúncia. Em relação ao item VII da denúncia, colhidos os votos 
dos Ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), 
o Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação para absolver os 
réus Anita Leocádia Pereira da Costa, Luiz Carlos da Silva (Professor 
Luizinho) e José Luiz Alves do delito de lavagem de dinheiro, com base no 
art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Quanto aos réus Paulo Roberto 
Galvão da Rocha, João Magno de Moura e Anderson Adauto Pereira, votaram 
pela  procedência  da  ação,  condenando-os  pelo  delito  de  lavagem  de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), os Ministros 
Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e 
Ayres Britto (Presidente), e, pela improcedência, votaram os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen Lúcia e 
Dias Toffoli. Em seguida, após o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) haver 
proferido parte do voto quanto ao item II da denúncia, o julgamento foi 
suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
17.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item II da denúncia, o 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator)  julgou  procedente  a  ação  para 
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condenar,  pelo  delito  de  formação  de  quadrilha  (art.  388  do  Código 
Penal),  os  réus  José  Dirceu  de  Oliveira  e  Silva,  Delúbio  Soares  de 
Castro, José Genoíno Neto, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello 
Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  José 
Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane,  Kátia  Rabello e  Marcos  Valério 
Fernandes de Souza, julgando-a improcedente para absolver do mencionado 
delito às rés Geiza Dias dos Santos e Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O Ministro Ricardo 
Lewandowski (Revisor) julgou improcedente a ação para absolver todos os 
réus mencionados no referido item II, fazendo-o com base no art. 386, 
III, do CPP, e reajustou o voto proferido em assentada anterior para 
julgar improcedente a ação e absolver, do delito de formação de quadrilha 
descrito no item VI da denúncia, os réus Pedro Silva Corrêa de Oliveira 
de Andrade Neto (VI.1.b.1), João Cláudio de Carvalho Genú (VI.1.c.1), 
Enivaldo Quadrado (VI.1.d.1), Valdemar Costa Neto (VI.2.b.1) e Jacinto de 
Souza Lamas (VI.2.c.1), com base no art. 386, III, do CPP. Em seguida, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 18.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item II da denúncia, o 
Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para condenar pelo delito 
de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus José Dirceu 
de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, Ramon 
Hollerbach  Cardoso, Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino, 
Simone Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado, Kátia Rabello e 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando-
a improcedente para absolver do mencionado delito, por unanimidade, à ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, por unanimidade, e, por maioria, a ré 
Geiza  Dias  dos  Santos,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  ambas  as 
absolvições com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 
Ressalvados os votos dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia e 
Dias Toffoli que absolviam com base no art. 386, III, do CPP. Com relação 
ao réu Vinícius Samarane, acompanharam o voto do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), julgando procedente a ação para condená-lo pelo mencionado 
delito de formação de quadrilha, os Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), e acompanharam o voto do 
Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio, julgando improcedente a ação para 
absolvê-lo com base no art. 386, III, do CPP. Em seguida, o julgamento 
foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto (Presidente). 
Plenário, 22.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal resolveu questão de 
ordem suscitada pelo Ministro Ayres Britto (Presidente) no sentido de, em 
face do empate, absolver os acusados  Valdemar Costa Neto e  Jacinto de 
Souza Lamas do delito de formação de quadrilha (item VI da denúncia); 
José  Rodrigues  Borba, do  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (item  VI  da 
denúncia);  Paulo Roberto Galvão da Rocha,  João Magno Moura e  Anderson 
Adauto Pereira, do delito de lavagem (item VII da denúncia) e o acusado 
Vinícius  Samarane,  do  delito  de  formação  de  quadrilha  (item  II  da 
denúncia),  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio  que  entendia  caber  ao 
Presidente o desempate. Em seguida, o Tribunal resolveu questão de ordem 
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condenar,  pelo  delito  de  formação  de  quadrilha  (art.  388  do  Código 
Penal),  os  réus  José  Dirceu  de  Oliveira  e  Silva,  Delúbio  Soares  de 
Castro, José Genoíno Neto, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello 
Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  José 
Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane,  Kátia  Rabello e  Marcos  Valério 
Fernandes de Souza, julgando-a improcedente para absolver do mencionado 
delito às rés Geiza Dias dos Santos e Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O Ministro Ricardo 
Lewandowski (Revisor) julgou improcedente a ação para absolver todos os 
réus mencionados no referido item II, fazendo-o com base no art. 386, 
III, do CPP, e reajustou o voto proferido em assentada anterior para 
julgar improcedente a ação e absolver, do delito de formação de quadrilha 
descrito no item VI da denúncia, os réus Pedro Silva Corrêa de Oliveira 
de Andrade Neto (VI.1.b.1), João Cláudio de Carvalho Genú (VI.1.c.1), 
Enivaldo Quadrado (VI.1.d.1), Valdemar Costa Neto (VI.2.b.1) e Jacinto de 
Souza Lamas (VI.2.c.1), com base no art. 386, III, do CPP. Em seguida, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 18.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item II da denúncia, o 
Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para condenar pelo delito 
de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus José Dirceu 
de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, Ramon 
Hollerbach  Cardoso, Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino, 
Simone Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado, Kátia Rabello e 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando-
a improcedente para absolver do mencionado delito, por unanimidade, à ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, por unanimidade, e, por maioria, a ré 
Geiza  Dias  dos  Santos,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  ambas  as 
absolvições com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 
Ressalvados os votos dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia e 
Dias Toffoli que absolviam com base no art. 386, III, do CPP. Com relação 
ao réu Vinícius Samarane, acompanharam o voto do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), julgando procedente a ação para condená-lo pelo mencionado 
delito de formação de quadrilha, os Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), e acompanharam o voto do 
Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio, julgando improcedente a ação para 
absolvê-lo com base no art. 386, III, do CPP. Em seguida, o julgamento 
foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto (Presidente). 
Plenário, 22.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal resolveu questão de 
ordem suscitada pelo Ministro Ayres Britto (Presidente) no sentido de, em 
face do empate, absolver os acusados  Valdemar Costa Neto e  Jacinto de 
Souza Lamas do delito de formação de quadrilha (item VI da denúncia); 
José  Rodrigues  Borba, do  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (item  VI  da 
denúncia);  Paulo Roberto Galvão da Rocha,  João Magno Moura e  Anderson 
Adauto Pereira, do delito de lavagem (item VII da denúncia) e o acusado 
Vinícius  Samarane,  do  delito  de  formação  de  quadrilha  (item  II  da 
denúncia),  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio  que  entendia  caber  ao 
Presidente o desempate. Em seguida, o Tribunal resolveu questão de ordem 
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suscitada pelo Ministro Joaquim Barbosa (Relator) no sentido de que os 
Ministros que absolveram os acusados não participam da votação quanto à 
dosimetria da pena, vencidos os Ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e 
Ayres Britto (Presidente). Na sequência, o Tribunal, com relação ao réu 
Marcos Valério Fernandes de Souza, pelo cometimento do delito de formação 
de  quadrilha (art.  288  do  Código  Penal),  descrito  no  item  II.b da 
denúncia, fixou a pena em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, 
nos termos do voto do Relator, não havendo participado da votação os 
Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e 
Cármen Lúcia; pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do 
CP), descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal, nos termos do 
voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão 
e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos 
cada, não havendo participado da votação os Ministros Ricardo Lewandowski 
(Revisor) e Dias Toffoli; e, pelo cometimento do delito de peculato (art. 
312 do CP), descrito no  item III.1 (b.2) da denúncia, o Tribunal, nos 
termos do voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) 
meses de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, não havendo participado da votação os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli. Votou o Presidente em todos 
os itens. Quanto ao delito de  corrupção ativa descrito no item  III.3 
(c.1)  da  denúncia,  após  o  voto  do  Relator,  que  fixava  a  pena  em  4 
(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do Revisor, 
que fixava a pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de 
reclusão  e 30  (trinta) dias-multa,  no valor  de 15  (quinze) salários 
mínimos cada, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 23.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento em relação ao réu Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  inicialmente  seu  advogado,  Dr.  Marcelo  Leonardo, 
assomou a tribuna e requereu que a agravante do art. 62, inciso I, do 
Código Penal, fosse considerada apenas à luz do tipo do art. 288 do 
Código Penal; que as reiterações de infrações sejam consideradas como 
objeto da série da continuidade delitiva, bem como a não aplicação, ao 
caso, da nova redação conferida ao art. 387, inciso IV, do Código de 
Processo Penal. Em seguida, foi proclamado que o Ministro Cezar Peluso 
restou vencido na fixação da pena do réu Marcos Valério Fernandes de 
Souza, em relação aos delitos de  peculato  (art. 312 do Código Penal), 
descritos no item III.1 (b.2) da denúncia, e de corrupção ativa (art. 333 
do Código Penal), descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, conforme voto 
proferido  antecipadamente  em  assentada  anterior.  Na  sequência,  pelo 
cometimento  do delito  de  corrupção  ativa  (art. 333  do Código  Penal) 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 
(três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-
multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos cada, nos termos do voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), vencidos em parte os Ministros 
Cezar  Peluso,  Joaquim  Barbosa  (Relator),  Luiz  Fux,  Marco  Aurélio  e 
Presidente. Pelo cometimento dos delitos de  peculato  (art. 312 do CP) 
descritos nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal fixou 
a pena em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 
230 (duzentos e trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos 
cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em parte o Ministro Cezar 
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suscitada pelo Ministro Joaquim Barbosa (Relator) no sentido de que os 
Ministros que absolveram os acusados não participam da votação quanto à 
dosimetria da pena, vencidos os Ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e 
Ayres Britto (Presidente). Na sequência, o Tribunal, com relação ao réu 
Marcos Valério Fernandes de Souza, pelo cometimento do delito de formação 
de  quadrilha (art.  288  do  Código  Penal),  descrito  no  item  II.b da 
denúncia, fixou a pena em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, 
nos termos do voto do Relator, não havendo participado da votação os 
Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e 
Cármen Lúcia; pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do 
CP), descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal, nos termos do 
voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão 
e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos 
cada, não havendo participado da votação os Ministros Ricardo Lewandowski 
(Revisor) e Dias Toffoli; e, pelo cometimento do delito de peculato (art. 
312 do CP), descrito no  item III.1 (b.2) da denúncia, o Tribunal, nos 
termos do voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) 
meses de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, não havendo participado da votação os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli. Votou o Presidente em todos 
os itens. Quanto ao delito de  corrupção ativa descrito no item  III.3 
(c.1)  da  denúncia,  após  o  voto  do  Relator,  que  fixava  a  pena  em  4 
(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do Revisor, 
que fixava a pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de 
reclusão  e 30  (trinta) dias-multa,  no valor  de 15  (quinze) salários 
mínimos cada, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 23.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento em relação ao réu Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  inicialmente  seu  advogado,  Dr.  Marcelo  Leonardo, 
assomou a tribuna e requereu que a agravante do art. 62, inciso I, do 
Código Penal, fosse considerada apenas à luz do tipo do art. 288 do 
Código Penal; que as reiterações de infrações sejam consideradas como 
objeto da série da continuidade delitiva, bem como a não aplicação, ao 
caso, da nova redação conferida ao art. 387, inciso IV, do Código de 
Processo Penal. Em seguida, foi proclamado que o Ministro Cezar Peluso 
restou vencido na fixação da pena do réu Marcos Valério Fernandes de 
Souza, em relação aos delitos de  peculato  (art. 312 do Código Penal), 
descritos no item III.1 (b.2) da denúncia, e de corrupção ativa (art. 333 
do Código Penal), descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, conforme voto 
proferido  antecipadamente  em  assentada  anterior.  Na  sequência,  pelo 
cometimento  do delito  de  corrupção  ativa  (art. 333  do Código  Penal) 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 
(três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-
multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos cada, nos termos do voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), vencidos em parte os Ministros 
Cezar  Peluso,  Joaquim  Barbosa  (Relator),  Luiz  Fux,  Marco  Aurélio  e 
Presidente. Pelo cometimento dos delitos de  peculato  (art. 312 do CP) 
descritos nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal fixou 
a pena em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 
230 (duzentos e trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos 
cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em parte o Ministro Cezar 
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Peluso e os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, estes 
no que fixavam a pena de multa em 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor 
de  15  (quinze)  salários  mínimos  cada.  Votou  o  Presidente.  Pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei 9.613/1998), descrito no item IV da denúncia, após o voto do Relator, 
fixando a pena em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 291 
(duzentos e noventa e um) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar 
Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello, e o voto do Revisor, que fixava a 
pena em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 
(vinte) dias-multa, no valor 15 (quinze) salários mínimos cada, no que 
foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e 
Presidente,  o  Tribunal,  em  face  do  empate  verificado  na  votação  da 
dosimetria  da  pena,  fixou-a  nos  termos  do  voto  do  Revisor.  E,  pelo 
cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do CP), descrito no 
item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, após o voto do Relator, fixando 
a pena em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 225 (duzentos e 
vinte e cinco) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor que a 
fixava em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 19 (dezenove) dias-
multa,  no  valor  de  15  (quinze)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi 
acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli, e, após o voto do Relator, agora 
pelo  cometimento do  delito de  evasão de  divisas  (art. 22,  parágrafo 
único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no  item VIII da denúncia, que 
fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 168 (cento 
e sessenta e oito) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos 
cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que 
fixava a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte 
e dois) dias-multa, no valor de 15 salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli, o julgamento foi 
suspenso para colher o voto do Ministro Marco Aurélio. Presidência do 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 24.10.2012.

 Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  com  relação  ao  réu  Ramon 
Hollerbach Cardoso, o Tribunal, pelo cometimento do delito de formação de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal) descrito no  item II da denúncia, 
fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, 
por  unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  não  havendo  participado  da  votação  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o 
Presidente. Pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do 
Código Penal) descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal fixou 
a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do 
voto do Relator, vencido em parte o Ministro Cezar Peluso, não havendo 
participado  da votação  os Ministros  Revisor e  Dias Toffoli.  Votou o 
Presidente. Pelo cometimento do delito de peculato (art. 312 do Código 
Penal) descrito no item III.1 (b.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-
multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso e Rosa Weber, não 
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Peluso e os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, estes 
no que fixavam a pena de multa em 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor 
de  15  (quinze)  salários  mínimos  cada.  Votou  o  Presidente.  Pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei 9.613/1998), descrito no item IV da denúncia, após o voto do Relator, 
fixando a pena em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 291 
(duzentos e noventa e um) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar 
Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello, e o voto do Revisor, que fixava a 
pena em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 
(vinte) dias-multa, no valor 15 (quinze) salários mínimos cada, no que 
foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e 
Presidente,  o  Tribunal,  em  face  do  empate  verificado  na  votação  da 
dosimetria  da  pena,  fixou-a  nos  termos  do  voto  do  Revisor.  E,  pelo 
cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do CP), descrito no 
item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, após o voto do Relator, fixando 
a pena em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 225 (duzentos e 
vinte e cinco) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor que a 
fixava em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 19 (dezenove) dias-
multa,  no  valor  de  15  (quinze)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi 
acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli, e, após o voto do Relator, agora 
pelo  cometimento do  delito de  evasão de  divisas  (art. 22,  parágrafo 
único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no  item VIII da denúncia, que 
fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 168 (cento 
e sessenta e oito) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos 
cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que 
fixava a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte 
e dois) dias-multa, no valor de 15 salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli, o julgamento foi 
suspenso para colher o voto do Ministro Marco Aurélio. Presidência do 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 24.10.2012.

 Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  com  relação  ao  réu  Ramon 
Hollerbach Cardoso, o Tribunal, pelo cometimento do delito de formação de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal) descrito no  item II da denúncia, 
fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, 
por  unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  não  havendo  participado  da  votação  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o 
Presidente. Pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do 
Código Penal) descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal fixou 
a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do 
voto do Relator, vencido em parte o Ministro Cezar Peluso, não havendo 
participado  da votação  os Ministros  Revisor e  Dias Toffoli.  Votou o 
Presidente. Pelo cometimento do delito de peculato (art. 312 do Código 
Penal) descrito no item III.1 (b.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-
multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso e Rosa Weber, não 
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havendo participado da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou 
o Presidente. Pelo cometimento do delito de corrupção ativa descrito no 
item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena definitiva em 2 
(dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-
multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator,  vencidos  em  parte  os  Ministros  Cezar  Peluso,  Revisor,  Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento 
do delito de  peculato descrito nos  itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena definitiva em 3 (três) anos, 10 (dez) 
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, 
no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos  em  parte  os  Ministros  Cezar  Peluso  e  Revisor.  E,  pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998) descrito no  item IV da denúncia, após o voto do 
Relator,  fixando  a  pena-base  em  3  (três)  anos  e  6  (seis)  meses  de 
reclusão,  acrescido  de  2/3  pela  continuidade  delitiva,  tornado-a 
definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, no que foi acompanhado 
pelos Ministros Celso de Mello, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Presidente, e o 
voto do Revisor, que fixava a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses 
de  reclusão,  acrescido  de  1/3  pela  continuidade  delitiva,  tornando-a 
definitiva em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses, no que foi acompanhado 
pelos Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso para 
colher os votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 25.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao réu  Ramon Hollerbach 
Cardoso, o Tribunal, pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 
333 do CP) descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, fixou a 
pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 180 (cento e 
oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos 
termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli. 
Votou o Presidente. Colhido o voto do Ministro Marco Aurélio, com relação 
ao réu Marcos Valério Fernandes de Souza quanto ao cometimento do delito 
de corrupção ativa descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, 
o Tribunal fixou a pena em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 
225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos  cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  vencidos  os  Ministros 
Revisor  e  Dias  Toffoli.  Votou  o  Presidente.  Quanto  ao  réu  Ramon 
Hollerbach Cardoso, o Tribunal, pelo cometimento do delito de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no item 
IV da denúncia, colhidos os votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco 
Aurélio, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos  cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  vencidos  os  Ministros 
Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. 
Pelo  cometimento do  delito de  evasão de  divisas  (art. 22,  parágrafo 
único, da Lei nº 7.492/1986) descrito no item VIII da denúncia, após o 
voto do Relator que fixava a pena-base em 4 (quatro) anos e 7 (sete) 
meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar 
Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Ministro Revisor que 
fixava a pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) 
dias-multa,  no  valor  de  10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi 
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havendo participado da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou 
o Presidente. Pelo cometimento do delito de corrupção ativa descrito no 
item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena definitiva em 2 
(dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-
multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator,  vencidos  em  parte  os  Ministros  Cezar  Peluso,  Revisor,  Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento 
do delito de  peculato descrito nos  itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena definitiva em 3 (três) anos, 10 (dez) 
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, 
no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos  em  parte  os  Ministros  Cezar  Peluso  e  Revisor.  E,  pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998) descrito no  item IV da denúncia, após o voto do 
Relator,  fixando  a  pena-base  em  3  (três)  anos  e  6  (seis)  meses  de 
reclusão,  acrescido  de  2/3  pela  continuidade  delitiva,  tornado-a 
definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, no que foi acompanhado 
pelos Ministros Celso de Mello, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Presidente, e o 
voto do Revisor, que fixava a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses 
de  reclusão,  acrescido  de  1/3  pela  continuidade  delitiva,  tornando-a 
definitiva em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses, no que foi acompanhado 
pelos Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso para 
colher os votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 25.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao réu  Ramon Hollerbach 
Cardoso, o Tribunal, pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 
333 do CP) descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, fixou a 
pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 180 (cento e 
oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos 
termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli. 
Votou o Presidente. Colhido o voto do Ministro Marco Aurélio, com relação 
ao réu Marcos Valério Fernandes de Souza quanto ao cometimento do delito 
de corrupção ativa descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, 
o Tribunal fixou a pena em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 
225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos  cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  vencidos  os  Ministros 
Revisor  e  Dias  Toffoli.  Votou  o  Presidente.  Quanto  ao  réu  Ramon 
Hollerbach Cardoso, o Tribunal, pelo cometimento do delito de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no item 
IV da denúncia, colhidos os votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco 
Aurélio, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos  cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  vencidos  os  Ministros 
Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. 
Pelo  cometimento do  delito de  evasão de  divisas  (art. 22,  parágrafo 
único, da Lei nº 7.492/1986) descrito no item VIII da denúncia, após o 
voto do Relator que fixava a pena-base em 4 (quatro) anos e 7 (sete) 
meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar 
Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Ministro Revisor que 
fixava a pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) 
dias-multa,  no  valor  de  10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi 
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acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia, e o 
voto do Ministro Marco Aurélio que fixava a pena-base em 2 (dois) anos e 
9 (nove) meses de reclusão e não reconhecia a continuidade delitiva, o 
julgamento foi suspenso. O Ministro Marco Aurélio, pelo cometimento do 
delito de evasão de divisas pelo réu Marcos Valério Fernandes de Souza, 
fixou em 3 (três) anos a pena-base. Presidência do Ministro Ayres Britto 
(Presidente). Plenário, 07.11.2012.

Decisão: Retomando  o  julgamento  quanto  ao  réu  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, pelo  cometimento  do  delito  de  evasão  de  divisas (art.  22, 
parágrafo único, da Lei 7.492/1986), descrito no item VIII da denúncia, o 
Tribunal aprovou proposta do Ministro Celso de Mello no sentido de fixar 
em 1/3 a exacerbação pela continuidade delitiva, vencidos os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Dias Toffoli e Cármen Lúcia, abstendo-se 
de votar o Ministro Marco Aurélio, restando fixada a pena em 3 (três) 
anos e 8 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, nos termos do voto reajustado do Ministro 
Joaquim Barbosa (Relator), vencidos parcialmente os Ministros Revisor, 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Em seguida, com relação 
ao réu Cristiano de Mello Paz, o Tribunal, pelo cometimento do delito de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal), descrito no item II da 
denúncia, fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos 
termos do voto do Relator, vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio. 
Votou o Presidente. Não participaram da votação os Ministros Revisor, 
Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo cometimento do delito de 
corrupção  ativa (art.  333  do  CP),  descrito  no  item  III.1  (b.1)  da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos 
cada, nos termos do voto do Relator, vencido, em parte, o Ministro Cezar 
Peluso. Votou o Presidente. Não participaram da votação os Ministros 
Revisor e Dias Toffoli. Pelo cometimento do delito de peculato (art. 312 
do CP), descrito no item III.1 (b.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 3 (três) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor 
de  10  (dez)  salários  mínimos  cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator, 
vencidos, em parte, os Ministros Cezar Peluso e Rosa Weber. Votou o 
Presidente.  Não  participaram  da  votação  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli.  O  Relator  aderiu  à  proposta  do  Ministro  Celso  de  Mello  de 
aplicar o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, na redação 
dada pela Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008. O Ministro Marco Aurélio 
não  aderiu  ao  aditamento.  O  Presidente  reservou-se  a  votar  sobre  a 
proposta em momento posterior. Pelo cometimento do delito de  corrupção 
ativa, descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do 
voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Cezar Peluso, Revisor, 
Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen  Lúcia.  Votou  o  Presidente.  Pelo 
cometimento do delito de peculato, descrito nos itens III.2 (b) e III.3 
(c.2) da denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) 
dias-multa,  no  valor  de  10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi 
acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar 
Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e Presidente; o voto do Revisor, 
que fixava a pena em 2 (dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 15 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3228288

Supremo Tribunal Federal

acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia, e o 
voto do Ministro Marco Aurélio que fixava a pena-base em 2 (dois) anos e 
9 (nove) meses de reclusão e não reconhecia a continuidade delitiva, o 
julgamento foi suspenso. O Ministro Marco Aurélio, pelo cometimento do 
delito de evasão de divisas pelo réu Marcos Valério Fernandes de Souza, 
fixou em 3 (três) anos a pena-base. Presidência do Ministro Ayres Britto 
(Presidente). Plenário, 07.11.2012.

Decisão: Retomando  o  julgamento  quanto  ao  réu  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, pelo  cometimento  do  delito  de  evasão  de  divisas (art.  22, 
parágrafo único, da Lei 7.492/1986), descrito no item VIII da denúncia, o 
Tribunal aprovou proposta do Ministro Celso de Mello no sentido de fixar 
em 1/3 a exacerbação pela continuidade delitiva, vencidos os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Dias Toffoli e Cármen Lúcia, abstendo-se 
de votar o Ministro Marco Aurélio, restando fixada a pena em 3 (três) 
anos e 8 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, nos termos do voto reajustado do Ministro 
Joaquim Barbosa (Relator), vencidos parcialmente os Ministros Revisor, 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Em seguida, com relação 
ao réu Cristiano de Mello Paz, o Tribunal, pelo cometimento do delito de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal), descrito no item II da 
denúncia, fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos 
termos do voto do Relator, vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio. 
Votou o Presidente. Não participaram da votação os Ministros Revisor, 
Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo cometimento do delito de 
corrupção  ativa (art.  333  do  CP),  descrito  no  item  III.1  (b.1)  da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos 
cada, nos termos do voto do Relator, vencido, em parte, o Ministro Cezar 
Peluso. Votou o Presidente. Não participaram da votação os Ministros 
Revisor e Dias Toffoli. Pelo cometimento do delito de peculato (art. 312 
do CP), descrito no item III.1 (b.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 3 (três) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor 
de  10  (dez)  salários  mínimos  cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator, 
vencidos, em parte, os Ministros Cezar Peluso e Rosa Weber. Votou o 
Presidente.  Não  participaram  da  votação  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli.  O  Relator  aderiu  à  proposta  do  Ministro  Celso  de  Mello  de 
aplicar o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, na redação 
dada pela Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008. O Ministro Marco Aurélio 
não  aderiu  ao  aditamento.  O  Presidente  reservou-se  a  votar  sobre  a 
proposta em momento posterior. Pelo cometimento do delito de  corrupção 
ativa, descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do 
voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Cezar Peluso, Revisor, 
Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen  Lúcia.  Votou  o  Presidente.  Pelo 
cometimento do delito de peculato, descrito nos itens III.2 (b) e III.3 
(c.2) da denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) 
dias-multa,  no  valor  de  10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi 
acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar 
Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e Presidente; o voto do Revisor, 
que fixava a pena em 2 (dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 15 
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(quinze) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e o voto 
do Ministro Cezar Peluso, que a fixava, em relação ao delito descrito no 
item III.2 (b) da denúncia, em 2 (dois) anos de reclusão, 30 (trinta) 
dias-multa, no valor de 3 (três) salários mínimos cada, e, em relação ao 
delito descrito no item III.3 (c.2) da denúncia, fixava a pena em 2 
(dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no 
valor de 3 (três) salários mínimos cada, a conclusão da votação foi 
adiada para que seja colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, ausente 
ocasionalmente. Pelo cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 
1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998),  descrito  no  item  IV da 
denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 
10 (dez) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos 
Ministros  Luiz  Fux,  Gilmar  Mendes,  Marco  Aurélio,  Celso  de  Mello  e 
Presidente, e após o voto do Revisor, que a fixava em 5 (cinco) anos e 4 
(quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelas Ministras Rosa 
Weber e Cármen Lúcia, a conclusão da votação foi adiada para que seja 
colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, ausente ocasionalmente. Pelo 
cometimento do delito de corrupção ativa, descrito no item VI (1.a, 2.a, 
3.a, 4.a) da denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 5 
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi acompanhado 
pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e Presidente; após o voto do Revisor, que a fixava em 2 (dois) 
anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do Ministro Marco Aurélio, que 
fixava  a  pena-base  em  3  (três)  anos  e  6  (seis)  meses  de  reclusão, 
deixando o exame da continuidade delitiva para outro momento, a conclusão 
da votação foi adiada para que seja colhido o voto do Ministro Dias 
Toffoli,  ausente  ocasionalmente.  Com  relação  ao  réu  Rogério  Lanza 
Tolentino,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de 
quadrilha, descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 2 (dois) anos 
e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do Ministro Marco 
Aurélio, vencido, em parte, o Relator, que a fixava em 2 (dois) anos de 
reclusão  e  reconhecia  a  prescrição  da  pretensão  punitiva.  Não 
participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e 
Cármen  Lúcia.  Votou  o  Presidente.  Quanto  ao  delito  de  lavagem  de 
dinheiro, descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  o  voto  do  Relator, 
fixando a pena em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dias) de reclusão 
e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos  cada,  e  após  a  questão  de  ordem  suscitada  da  tribuna  pelo 
advogado Paulo Sérgio Abreu e Silva, que afirmava que o réu está sendo 
acusado de um único delito de lavagem, a votação do item foi adiada. Não 
participam  da  votação  os  Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli.  Pelo 
cometimento do delito de  corrupção ativa, descrito no  item VI.1.a da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão e 110 
(cento e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos, nos 
termos do voto do Relator, vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio, 
que fixava a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 
deixando o exame da continuidade delitiva para outro momento. Votou o 
Presidente.  Não  participaram  da  votação  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli. Com relação à ré Simone Reis Lobo de Vasconcelos, o Tribunal, 
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(quinze) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e o voto 
do Ministro Cezar Peluso, que a fixava, em relação ao delito descrito no 
item III.2 (b) da denúncia, em 2 (dois) anos de reclusão, 30 (trinta) 
dias-multa, no valor de 3 (três) salários mínimos cada, e, em relação ao 
delito descrito no item III.3 (c.2) da denúncia, fixava a pena em 2 
(dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no 
valor de 3 (três) salários mínimos cada, a conclusão da votação foi 
adiada para que seja colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, ausente 
ocasionalmente. Pelo cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 
1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998),  descrito  no  item  IV da 
denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 
10 (dez) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos 
Ministros  Luiz  Fux,  Gilmar  Mendes,  Marco  Aurélio,  Celso  de  Mello  e 
Presidente, e após o voto do Revisor, que a fixava em 5 (cinco) anos e 4 
(quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelas Ministras Rosa 
Weber e Cármen Lúcia, a conclusão da votação foi adiada para que seja 
colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, ausente ocasionalmente. Pelo 
cometimento do delito de corrupção ativa, descrito no item VI (1.a, 2.a, 
3.a, 4.a) da denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 5 
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi acompanhado 
pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e Presidente; após o voto do Revisor, que a fixava em 2 (dois) 
anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do Ministro Marco Aurélio, que 
fixava  a  pena-base  em  3  (três)  anos  e  6  (seis)  meses  de  reclusão, 
deixando o exame da continuidade delitiva para outro momento, a conclusão 
da votação foi adiada para que seja colhido o voto do Ministro Dias 
Toffoli,  ausente  ocasionalmente.  Com  relação  ao  réu  Rogério  Lanza 
Tolentino,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de 
quadrilha, descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 2 (dois) anos 
e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do Ministro Marco 
Aurélio, vencido, em parte, o Relator, que a fixava em 2 (dois) anos de 
reclusão  e  reconhecia  a  prescrição  da  pretensão  punitiva.  Não 
participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e 
Cármen  Lúcia.  Votou  o  Presidente.  Quanto  ao  delito  de  lavagem  de 
dinheiro, descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  o  voto  do  Relator, 
fixando a pena em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dias) de reclusão 
e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos  cada,  e  após  a  questão  de  ordem  suscitada  da  tribuna  pelo 
advogado Paulo Sérgio Abreu e Silva, que afirmava que o réu está sendo 
acusado de um único delito de lavagem, a votação do item foi adiada. Não 
participam  da  votação  os  Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli.  Pelo 
cometimento do delito de  corrupção ativa, descrito no  item VI.1.a da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão e 110 
(cento e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos, nos 
termos do voto do Relator, vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio, 
que fixava a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 
deixando o exame da continuidade delitiva para outro momento. Votou o 
Presidente.  Não  participaram  da  votação  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli. Com relação à ré Simone Reis Lobo de Vasconcelos, o Tribunal, 
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pelo cometimento do delito de formação de quadrilha, descrito no item II 
da  denúncia,  fixou  a  pena  em  1  (um)  ano  e  8  (meses)  de  reclusão, 
declarada a prescrição da pretensão punitiva, vencidos, em parte, os 
Ministros  Marco  Aurélio  e  Celso  de  Mello.  Votou  o  Presidente.  Não 
participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e 
Cármen Lúcia. Pelo cometimento do delito de corrupção ativa, descrito no 
item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 
(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-
multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, 
Gilmar Mendes e Presidente, vencidos, em parte, o Revisor, que a fixava 
em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) 
dias-multa,  no  valor  de  10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi 
acompanhado pelos Ministros Dias Toffoli e Cármen Lúcia, e vencidos em 
maior extensão os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, que a fixavam 
em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Pelo cometimento do 
delito de lavagem de dinheiro, descrito no item IV da denúncia, após o 
voto do Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 110 
(cento e dez) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de 
Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que a fixava em 3 (três) anos, 4 
(quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor de 5 (cinco) 
salários mínimos cada, no que foi acompanhado pela Ministra Rosa Weber, a 
votação foi suspensa para que sejam colhidos os votos dos Ministros Dias 
Toffoli,  Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio,  ausentes  ocasionalmente.  Pelo 
cometimento do delito de  evasão de divisas, descrito no  item VIII da 
denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) anos, 5 
(cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-
multa,  no  valor  de  5  (cinco)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi 
acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e 
Presidente, e o voto do Revisor, que a fixava em 2 (dois) anos, 2 (dois) 
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor de 5 
(cinco) salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelo Ministra Rosa 
Weber,  a  votação  foi  suspensa  para  que  sejam  colhidos  os  votos  dos 
Ministros  Dias  Toffoli,  Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio,  ausentes 
ocasionalmente. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.11.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento com relação à ré Simone Reis Lobo 
de Vasconcelos, colhidos os votos dos Ministros Dias Toffoli, Cármen 
Lúcia e Marco Aurélio, o Tribunal, pelo cometimento do delito de lavagem 
de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no 
item IV da denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 110 
(cento e dez) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, 
nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Revisor, 
Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia; e, pelo cometimento do delito de 
evasão  de divisas  (art.  22, parágrafo  único, da  Lei nº  7.492/1986), 
descrito no item VIII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros Dias 
Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio, o Tribunal fixou a pena em 3 
(três) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta 
e oito) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, nos 
termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Concluindo o 
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pelo cometimento do delito de formação de quadrilha, descrito no item II 
da  denúncia,  fixou  a  pena  em  1  (um)  ano  e  8  (meses)  de  reclusão, 
declarada a prescrição da pretensão punitiva, vencidos, em parte, os 
Ministros  Marco  Aurélio  e  Celso  de  Mello.  Votou  o  Presidente.  Não 
participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e 
Cármen Lúcia. Pelo cometimento do delito de corrupção ativa, descrito no 
item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 
(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-
multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, 
Gilmar Mendes e Presidente, vencidos, em parte, o Revisor, que a fixava 
em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) 
dias-multa,  no  valor  de  10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi 
acompanhado pelos Ministros Dias Toffoli e Cármen Lúcia, e vencidos em 
maior extensão os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, que a fixavam 
em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Pelo cometimento do 
delito de lavagem de dinheiro, descrito no item IV da denúncia, após o 
voto do Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 110 
(cento e dez) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de 
Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que a fixava em 3 (três) anos, 4 
(quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor de 5 (cinco) 
salários mínimos cada, no que foi acompanhado pela Ministra Rosa Weber, a 
votação foi suspensa para que sejam colhidos os votos dos Ministros Dias 
Toffoli,  Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio,  ausentes  ocasionalmente.  Pelo 
cometimento do delito de  evasão de divisas, descrito no  item VIII da 
denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) anos, 5 
(cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-
multa,  no  valor  de  5  (cinco)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi 
acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e 
Presidente, e o voto do Revisor, que a fixava em 2 (dois) anos, 2 (dois) 
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor de 5 
(cinco) salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelo Ministra Rosa 
Weber,  a  votação  foi  suspensa  para  que  sejam  colhidos  os  votos  dos 
Ministros  Dias  Toffoli,  Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio,  ausentes 
ocasionalmente. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.11.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento com relação à ré Simone Reis Lobo 
de Vasconcelos, colhidos os votos dos Ministros Dias Toffoli, Cármen 
Lúcia e Marco Aurélio, o Tribunal, pelo cometimento do delito de lavagem 
de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no 
item IV da denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 110 
(cento e dez) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, 
nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Revisor, 
Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia; e, pelo cometimento do delito de 
evasão  de divisas  (art.  22, parágrafo  único, da  Lei nº  7.492/1986), 
descrito no item VIII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros Dias 
Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio, o Tribunal fixou a pena em 3 
(três) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta 
e oito) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, nos 
termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Concluindo o 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3228288

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7610 de 8405 STF-fl. 59225



Decisão de Julgamento

julgamento com relação ao réu Cristiano de Mello Paz, colhido o voto do 
Ministro Dias Toffoli, o Tribunal, pelo cometimento do delito de lavagem 
de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no 
item IV da denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, 
os  Ministros Revisor,  Rosa Weber,  Cármen Lúcia  e Dias  Toffoli; pelo 
cometimento do delito de peculato (art. 312 do Código Penal), descrito 
nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento 
e noventa) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos 
termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Cezar Peluso, 
Revisor e Dias Toffoli; e, pelo cometimento do delito de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal), descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão  e  180  (cento  e  oitenta)  dias-multa,  no  valor  de  10  (dez) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, 
os Ministros Revisor, Marco Aurélio e Dias Toffoli. Votou o Presidente. 
Com relação ao réu José Dirceu de Oliveira e Silva, pelo cometimento do 
delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal), descrito no 
item II da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 11 (onze) 
meses de reclusão, nos termos do voto do Relator. Votou o Presidente. Não 
participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e 
Cármen Lúcia. E, pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 
do Código Penal), descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o 
Tribunal, fixou a pena em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 
260  (duzentos e  sessenta) dias-multa,  no valor  de 10  (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os 
Ministros  Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio.  Votou  o  Presidente.  Não 
participaram da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Com relação 
ao réu  José Genoíno Neto, pelo cometimento do delito de  formação de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), descrito no item II da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos 
termos  do  voto  do  Relator.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da 
votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, 
pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), 
descrito no item VI (1.a, 3.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 
(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos, quanto à fixação da pena de reclusão e de multa, os 
Ministros Dias Toffoli e Cármen Lúcia e, somente quanto à fixação da pena 
de multa, a Ministra Rosa Weber e o Presidente. O Ministro Dias Toffoli 
declarou a prescrição da pretensão punitiva. A Ministra Cármen Lúcia 
deixou a apreciação da prescrição para outro momento. Não participou da 
votação  o  Revisor.  Com  relação  ao  réu  Delúbio  Soares  Castro,  pelo 
cometimento  do  delito  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código 
Penal), descrito no  item II da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 
(dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do Relator. 
Votou o Presidente. Não participaram da votação os Ministros Revisor, 
Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, pelo cometimento do delito de 
corrupção ativa  (art. 333 do Código Penal), descrito no  item VI (1.a, 
2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 6 (seis) anos e 8 
(meses) de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor de 
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julgamento com relação ao réu Cristiano de Mello Paz, colhido o voto do 
Ministro Dias Toffoli, o Tribunal, pelo cometimento do delito de lavagem 
de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no 
item IV da denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, 
os  Ministros Revisor,  Rosa Weber,  Cármen Lúcia  e Dias  Toffoli; pelo 
cometimento do delito de peculato (art. 312 do Código Penal), descrito 
nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento 
e noventa) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos 
termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Cezar Peluso, 
Revisor e Dias Toffoli; e, pelo cometimento do delito de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal), descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão  e  180  (cento  e  oitenta)  dias-multa,  no  valor  de  10  (dez) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, 
os Ministros Revisor, Marco Aurélio e Dias Toffoli. Votou o Presidente. 
Com relação ao réu José Dirceu de Oliveira e Silva, pelo cometimento do 
delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal), descrito no 
item II da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 11 (onze) 
meses de reclusão, nos termos do voto do Relator. Votou o Presidente. Não 
participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e 
Cármen Lúcia. E, pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 
do Código Penal), descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o 
Tribunal, fixou a pena em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 
260  (duzentos e  sessenta) dias-multa,  no valor  de 10  (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os 
Ministros  Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio.  Votou  o  Presidente.  Não 
participaram da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Com relação 
ao réu  José Genoíno Neto, pelo cometimento do delito de  formação de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), descrito no item II da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos 
termos  do  voto  do  Relator.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da 
votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, 
pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), 
descrito no item VI (1.a, 3.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 
(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos, quanto à fixação da pena de reclusão e de multa, os 
Ministros Dias Toffoli e Cármen Lúcia e, somente quanto à fixação da pena 
de multa, a Ministra Rosa Weber e o Presidente. O Ministro Dias Toffoli 
declarou a prescrição da pretensão punitiva. A Ministra Cármen Lúcia 
deixou a apreciação da prescrição para outro momento. Não participou da 
votação  o  Revisor.  Com  relação  ao  réu  Delúbio  Soares  Castro,  pelo 
cometimento  do  delito  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código 
Penal), descrito no  item II da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 
(dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do Relator. 
Votou o Presidente. Não participaram da votação os Ministros Revisor, 
Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, pelo cometimento do delito de 
corrupção ativa  (art. 333 do Código Penal), descrito no  item VI (1.a, 
2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 6 (seis) anos e 8 
(meses) de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor de 
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5 (cinco) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, 
em parte, os Ministros Revisor, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o 
Presidente. Com relação à ré Kátia Rabello, pelo cometimento do delito de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal), descrito no item II da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de 
reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Votou  o  Presidente.  Não 
participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e 
Cármen Lúcia. Pelo cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no item IV da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 15 salários mínimos 
cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros 
Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. 
Pelo cometimento do delito de gestão fraudulenta (art. 4º, caput, da Lei 
nº 7.492/1986), descrito no item V da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 4 (quatro) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor 
de 15 (quinze) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencido o Revisor quanto à pena de multa. Votou o Presidente. E, pelo 
cometimento do delito de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da 
Lei nº 7.492/1986), descrito no item VIII da denúncia, o Tribunal fixou a 
pena em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 100 (cem) dias-
multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos cada, nos termos do voto 
do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Dias Toffoli e 
Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Não participou da votação a Ministra 
Rosa Weber. Na sequência, quanto à questão de ordem suscitada da tribuna 
pelo  Dr.  Paulo  Sérgio  Abreu  e  Silva  na  sessão  do  Plenário  de  8  de 
novembro, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) esclareceu que a denúncia 
foi recebida com relação ao réu Rogério Lanza Tolentino por 65 operações 
de lavagem de dinheiro, tendo sido condenado por 46 dessas operações, nos 
termos do art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998. Em seguida, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 12.11.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, com relação ao réu José Roberto 
Salgado, pelo cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do 
CP), descrito no item II da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) 
anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do Ministro Joaquim 
Barbosa  (Relator),  não  havendo  participado  da  votação  os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli; 
pelo cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no item IV da denúncia, o Tribunal 
fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, vencidos em 
parte  os  Ministros  Revisor,  Rosa  Weber  e  Dias  Toffoli  e,  em  maior 
extensão, o Ministro Marco Aurélio, e fixou em 166 (cento e sessenta e 
seis) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, tudo nos 
termos  do  voto  do  Relator;  pelo  cometimento  do  delito  de  gestão 
fraudulenta (art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/1986) descrito no item V da 
denúncia,  o  Tribunal  fixou  a  pena  em  4  (quatro)  anos  de  reclusão, 
vencidos em parte os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia, e em 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, vencidos em parte os Ministros Revisor e Cármen Lúcia, tudo 
nos termos do voto do Relator; e, pelo cometimento do delito de evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no 
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5 (cinco) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, 
em parte, os Ministros Revisor, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o 
Presidente. Com relação à ré Kátia Rabello, pelo cometimento do delito de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal), descrito no item II da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de 
reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Votou  o  Presidente.  Não 
participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e 
Cármen Lúcia. Pelo cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no item IV da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 15 salários mínimos 
cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros 
Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. 
Pelo cometimento do delito de gestão fraudulenta (art. 4º, caput, da Lei 
nº 7.492/1986), descrito no item V da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 4 (quatro) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor 
de 15 (quinze) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencido o Revisor quanto à pena de multa. Votou o Presidente. E, pelo 
cometimento do delito de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da 
Lei nº 7.492/1986), descrito no item VIII da denúncia, o Tribunal fixou a 
pena em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 100 (cem) dias-
multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos cada, nos termos do voto 
do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Dias Toffoli e 
Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Não participou da votação a Ministra 
Rosa Weber. Na sequência, quanto à questão de ordem suscitada da tribuna 
pelo  Dr.  Paulo  Sérgio  Abreu  e  Silva  na  sessão  do  Plenário  de  8  de 
novembro, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) esclareceu que a denúncia 
foi recebida com relação ao réu Rogério Lanza Tolentino por 65 operações 
de lavagem de dinheiro, tendo sido condenado por 46 dessas operações, nos 
termos do art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998. Em seguida, o 
julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. 
Plenário, 12.11.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, com relação ao réu José Roberto 
Salgado, pelo cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do 
CP), descrito no item II da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) 
anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do Ministro Joaquim 
Barbosa  (Relator),  não  havendo  participado  da  votação  os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli; 
pelo cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no item IV da denúncia, o Tribunal 
fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, vencidos em 
parte  os  Ministros  Revisor,  Rosa  Weber  e  Dias  Toffoli  e,  em  maior 
extensão, o Ministro Marco Aurélio, e fixou em 166 (cento e sessenta e 
seis) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, tudo nos 
termos  do  voto  do  Relator;  pelo  cometimento  do  delito  de  gestão 
fraudulenta (art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/1986) descrito no item V da 
denúncia,  o  Tribunal  fixou  a  pena  em  4  (quatro)  anos  de  reclusão, 
vencidos em parte os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia, e em 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, vencidos em parte os Ministros Revisor e Cármen Lúcia, tudo 
nos termos do voto do Relator; e, pelo cometimento do delito de evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no 
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item VIII da denúncia, o Tribunal fixou a pena de reclusão em 4 (quatro) 
anos e 7 (sete) meses, vencidos em parte os Ministros Revisor, Dias 
Toffoli e Marco Aurélio, e, quanto à pena de multa, fixou-a em 100 (cem) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, tudo nos termos 
do voto do Relator, vencido em parte o Ministro Revisor, não havendo 
participado da votação a Ministra Rosa Weber. Votou o Presidente em todos 
os  itens. Com  relação ao  réu  Vinícius Samarane,  pelo cometimento  do 
delito  de  lavagem  de  dinheiro (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), descrito no  item IV da denúncia, após o voto do Relator, 
fixando a pena em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de 
reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Cármen 
Lúcia,  Celso  de  Mello  e  Ayres  Britto  (Presidente),  e  os  votos  dos 
Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli, que fixavam a pena em 4 (quatro) 
anos,  2  (dois)  meses  e  20  (vinte)  dias  de  reclusão,  acompanhando  o 
Relator quanto à fixação da pena de multa; e, pelo cometimento do delito 
de gestão fraudulenta (art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/1986), descrito no 
item V da denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) 
anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz 
Fux, Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), e os votos dos Ministros 
Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia, que fixavam a pena em 3 (três) 
anos e 4 (quatro) meses de reclusão, acompanhando o Relator quanto à 
fixação da pena de multa, o julgamento foi suspenso para colher o voto do 
Ministro Gilmar Mendes, ausente ocasionalmente. Não participam da votação 
em ambos os itens os Ministros Revisor e Marco Aurélio. Com relação ao 
réu  Rogério Lanza Tolentino, pelo cometimento do delito  de lavagem de 
dinheiro, descrito no item IV da denúncia, após os votos dos Ministros 
Luiz Fux e Celso de Mello, que acompanhavam o Relator fixando a pena em 5 
(cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 133 (cento e 
trinta e três) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e 
o voto da Ministra Rosa Weber, que fixava a pena em 3 (três) anos, 8 
(oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no que foi acompanhada pelo 
Ministro Ayres Britto (Presidente), o julgamento foi suspenso para que 
sejam colhidos os votos dos Ministros Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio. Não participam da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 14.11.2012. 

 Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal rejeitou questão de 
ordem suscitada pelo Dr. Marcelo Leal de Oliveira Lima, da tribuna, que 
entendia não haver quorum regimental para deliberação sobre a dosimetria 
de pena. Ausentes, ocasionalmente, os Ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes. 
Com  relação ao  réu  Breno Fischberg,  o Tribunal,  pelo cometimento  do 
delito  de  lavagem  de  dinheiro (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), descrito no item VI.1 (d.2) da denúncia, fixou a pena em 5 
(cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão, vencidas em parte as Ministras 
Rosa Weber e Cármen Lúcia, e em 220 (duzentos e vinte) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, tudo nos termos do voto do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator).  Não  participaram  da  votação  os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Gilmar Mendes, Dias Toffoli e 
Marco Aurélio. Com relação ao réu  Enivaldo Quadrado,  o Tribunal, pelo 
cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do CP), descrito 
no item VI.1 (d.1) da denúncia, fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) 
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item VIII da denúncia, o Tribunal fixou a pena de reclusão em 4 (quatro) 
anos e 7 (sete) meses, vencidos em parte os Ministros Revisor, Dias 
Toffoli e Marco Aurélio, e, quanto à pena de multa, fixou-a em 100 (cem) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, tudo nos termos 
do voto do Relator, vencido em parte o Ministro Revisor, não havendo 
participado da votação a Ministra Rosa Weber. Votou o Presidente em todos 
os  itens. Com  relação ao  réu  Vinícius Samarane,  pelo cometimento  do 
delito  de  lavagem  de  dinheiro (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), descrito no  item IV da denúncia, após o voto do Relator, 
fixando a pena em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de 
reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Cármen 
Lúcia,  Celso  de  Mello  e  Ayres  Britto  (Presidente),  e  os  votos  dos 
Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli, que fixavam a pena em 4 (quatro) 
anos,  2  (dois)  meses  e  20  (vinte)  dias  de  reclusão,  acompanhando  o 
Relator quanto à fixação da pena de multa; e, pelo cometimento do delito 
de gestão fraudulenta (art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/1986), descrito no 
item V da denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) 
anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz 
Fux, Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), e os votos dos Ministros 
Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia, que fixavam a pena em 3 (três) 
anos e 4 (quatro) meses de reclusão, acompanhando o Relator quanto à 
fixação da pena de multa, o julgamento foi suspenso para colher o voto do 
Ministro Gilmar Mendes, ausente ocasionalmente. Não participam da votação 
em ambos os itens os Ministros Revisor e Marco Aurélio. Com relação ao 
réu  Rogério Lanza Tolentino, pelo cometimento do delito  de lavagem de 
dinheiro, descrito no item IV da denúncia, após os votos dos Ministros 
Luiz Fux e Celso de Mello, que acompanhavam o Relator fixando a pena em 5 
(cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 133 (cento e 
trinta e três) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e 
o voto da Ministra Rosa Weber, que fixava a pena em 3 (três) anos, 8 
(oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no que foi acompanhada pelo 
Ministro Ayres Britto (Presidente), o julgamento foi suspenso para que 
sejam colhidos os votos dos Ministros Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio. Não participam da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 14.11.2012. 

 Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal rejeitou questão de 
ordem suscitada pelo Dr. Marcelo Leal de Oliveira Lima, da tribuna, que 
entendia não haver quorum regimental para deliberação sobre a dosimetria 
de pena. Ausentes, ocasionalmente, os Ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes. 
Com  relação ao  réu  Breno Fischberg,  o Tribunal,  pelo cometimento  do 
delito  de  lavagem  de  dinheiro (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), descrito no item VI.1 (d.2) da denúncia, fixou a pena em 5 
(cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão, vencidas em parte as Ministras 
Rosa Weber e Cármen Lúcia, e em 220 (duzentos e vinte) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, tudo nos termos do voto do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator).  Não  participaram  da  votação  os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Gilmar Mendes, Dias Toffoli e 
Marco Aurélio. Com relação ao réu  Enivaldo Quadrado,  o Tribunal, pelo 
cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do CP), descrito 
no item VI.1 (d.1) da denúncia, fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) 
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meses de reclusão, nos termos do voto do Relator, não havendo participado 
da votação os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Ricardo 
Lewandowski; pelo cometimento do delito de lavagem de dinheiro, descrito 
no item VI.1 (d.2) da denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena 
em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 260 
(duzentos e sessenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos 
cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes e 
Celso de Mello, e após o voto do Revisor, que fixava a pena em 3 (três) 
anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia, o Tribunal deliberou, face o empate 
verificado,  pela  prevalência  da  dosimetria  fixada  pelo  Revisor,  não 
havendo participado da votação o Ministro Marco Aurélio. Com relação ao 
réu João Cláudio de Carvalho Genú, o Tribunal, pelo cometimento do delito 
de formação de quadrilha, descrito no item VI.1 (c.1) da denúncia, fixou 
a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto 
do Ministro Gilmar Mendes, no que foi acompanhado pelos Ministros Marco 
Aurélio e Celso de Mello, vencidos em parte os Ministros Relator e Luiz 
Fux, não havendo participado da votação os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski; pelo cometimento do delito de 
corrupção  passiva  (art.  317  do  CP),  descrito  no  item  VI.1  (c.2)  da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de 
reclusão e declarou a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do 
voto do Ministro Celso de Mello, vencidos em parte o Relator e, em menor 
extensão, os Ministros Revisor, Rosa Weber e Cármen Lúcia, não havendo 
participado da votação o Ministro Dias Toffoli; e, pelo cometimento do 
delito de lavagem de dinheiro, descrito no item VI.1 (c.3) da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) 
dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, nos termos do 
voto do Relator, não havendo participado da votação os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio. Com 
relação ao réu Jacinto de Souza Lamas, o Tribunal, pelo cometimento do 
delito de  corrupção passiva,  descrito no  item VI.2 (c.2) da denúncia, 
fixou a pena em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) 
dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, e declarou a 
prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Revisor, vencidos 
em parte os Ministros Relator, Gilmar Mendes e Celso de Mello; e, pelo 
cometimento  do delito  de  lavagem  de dinheiro, descrito  no  item VI.2 
(c.3), o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 200 
(duzentos) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, nos 
termos do voto do Relator, vencidos em parte os Ministros Revisor, Rosa 
Weber e Dias Toffoli, não havendo participado da votação o Ministro Marco 
Aurélio.  Com  relação  ao  réu  Henrique  Pizzolato,  preliminarmente,  em 
resposta à solicitação feita da tribuna pelo advogado Dr. Marthius Sávio 
Cavalcante  Lobato,  o  relator  esclareceu  já  ter  indeferido 
monocraticamente  a  questão  na  petição  nº  57.480.  Em  seguida,  pelo 
cometimento do delito de corrupção passiva, descrito no item III.3 (a.1) 
da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos, 9 (nove) meses de 
reclusão  e 200  (duzentos) dias-multa,  no valor  de 10  (dez) salários 
mínimos  cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  vencidos  em  parte  os 
Ministros Cezar Peluso, Revisor e Marco Aurélio; pelo cometimento do 
delito de peculato (art. 312 do CP), descrito nos itens III.2 (a) e III.3 
(a.3) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
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meses de reclusão, nos termos do voto do Relator, não havendo participado 
da votação os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Ricardo 
Lewandowski; pelo cometimento do delito de lavagem de dinheiro, descrito 
no item VI.1 (d.2) da denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena 
em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 260 
(duzentos e sessenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos 
cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes e 
Celso de Mello, e após o voto do Revisor, que fixava a pena em 3 (três) 
anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia, o Tribunal deliberou, face o empate 
verificado,  pela  prevalência  da  dosimetria  fixada  pelo  Revisor,  não 
havendo participado da votação o Ministro Marco Aurélio. Com relação ao 
réu João Cláudio de Carvalho Genú, o Tribunal, pelo cometimento do delito 
de formação de quadrilha, descrito no item VI.1 (c.1) da denúncia, fixou 
a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto 
do Ministro Gilmar Mendes, no que foi acompanhado pelos Ministros Marco 
Aurélio e Celso de Mello, vencidos em parte os Ministros Relator e Luiz 
Fux, não havendo participado da votação os Ministros Rosa Weber, Cármen 
Lúcia, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski; pelo cometimento do delito de 
corrupção  passiva  (art.  317  do  CP),  descrito  no  item  VI.1  (c.2)  da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de 
reclusão e declarou a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do 
voto do Ministro Celso de Mello, vencidos em parte o Relator e, em menor 
extensão, os Ministros Revisor, Rosa Weber e Cármen Lúcia, não havendo 
participado da votação o Ministro Dias Toffoli; e, pelo cometimento do 
delito de lavagem de dinheiro, descrito no item VI.1 (c.3) da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) 
dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, nos termos do 
voto do Relator, não havendo participado da votação os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio. Com 
relação ao réu Jacinto de Souza Lamas, o Tribunal, pelo cometimento do 
delito de  corrupção passiva,  descrito no  item VI.2 (c.2) da denúncia, 
fixou a pena em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) 
dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, e declarou a 
prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Revisor, vencidos 
em parte os Ministros Relator, Gilmar Mendes e Celso de Mello; e, pelo 
cometimento  do delito  de  lavagem  de dinheiro, descrito  no  item VI.2 
(c.3), o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 200 
(duzentos) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, nos 
termos do voto do Relator, vencidos em parte os Ministros Revisor, Rosa 
Weber e Dias Toffoli, não havendo participado da votação o Ministro Marco 
Aurélio.  Com  relação  ao  réu  Henrique  Pizzolato,  preliminarmente,  em 
resposta à solicitação feita da tribuna pelo advogado Dr. Marthius Sávio 
Cavalcante  Lobato,  o  relator  esclareceu  já  ter  indeferido 
monocraticamente  a  questão  na  petição  nº  57.480.  Em  seguida,  pelo 
cometimento do delito de corrupção passiva, descrito no item III.3 (a.1) 
da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos, 9 (nove) meses de 
reclusão  e 200  (duzentos) dias-multa,  no valor  de 10  (dez) salários 
mínimos  cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  vencidos  em  parte  os 
Ministros Cezar Peluso, Revisor e Marco Aurélio; pelo cometimento do 
delito de peculato (art. 312 do CP), descrito nos itens III.2 (a) e III.3 
(a.3) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
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meses de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em 
parte os Ministros Revisor e Marco Aurélio; e, pelo cometimento do delito 
de  lavagem de dinheiro, descrito no  item III.3 (a.2) da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão e 110 (cento e dez) 
dias-multa, no valor 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto 
do Relator, vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso e Luiz Fux, não 
havendo participado da votação o Ministro Marco Aurélio. Com relação ao 
réu Rogério Lanza Tolentino, quanto ao cometimento do delito de lavagem 
de dinheiro, descrito no  item IV da denúncia, o Tribunal, colhidos os 
votos dos Ministros Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, fixou a 
pena em 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, nos 
termos do voto da Ministra Rosa Weber, vencidos os Ministros Relator e 
Luiz Fux, e em 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no valor de 10 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator. Reajustou o voto o 
Ministro Celso de Mello. Com relação ao réu Vinícius Samarane, quanto ao 
cometimento do delito de  lavagem de dinheiro, descrito no  item IV da 
denúncia, colhido o voto do Ministro Gilmar Mendes, o Tribunal fixou a 
pena em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 
vencidos em parte os Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli, e em 130 (cento 
e trinta) dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada, tudo nos 
termos  do  voto  do  Relator,  não  havendo  participado  da  votação  os 
Ministros Revisor e Marco Aurélio; pelo cometimento do delito de gestão 
fraudulenta (art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item V da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão,  vencidos em  parte os  Ministros Rosa  Weber, Dias  Toffoli e 
Cármen Lúcia, e em 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, tudo nos termos do voto do Relator. Não participaram da 
votação os Ministros Revisor e Marco Aurélio. Em seguida, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Vice-
Presidente no exercício da Presidência). Plenário, 21.11.2012. 
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Notas para o Voto

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

NOTAS PARA O VOTO
(S/ ITEM VI.4-b.1)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ BORBA - CORRUPÇÃO PASSIVA)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
estou  com  uma  dificuldade,  porque  fiquei  exatamente  na  metade  do 
caminho, entre Vossa Excelência e o eminente Revisor.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- In dubio pro reo.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Na  verdade,  com 
relação à aplicação da lei, quem sabe poder-se-ia cogitar da nossa Súmula 
711,  parece-me que a promessa foi anterior. Eu estaria acompanhando o 
voto do eminente Revisor com relação à pena de 1 a 8 anos, à regência da 
lei anterior.

Senhor Presidente, então,  pelo  in dubio pro reo,  vou acompanhar o 
voto do Revisor,  porque eu estava fixando-a em 3 anos, tendo como base 
a pena  de 1 a 8 anos.

Supremo Tribunal Federal
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Voto s/ item VI

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(S/ ITEM VI.4-b.1)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ BORBA - CORRUPÇÃO PASSIVA)

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Presidente,  peço 
vênia a Vossa Excelência para acompanhar o Revisor, na esteira do que 
acaba também de acrescentar  a Ministra  Rosa Weber,  ou seja,  fazendo 
reajuste de aproximação.

É como voto, Presidente.

Supremo Tribunal Federal
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Voto s/ item VI

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM VI.4-b.1)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ BORBA - CORRUPÇÃO PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, pedindo 
vênia a Vossa Excelência, eu acompanho o eminente Revisor neste passo. 
Eu também tinha fixado em dois anos e seis meses a pena-base e fixado 
também, portanto, em dois anos e seis meses e cento e vinte dias-multa.

O Revisor fixa a multa em quanto?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Em dois anos e seis 
meses.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Isso sim. A multa?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A multa? Vinte e cinco 
dias-multa, à razão de dez salários mínimos por dia.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES -  Então,  eu  vou 
acompanhar neste passo o voto do eminente Relator quanto à multa.
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Debate

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE
(S/ ITEM VI.4-b.1)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ BORBA - CORRUPÇÃO PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Eu não tinha aqui, quando proferi o voto, mas acaba de me 
chegar a informação de que ele cometeu o crime também já na vigência 
da lei nova.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Não, de novembro de 2003.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Mas o fato é anterior, 
não é?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - O fato é anterior.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - É a questão do crime 

formal, é anterior. Dos pagamentos, um foi posterior.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - A oferta é anterior?
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 

RELATOR) - Sim, 2003. E ele cometeu também na vigência da lei.
O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI -  Ele 

recebeu  em  parcelas,  mas  o  próprio  Ministério  Público  disse,  na 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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Debate

AP 470 / MG 

denúncia, que só  foi comprovado um recebimento de duzentos mil.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  -  Anterior  à  Lei  nº 
10.763/2003.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Se foi anterior, não incide a lei mais grave.
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Voto s/ item VI

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

(SOBRE ITEM VI.4-b.1)
(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ BORBA - CORRUPÇÃO PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, o revisor 
apontou que houve um recebimento  no  dia  20  de  novembro,  o  único 
comprovado, posterior, portanto, à alteração da lei – posterior à Lei nº 
10.763, de 12 de novembro de 2003.

Acompanho  o  relator.  Penso  que  a  pena,  consideradas  as 
circunstâncias judiciais, majorada em seis meses, mostra-se razoável. Por 
isso, acompanho Sua Excelência, inclusive quanto à multa.
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(SOBRE ITEM VI.4-b.1)
(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ BORBA - CORRUPÇÃO PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, o revisor 
apontou que houve um recebimento  no  dia  20  de  novembro,  o  único 
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Voto s/ item VI

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O
(S/ ITEM VI.4-b.1)

(DOSIMETRIA DA PENA – JOSÉ BORBA – CORRUPÇÃO PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência), penso 
que o relator ainda não colocou essa matéria e deverá colocá-la.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência), é, mas 
Sua Excelência não leu o voto nessa parte. Por isso, não me pronunciei.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Não consta do voto, consta apenas da conclusão.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência), Vossa 
Excelência  não  acha  que  surge  a  ambiguidade  e  a  pena  restritiva  de 
direitos passaria a alcançar a liberdade de ir e vir?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência), terá 
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V O T O
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(DOSIMETRIA DA PENA – JOSÉ BORBA – CORRUPÇÃO PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência), penso 
que o relator ainda não colocou essa matéria e deverá colocá-la.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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que ficar recolhido, na casa de albergado, durante cinco horas.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ADITAMENTO AO VOTO
(S/ ITEM VI.4-b.1)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ BORBA - CORRUPÇÃO PASSIVA)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente,  eu 
não  explicitei,  agora  o  Ministro  Celso  de  Mello  explicitou.  Eu  tenho 
acompanhado o voto do Revisor, mas, na multa, acompanho o voto de 
Vossa Excelência.

Supremo Tribunal Federal
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ADITAMENTO AO VOTO
(S/ ITEM VI.4-b.1)
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26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM VI.4-b.1)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ BORBA - CORRUPÇÃO PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente,  também voto,  quanto à  multa,  acompanhando 

Vossa  Excelência  e,  quanto  à  pena restritiva  de  liberdade,  o  eminente 
Revisor.
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26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

PROPOSTA
(S/ ITEM VI.4-b.1)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ BORBA - CORRUPÇÃO PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR)  -  Sim,  Ministro  Celso,  eu  acolho  a  sugestão  de  Vossa 
Excelência  e  fixo  esta  pena  restritiva  de  direito.  Qual  foi  mesmo  a 
proposta?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Banalizada. É uma vergonha, na verdade.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) -  Parece-me que sim, dois anos e meio.

O SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Penso  que  não  há 
divergência. Tem-se que definir a pena restritiva de direitos.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Sim, vou refletir um pouco melhor e mais adiante, ainda 
nesta sessão, eu sugerirei com mais precisão essa pena restritiva.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Para  definir,  não 
deixando para a execução.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627947.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Para  definir,  não 
deixando para a execução.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627947.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7627 de 8405 STF-fl. 59242



Debate

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Matéria de fato?

O SENHOR MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA (ADVOGADO) - 
Exclusivamente  de  fato,  Excelência.  É  apenas  que  seja  considerada  a 
atenuante da confissão, porque Carlos Alberto Rodrigues Pinto confessou 
o recebimento desse valor, e, consequentemente, pede-se a aplicação do 
artigo 65.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  Nenhum  dos  parlamentares  negou  o  recebimento  das 
vantagens,  pelo  contrário,  todos  eles  confirmaram  ter  recebido  a 
vantagem indevida.

Eu indefiro.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas, então, todos eles 
teriam confessado o recebimento.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Eles não negaram.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Eles  confessaram 
que teriam recebido, mas não como se fosse crime. Eles confessavam que 
isso era devido em razão das questões eleitorais.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Negaram o crime, mas...
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 A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Portanto, negavam a 
existência  de  qualquer  crime.  Confessaram,  alguns  eu  tenho  até  a 
transcrição, ainda reli há pouco.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Como se fosse uma 
ajuda de partido a partido. 

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Sim.  Então  a 
confissão a que se referem eles, e alguns apresentaram até memoriais, na 
semana passada, é basicamente sobre as circunstâncias de terem recebido, 
que estava comprovado já.
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26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ADITAMENTO AO VOTO
(S/ITEM VI.2 - e.1)

(DOSIMETRIA DA PENA - BISPO RODRIGUES - CORRUPÇÃO 
PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Presidente,  eu  tenho  uma certa  relutância,  embora  respeite  muito  a 
ponderação  feita  pelo  advogado,  pois  tenho  sempre  entendido  que  a 
confissão  deve  ser  espontânea,  deve  ser  de  molde  a  colaborar  para  o 
esclarecimento de um delito desconhecido, não basta a admissão de que o 
indigitado  réu,  o  indigitado  culpado  admita,  ainda  que  aberta  e 
francamente, que praticou o delito; isso não é suficiente, não atende ao 
que  dispõe  o  artigo  65.  É  preciso  que  essa  confissão  permita  o 
esclarecimento  de  um  delito  ainda  não  descoberto  pelas  autoridades 
competentes. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Que não é o caso. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Que não é o caso. 
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26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM VI.2 - e.1)

(DOSIMETRIA DA PENA - BISPO RODRIGUES - CORRUPÇÃO 
PASSIVA)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
também entendo que a lei de regência é a lei atual, por isso acompanho o 
voto  do  Revisor,  fixando  a  pena  em  três  anos  de  reclusão,  mas 
acompanho o  voto de Vossa Excelência no que diz respeito à multa.
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26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM VI.2 - e.1)

(DOSIMETRIA DA PENA - BISPO RODRIGUES - CORRUPÇÃO 
PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor  Presidente,  eu  também  fixo  a  pena  em  três  anos.  Então, 

quanto a isso, acompanho o Revisor, mas, quanto à multa, acompanho 
Vossa Excelência.
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Vossa Excelência.
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26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(S/ITEM VI.2 - e.1)

(DOSIMETRIA DA PENA - BISPO RODRIGUES - CORRUPÇÃO 
PASSIVA)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
no  caso,  também  peço  vênia  a  Vossa  Excelência  para  acompanhar  o 
Revisor,  exatamente para fixar  em três  anos,  portanto,  mais  os quinze 
dias-multa. O Revisor já comunicou que, como tenho votado com ele na 
multa, como haverá aproximação, eu também farei o reajuste na forma do 
que chegar a ser estabelecido.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
no  caso,  também  peço  vênia  a  Vossa  Excelência  para  acompanhar  o 
Revisor,  exatamente para fixar  em três  anos,  portanto,  mais  os quinze 
dias-multa. O Revisor já comunicou que, como tenho votado com ele na 
multa, como haverá aproximação, eu também farei o reajuste na forma do 
que chegar a ser estabelecido.
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26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO

(S/ITEM VI.2 - e.1)
(DOSIMETRIA DA PENA - BISPO RODRIGUES - CORRUPÇÃO 

PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  - Senhor Presidente, 
eu estou acompanhando o  Revisor  quanto  à  fixação  da  pena-base,  da 
pena definitiva,  que eu tinha fixado em três anos, e acompanho Vossa 
Excelência quanto à fixação da multa.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM VI.2 - e.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - BISPO RODRIGUES - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Também acompanho o voto de Vossa Excelência. E a multa, Vossa 

Excelência chegou a proclamar?
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 

RELATOR) - Cento e quarenta.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Para mim, seria um pouco menos, mas acompanho Vossa Excelência.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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Para mim, seria um pouco menos, mas acompanho Vossa Excelência.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3581322.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7635 de 8405 STF-fl. 59250



Notas para o Voto

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. JOAQUIM BARBOSA

REVISOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AUTOR(A/S)(ES) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
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ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
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ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
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ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

NOTAS PARA O VOTO
(S/ ITEM VI.3-d.1)

(DOSIMETRIA DA PENA - ROMEU QUEIROZ - CORRUPÇÃO 
PASSIVA)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
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pedindo vênia a Vossa Excelência, porque entendo que a lei de regência é 
anterior, também aumentando um ano e seis meses, chego a dois anos e 
seis meses, já que a pena mínima seria um ano. Na multa, acompanho o 
voto de Vossa Excelência.
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(DOSIMETRIA DA PENA - ROMEU QUEIROZ - CORRUPÇÃO 
PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
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Senhor  Presidente,  Vossa  Excelência,  nesse  caso  da  corrupção 
passiva, aplicou a continuidade delitiva?

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Quanto à lavagem.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Quanto à lavagem. 
Aqui, não.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Só lavagem.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Nós estamos na lavagem?

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Não, ainda não. Estamos na corrupção passiva.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
A ordem do meu está diferente.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O abandono, a meu 
ver,  do artigo 71 do Código Penal  confirma a tese  do relator,  ou seja, 
realmente recebeu quantias em 2003 e 2004.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Estou no exaurimento.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A partir do momento 
em que se entende que não há continuidade delitiva,  evidentemente o 
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crime foi praticado em 2003.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas ministro, então o 
sistema não fecha, porque, a partir do momento em que não se reconhece 
a  continuidade  delitiva  no  crime  idêntico,  evidentemente,  toma-se  o 
crime,  como  preconizado  pela  doutrina,  como  meramente  formal.  A 
prática ocorreu em 2003, antes da lei nova.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Ele recebeu. Eu dei as datas. Entendo que o recebimento - o 
ato de receber - faz parte do tipo penal. Ele recebeu em 2003 e duas vezes 
em 2004.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas nós temos decidido assim. E a doutrina é absolutamente unânime, 
quer dizer, o primeiro recebimento é que caracteriza o crime do artigo 
317, os demais são parcelas, constituem mera consumação do primeiro 
delito. Mero exaurimento. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - É a Súmula nº 711.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ou  seja,  tomamos 
como crime único.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Que foi em 10 de julho de 2003.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Dez de julho e 2003. Bem mais grave.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA  -  Anterior  a 
novembro.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Que se deu em 13 de novembro.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Não  é  o  caso.  E  eu 
fiquei vencida com relação a se tratar de crime material. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Na verdade, o Plenário 
entendeu que era formal.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Formal.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Nós vamos chegar ao seguinte paradoxo: o eventual réu que 
recebeu em 2003 e em 2004 terá uma pena menor do que aquele que só 
recebeu em 2004.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Aí é o tipo.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Não  há  paradoxo, 
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porque,  quem  apenas  recebeu  em  2004,  na  vigência  da  lei  nova, 
evidentemente, a ela se submete.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Já assumiu o risco de praticar a conduta sob uma pena mais grave.

É  por  isso  que,  quando  houve  a  alteração  da  regra,  depois  do 
advento da Lei 10.763, a conduta foi apenada mais gravemente, porque a 
sociedade  reclamava  que  se  endurecessem  as  penas  para  que  estes 
comportamentos,  esses  delitos  contra  a  Administração Pública,  fossem 
coibidos com mais rigor. Então, assumiu o risco de sofrer uma pena mais 
grave.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) -  Vossa Excelência chegou a que resultado?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Dois anos e seis meses.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Partindo da pena de um ano.
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Voto s/ item VI

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM VI.3-d.1)

(DOSIMETRIA DA PENA - ROMEU QUEIROZ - CORRUPÇÃO 
PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Presidente,  eu também aqui  vou acompanhar o eminente Revisor 

quanto  à  pena  corporal;  quanto  à  pena  de  multa,  acompanho  Vossa 
Excelência.
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26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO

(S/ ITEM VI.3-d.1)
(DOSIMETRIA DA PENA - ROMEU QUEIROZ - CORRUPÇÃO 

PASSIVA)

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  - Presidente,  vou 
acompanhar o Revisor e, quanto à multa, acompanho Vossa Excelência.
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(S/ ITEM VI.3-d.1)
(DOSIMETRIA DA PENA – ROMEU QUEIROZ – CORRUPÇÃO 

PASSIVA)

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente, 
acompanho o revisor. A situação do acusado Romeu Ferreira Queiroz é 
muito  semelhante  à  de  José  Rodrigues  Borba,  em  relação  ao  qual  o 
Tribunal fixou a pena de dois anos e seis meses.

Por isso, acompanho Sua Excelência, reservando-me a apresentar o 
voto  quanto  à  continuidade  delitiva  quando  tivermos  a  conclusão  da 
dosimetria.  Pediria  inclusive  a  Vossa  Excelência,  se  for  possível,  que 
encaminhasse  os  espelhos  das  penas  com as  retificações  havidas  e  as 
conclusões  do  Plenário,  porque  fatalmente  terei  de  considerar  a  pena 
mais grave e aplicar a percentagem do artigo artigo 71.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Sim, mas eu lembro que não houve continuidade delitiva 
neste caso, não foi considerada a continuidade delitiva.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, mas é que Sua Excelência está cogitando de crimes distintos da 
mesma espécie.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – De uma continuidade 
delitiva não como preconizada por Vossa Excelência, que está ligada a 
cada crime, mas a crimes da mesma espécie. É algo bem mais abrangente.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) -  Sim.
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RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

NOTAS PARA O VOTO
(S/ ITEM VI.3-d.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - ROMEU QUEIROZ - 
LAVAGEM DE DINHEIRO)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
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acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência,  que só acresceu 
quatro meses à pena mínima e  um quinto pela continuidade delitiva.
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Debate

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

(S/ ITEM VI.2-b.2)
(DOSIMETRIA DA PENA – VALDEMAR COSTA NETO – 

CORRUPÇÃO PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência me 
permite?  Talvez  esse  tema,  pelo  menos  sob  a  minha  óptica,  esteja  a 
reclamar reflexão maior. Não nego que a alínea d do inciso III do artigo 65 
remete à autoria do delito. Mas indago será que podemos potencializar 
essa  referência  a  crime  a  ponto  de  colocar  em  segundo  plano  o 
reconhecimento pelo – de início, leigo – acusado do fato passível de ser 
capitulado como crime?

A meu ver, quando a alínea d alude a "confessado espontaneamente, 
perante a autoridade, a autoria do crime," remete à confissão da prática. 
Agora, o enquadramento, a classificação do procedimento como este ou 
aquele crime incumbe ao órgão julgador, e temos inclusive – em reforço a 
esse  entendimento,  não  bastasse,  em  geral,  a  condição  de  leigo  do 
acusado – a problemática alusiva ao Ministério Público. Quando este, na 
denúncia,  refere-se  a  uma  certa  classificação,  não  vincula  o  órgão 
julgador.  Penso  que  o  alcance  da  norma,  a  rigor,  é  ter-se  como 
confessados  fatos passíveis de enquadramento como crime.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Luiz  Fux 
(inserido  ante  o  cancelamento  do  aparte  por  Sua  Excelência),  poderia 
confessar inclusive ter praticado um crime que não seria realmente o da 
capacitação jurídica dos fatos.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
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O SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Luiz  Fux 
(inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência),  sim, mas 
admitiu o fato que, segundo o Ministério Público, na denúncia, estaria a 
levar à conclusão da prática criminosa.  Indago: essa admissão não é a 
confissão espontânea reclamada pela alínea d? Para mim, é.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Os réus negam a prática do crime.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Aliás, a defesa dele, 
o tempo todo, diz que não houve crime.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) -  O tempo todo eles negam.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES -  Na verdade, toda 
essa discussão girava em torno da interpretação desse fato.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) -  Sim, exatamente, da qualificação dos fatos.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Inclusive a questão 
do caixa dois, ou que era um fato meramente político.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – É aquela máxima: dá-
me os fatos que te darei o direito.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Portanto, reconhecia 
o fato, mas com uma outra interpretação.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  Negaram e  só  reconheceram os  fatos  depois  que  eles  já 
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estavam provados.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  - Reconhecia o fato, 
mas,  na  verdade,  atribuía  outro  significado,  quer  dizer,  juridicamente 
irrelevante para efeitos penais.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Não admitiram jamais a prática do crime.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Celso  de 
Mello  (inserido  ante  o  cancelamento  do  aparte  por  Sua  Excelência), 
especificamente  não,  mas  teria  admitido  os  recebimentos,  dando 
conotação toda própria, ou seja, de socorro ao partido.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - No caso desse não, 
Ministro. No caso desse réu, especificamente, nem é isso, porque o que se 
afirma desde o início é que teria havido um acerto sobre a campanha de 
2002. E nem isso ele chega a confessar, de que seria apoio, como outros 
fizeram; nem seria isso.
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ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 
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ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

NOTAS PARA O VOTO
(S/ ITEM VI.2-b.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - VALDEMAR COSTA NETO - 
CORRUPÇÃO PASSIVA)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, aqui 
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também me deparo com a pena de prisão, na minha dosimetria, de três 
anos, ou seja, exatamente na metade do caminho entre Vossa Excelência e 
o Revisor. Aplico então favoravelmente. Acompanho o voto do Revisor, 
favorecendo o réu.

Não entendo configurada a hipótese de confissão ao feitio legal de 
atenuante, mas também não aplico o artigo 62, inciso I, do Código Penal - 
acréscimo de um sexto que Vossa Excelência propõe.  Fixo a pena,  em 
definitivo, em dois anos e seis meses, acompanhando o voto do Revisor. 
E, na multa,  acompanho o voto de Vossa Excelência.
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Voto s/ item VI

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

(S/ ITEM VI.2-b.2)
(DOSIMETRIA DA PENA - VALDEMAR COSTA NETO - 

CORRUPÇÃO PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente,  mais uma vez,  acompanho o Revisor quanto à 

pena  restritiva  de  liberdade,  porque  também entendo  que  o  crime  se 
exauriu em 2003, na vigência da antiga lei, partindo, então, de uma pena 
mínima de um ano. Quanto à multa, acompanho Vossa Excelência.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3581319.
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Voto s/ item VI

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO

(S/ ITEM VI.2-b.2)
(DOSIMETRIA DA PENA - VALDEMAR COSTA NETO - 

CORRUPÇÃO PASSIVA)

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  - Presidente,  na 
verdade a minha posição aproxima-se da posição preconizada por Vossa 
Excelência, de modo que vou acompanhá-lo.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3531022.
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26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO

(S/ ITEM VI.2-b.2)
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Voto s/ item VI

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

(S/ ITEM VI.2-b.2)
(DOSIMETRIA DA PENA – VALDEMAR COSTA NETO – 

CORRUPÇÃO PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente,  também 
aplico a norma na redação primitiva e, num passo seguinte, tenho que a 
pena-base apontada pelo revisor mostra-se razoável, harmônica com as 
circunstâncias judiciais. Não vejo, na espécie, a liderança contemplada no 
inciso  I  do  artigo  62  do  Código  Penal  como  agravante.  Ocorreu  a 
coautoria em si, e não a liderança. 

Cabe,  realmente,  como  já  veiculei,  uma  reflexão  maior  quanto  à 
atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, no que diz respeito à confissão. 
Muito embora o preceito se refira à da autoria do crime, remete, ante a 
interpretação teleológica, à do fato que se tem como criminoso, porque, 
caso contrário, seria até mesmo colocar numa camisa de força o acusado 
presente  a  autoincriminação.  O  dispositivo  não  contempla  a 
autoincriminação.  O  preceito  visa  estimular  a  elucidação  de  fatos 
criminosos  e,  para  que ocorra,  basta  que se  veiculem dados  quanto  à 
prática criminosa, sem necessidade de uma classificação fechada, exata, 
relativamente ao delito. 

Acompanho, Sua Excelência, fixando a pena, portanto, em dois anos 
e seis meses de reclusão e, por ora, em vinte cinco dias-multa. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3386694.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente,  também 
aplico a norma na redação primitiva e, num passo seguinte, tenho que a 
pena-base apontada pelo revisor mostra-se razoável, harmônica com as 
circunstâncias judiciais. Não vejo, na espécie, a liderança contemplada no 
inciso  I  do  artigo  62  do  Código  Penal  como  agravante.  Ocorreu  a 
coautoria em si, e não a liderança. 

Cabe,  realmente,  como  já  veiculei,  uma  reflexão  maior  quanto  à 
atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, no que diz respeito à confissão. 
Muito embora o preceito se refira à da autoria do crime, remete, ante a 
interpretação teleológica, à do fato que se tem como criminoso, porque, 
caso contrário, seria até mesmo colocar numa camisa de força o acusado 
presente  a  autoincriminação.  O  dispositivo  não  contempla  a 
autoincriminação.  O  preceito  visa  estimular  a  elucidação  de  fatos 
criminosos  e,  para  que ocorra,  basta  que se  veiculem dados  quanto  à 
prática criminosa, sem necessidade de uma classificação fechada, exata, 
relativamente ao delito. 

Acompanho, Sua Excelência, fixando a pena, portanto, em dois anos 
e seis meses de reclusão e, por ora, em vinte cinco dias-multa. 
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Voto s/ item VI

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

(S/ ITEM VI.2-b.2)
(DOSIMETRIA DA PENA - VALDEMAR COSTA NETO - 

CORRUPÇÃO PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  -  Tomando  como 
referência a pena mínima constante da lei anterior.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  -  Presidente,  eu 
gostaria de subscrever aqui os argumentos trazidos pelo Ministro Celso 
de Mello, deixando também claro que eu parto desta pena mínima de um 
ano e faço essa exacerbação até três anos, depois aplico a agravante.
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26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS
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NOTAS PARA O VOTO
(S/ ITEM VI.2-b.3)

(DOSIMETRIA DA PENA - VALDEMAR COSTA NETO - 
LAVAGEM DE DINHEIRO)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER  -  Senhor  Presidente,  a 
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minha pena chegaria a cinco anos e dez meses de reclusão,  então está 
mais próxima à do Ministro Revisor, a quem eu acompanho. 

E, na multa, acompanho  o voto de Vossa Excelência.
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26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM VI.2-b.3)

(DOSIMETRIA DA PENA - VALDEMAR COSTA NETO - 
LAVAGEM DE DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, na minha dosimetria, eu cheguei a cinco anos e 

cinco meses, que se aproxima mais daquilo que está no voto do Revisor. 
Na multa, cheguei a cento e cinquenta dias-multa, que se aproxima mais 
daquilo que está no voto de Vossa Excelência.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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VOTO
(S/ ITEM VI.2-b.3)

(DOSIMETRIA DA PENA - VALDEMAR COSTA NETO - 
LAVAGEM DE DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, na minha dosimetria, eu cheguei a cinco anos e 

cinco meses, que se aproxima mais daquilo que está no voto do Revisor. 
Na multa, cheguei a cento e cinquenta dias-multa, que se aproxima mais 
daquilo que está no voto de Vossa Excelência.

É como voto.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(S/ ITEM VI.2-b.3)

(DOSIMETRIA DA PENA - VALDEMAR COSTA NETO - 
LAVAGEM DE DINHEIRO)

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Presidente,  a 
dosimetria  a  que  cheguei,  neste  caso,  de  cinco  anos  e  oito  meses 
aproxima-se exatamente do Ministro-Revisor.  Razão pela  qual  eu peço 
vênia a Vossa Excelência, para acompanhá-lo às inteiras.
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dosimetria  a  que  cheguei,  neste  caso,  de  cinco  anos  e  oito  meses 
aproxima-se exatamente do Ministro-Revisor.  Razão pela  qual  eu peço 
vênia a Vossa Excelência, para acompanhá-lo às inteiras.
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26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM VI.1 - b.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - PEDRO HENRY - CORRUPÇÃO 
PASSIVA)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, eu, 
tal como Vossa Excelência, aumento um ano e seis meses à pena mínima; 
só que, pedindo vênia a Vossa Excelência, aplico a lei de regência anterior. 
Então, acresço um ano e seis meses a um ano. Fixando, então, a pena-base 
em dois anos e seis meses, torno-a definitiva em dois anos e seis meses e 
acompanho Vossa Excelência no que diz respeito à multa.
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VOTO
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PASSIVA)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, eu, 
tal como Vossa Excelência, aumento um ano e seis meses à pena mínima; 
só que, pedindo vênia a Vossa Excelência, aplico a lei de regência anterior. 
Então, acresço um ano e seis meses a um ano. Fixando, então, a pena-base 
em dois anos e seis meses, torno-a definitiva em dois anos e seis meses e 
acompanho Vossa Excelência no que diz respeito à multa.
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26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM VI.1 - b.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - PEDRO HENRY - CORRUPÇÃO PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, eu também levo em consideração a pena mínima 

de um ano, na hipótese, tal qual a Ministra Rosa Weber. Chego à mesma 
pena por Sua Excelência fixada. Quanto à pena restritiva, acompanho Sua 
Excelência, pedindo vênia a Vossa Excelência, Presidente; mas, quanto à 
multa  -  tal  qual  também  fez  a  Ministra  Rosa -,  acompanho  Vossa 
Excelência.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM VI.1 - b.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - PEDRO HENRY - CORRUPÇÃO PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, eu também levo em consideração a pena mínima 

de um ano, na hipótese, tal qual a Ministra Rosa Weber. Chego à mesma 
pena por Sua Excelência fixada. Quanto à pena restritiva, acompanho Sua 
Excelência, pedindo vênia a Vossa Excelência, Presidente; mas, quanto à 
multa  -  tal  qual  também  fez  a  Ministra  Rosa -,  acompanho  Vossa 
Excelência.
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Voto s/ item VI

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(S/ITEM VI.1 - b.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - PEDRO HENRY - CORRUPÇÃO PASSIVA)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
quanto  à  pena  de  reclusão,  peço  vênia  a  Vossa  Excelência  para 
acompanhar a Ministra Rosa Weber, até porque parto, também, da norma 
por ela indicada. E, quanto à multa, acompanho Vossa Excelência.
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Voto s/ item VI

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM VI.1 - b.3)

(DOSIMETRIA DA PENA - PEDRO HENRY - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Senhor Presidente,  a 
minha  única  divergência  em relação  ao  voto  de  Vossa  Excelência  diz 
respeito  à  continuidade  delitiva,  porque,  tal  como  fiz  com  relação  à 
Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg,  faço o acréscimo apenas de um 
terço para manter coerência com os meus primeiros votos. A minha pena 
final chega a quatro anos e oito meses.  
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Voto s/ item VI

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM VI.1 - b.3)

(DOSIMETRIA DA PENA - PEDRO HENRY - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor  Presidente,  também  aplico  um  terço,  acompanhando  a 

eminente Ministra Rosa. E, quanto à multa, acompanho Vossa Excelência.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3581316.

Supremo Tribunal Federal

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM VI.1 - b.3)

(DOSIMETRIA DA PENA - PEDRO HENRY - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor  Presidente,  também  aplico  um  terço,  acompanhando  a 

eminente Ministra Rosa. E, quanto à multa, acompanho Vossa Excelência.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3581316.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7675 de 8405 STF-fl. 59290



Voto s/ item VI

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO 
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(S/ ITEM VI.1 - b.3)

(DOSIMETRIA DA PENA - PEDRO HENRY - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA  - Senhor Presidente, 
estou fazendo adaptação, porque, na verdade, aumentei na metade, mas, 
aí, a minha aproximação é exatamente com a Ministra Rosa, razão pela 
qual  peço  vênia  a  Vossa  Excelência  para  acompanhá-la,  fazendo  o 
reajustamento.  
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26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE
(S/ITEM VI.1 - b.1)

(DOSIMETRIA DA PENA - PEDRO CORRÊA - FORMAÇÃO DE 
QUADRILHA)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência), teria 
admitido de forma específica, não é?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Dois anos e três meses.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Ministro Celso de Mello, eu não tenho esse elemento aqui no 
momento.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 

RELATOR) -  Pelos dados que eu consigo rememorar da fase cognitiva, 
nenhum  desses  réus  parlamentares,  com  exceção  do  réu  Roberto 
Jefferson,  de  quem  eu  vou  tratar  daqui  a  pouco,  confessou.  Nenhum 
deles.  O  Jefferson  sim,  ele  teve  um  papel  que  eu  vou  tratar 
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AP 470 / MG 

especificamente, por isso deixei para o final. 
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 

RELATOR)  -  É,  coloquialmente.  Talvez  tenha  sido  uma  infelicidade 
minha na escolha das palavras que não refletem a realidade do processo, 
porque todos admitiram o recebimento dessas  somas milionárias,  mas 
deram a esse recebimento uma outra qualificação que não aquela que o 
Tribunal houve por bem...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Daí eu ter sustentado 
que importante é o reconhecimento do fato que tecnicamente conduz à 
apenação,  ao  enquadramento  no  tipo  penal,  para  considerar-se  a 
atenuante.  Eu,  por  exemplo,  adiro  à  colocação  do  ministro  Celso  de 
Mello.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO -   Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência), mas 
Vossa Excelência remete a dados da denúncia.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  -  Seria  interessante, 
talvez,  deixar  essa  parte,  Presidente,  para  ser  definida  na  sessão  de 
quarta-feira.  Vossa  Excelência,  no  recinto  do  Gabinete,  procederia  ao 
exame e traria os elementos necessários ao deslinde.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Eu  agora já estou em melhores condições para dizer que 
não houve propriamente uma confissão. O que houve foi a admissão do 
fato do recebimento, mas todos esses réus entendiam e alegaram que não 
viam isso como algo penalmente relevante. Alegação não acolhida pelo 
Tribunal. Por isso eu indefiro  essa postulação feita em memorial.
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Voto s/ item VI

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM VI.1 - b.1)

(DOSIMETRIA DA PENA - PEDRO CORRÊA - FORMAÇÃO DE 
QUADRILHA)

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES -  Eu  também 
acompanho Vossa Excelência. Tal como eu já tinha apontado em outro 
caso, entendo que aqui o que se pode verificar não é a confissão de um 
crime, mas a  confissão da prática de um ato que, segundo o argumento 
do  próprio  acusado,  não  constituiria  crime;  fala-se  de  um  modelo  de 
celebração de apoio, de financiamento. Alguns chegaram a falar em caixa 
dois, mas, aqui, o que se reconheceu foi um ato praticado, mas com um 
entendimento de que se tratava de ato ilícito. 

Logo, não me parece que seja o caso de reconhecer-se essa atenuante.
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crime, mas a  confissão da prática de um ato que, segundo o argumento 
do  próprio  acusado,  não  constituiria  crime;  fala-se  de  um  modelo  de 
celebração de apoio, de financiamento. Alguns chegaram a falar em caixa 
dois, mas, aqui, o que se reconheceu foi um ato praticado, mas com um 
entendimento de que se tratava de ato ilícito. 

Logo, não me parece que seja o caso de reconhecer-se essa atenuante.
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26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM VI.1 - b.1)

(DOSIMETRIA DA PENA - PEDRO CORRÊA - FORMAÇÃO DE 
QUADRILHA)

O SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  a  cada 
passo,  fico  mais  convencido  de  que  precisamos  distinguir  a 
autoincriminação,  presente  um  tipo,  da  confissão  contemplada,  como 
atenuante, no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do  Código Penal, que diz 
respeito, a meu ver, como ressaltado no memorial distribuído, à autoria 
do fato.

Se formos aos depoimentos, e também à alusão implementada por 
Vossa  Excelência, vamos ver que se chegou à minúcia quanto ao local de 
entrega dos valores, na sede do partido. O acusado admitiu, portanto, o 
fato que o Ministério Público entendeu configurar o tipo penal. 

Ora,  diante  desse contexto,  inclusive com menção às  práticas  dos 
demais acusados, não há como fugir à incidência do disposto no preceito 
a que me referi. Por isso, considero a atenuante e reduzo a pena fixada 
quanto à quadrilha – tem-se balizamento de um a três anos – a dois anos 
de reclusão.
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Ora,  diante  desse contexto,  inclusive com menção às  práticas  dos 
demais acusados, não há como fugir à incidência do disposto no preceito 
a que me referi. Por isso, considero a atenuante e reduzo a pena fixada 
quanto à quadrilha – tem-se balizamento de um a três anos – a dois anos 
de reclusão.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3386696.
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Esclarecimento

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Perdão, Excelência.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Vossa Excelência, então, não considera  a causa de aumento 
do 62, III?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não considero. Não considero e peço escusas por não feito referência a 
esse fato, nem constava do meu voto, porque, desde o início, inclusive 
quando redigi  o voto de mérito,  não vi nenhuma excepcionalidade na 
conduta,  aliás,  até ressaltei  isso no meu pronunciamento,  também não 
entendi que ele não exercia qualquer posição de mando.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência me 
permite?  Nesse  nível  de  escolaridade,  de  esclarecimento  sobre  a  vida 
gregária, fica difícil imaginar alguém instigando ou determinando prática 
criminosa.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- E há mais, Ministro Marco Aurélio, eu até penso que nós deveríamos, se 
aplicarmos esta agravante para os demais que foram coagidos,  aplicar a 
atenuante  correspondente,  porque  deve  haver  uma  contrapartida.  Se 
alguém mandou e outro obedeceu, por uma razão até de coerência lógica 
e de justiça, deveria ser aplicada a atenuante àqueles que foram coagidos, 
por esse réu Pedro Corrêa.

Então,  Senhor  Presidente,  com  a  devida  vênia,  não  aplico  essa 
agravante que Vossa Excelência está considerando, que é aquela do artigo 
62, III do Código Penal.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3508150.
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26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Perdão, Excelência.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Vossa Excelência, então, não considera  a causa de aumento 
do 62, III?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não considero. Não considero e peço escusas por não feito referência a 
esse fato, nem constava do meu voto, porque, desde o início, inclusive 
quando redigi  o voto de mérito,  não vi nenhuma excepcionalidade na 
conduta,  aliás,  até ressaltei  isso no meu pronunciamento,  também não 
entendi que ele não exercia qualquer posição de mando.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência me 
permite?  Nesse  nível  de  escolaridade,  de  esclarecimento  sobre  a  vida 
gregária, fica difícil imaginar alguém instigando ou determinando prática 
criminosa.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- E há mais, Ministro Marco Aurélio, eu até penso que nós deveríamos, se 
aplicarmos esta agravante para os demais que foram coagidos,  aplicar a 
atenuante  correspondente,  porque  deve  haver  uma  contrapartida.  Se 
alguém mandou e outro obedeceu, por uma razão até de coerência lógica 
e de justiça, deveria ser aplicada a atenuante àqueles que foram coagidos, 
por esse réu Pedro Corrêa.

Então,  Senhor  Presidente,  com  a  devida  vênia,  não  aplico  essa 
agravante que Vossa Excelência está considerando, que é aquela do artigo 
62, III do Código Penal.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3508150.
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Voto s/ item VI

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO 
(S/ ITEM VI.1 e b.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - PEDRO CORRÊA - CORRUPÇÃO 
PASSIVA)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, peço 
vênia a Vossa Excelência para, quanto à pena de reclusão, acompanhar o 
o  voto  do  Revisor,  partindo  das  mesmas  circunstâncias  judiciais.  Na 
multa, acompanho o voto de Vossa Excelência. 

Senhor Presente, também não aplico a agravante.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3562586.

Supremo Tribunal Federal

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO 
(S/ ITEM VI.1 e b.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - PEDRO CORRÊA - CORRUPÇÃO 
PASSIVA)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, peço 
vênia a Vossa Excelência para, quanto à pena de reclusão, acompanhar o 
o  voto  do  Revisor,  partindo  das  mesmas  circunstâncias  judiciais.  Na 
multa, acompanho o voto de Vossa Excelência. 

Senhor Presente, também não aplico a agravante.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3562586.
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Voto s/ item VI

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO 
(S/ ITEM VI.1 e b.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - PEDRO CORRÊA - CORRUPÇÃO PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

-  Ministro  Fux,  nós  não  estamos  na  lavagem,  data  venia, estamos  na 
corrupção passiva. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- Isso. 
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3508151.

Supremo Tribunal Federal

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO 
(S/ ITEM VI.1 e b.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - PEDRO CORRÊA - CORRUPÇÃO PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

-  Ministro  Fux,  nós  não  estamos  na  lavagem,  data  venia, estamos  na 
corrupção passiva. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- Isso. 
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3508151.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7684 de 8405 STF-fl. 59299



Voto s/ item VI

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO 
(S/ ITEM VI.1 e b.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - PEDRO CORRÊA - CORRUPÇÃO PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Ministra Rosa, que é no 

sentido  de  acompanhar  Vossa  Excelência  quanto  à  multa  e  de 
acompanhar o Revisor quanto à pena restritiva.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3581315.

Supremo Tribunal Federal

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO 
(S/ ITEM VI.1 e b.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - PEDRO CORRÊA - CORRUPÇÃO PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Ministra Rosa, que é no 

sentido  de  acompanhar  Vossa  Excelência  quanto  à  multa  e  de 
acompanhar o Revisor quanto à pena restritiva.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3581315.
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Voto s/ item VI

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM VI.1 - b.3)

(DOSIMETRIA DA PENA - PEDRO CORRÊA - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
parto da mesma pena-base de Vossa Excelência, três anos e seis meses, 
mas não aplico, pedindo vênia, a agravante do artigo 62, III.

 E, com relação à continuidade delitiva, seguindo aquele critério que 
já expus, acresço apenas um terço. Ou seja, chego a uma pena definitiva 
de quatro anos e oito meses.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3562587.
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26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM VI.1 - b.3)

(DOSIMETRIA DA PENA - PEDRO CORRÊA - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
parto da mesma pena-base de Vossa Excelência, três anos e seis meses, 
mas não aplico, pedindo vênia, a agravante do artigo 62, III.

 E, com relação à continuidade delitiva, seguindo aquele critério que 
já expus, acresço apenas um terço. Ou seja, chego a uma pena definitiva 
de quatro anos e oito meses.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3562587.
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Voto s/ item VI

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(S/ITEM VI.1 - b.3)

(DOSIMETRIA DA PENA - PEDRO CORRÊA - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
faço o  reajustamento,  porque a  pena a  que cheguei  se  aproxima mais 
àquela da Ministra Rosa Weber, mas, na verdade, ficou um pouco entre as 
duas.

Por essa razão, pedindo vênia a Vossa Excelência, para acompanhar 
a divergência por ela iniciada quanto à pena de reclusão.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3466374.

Supremo Tribunal Federal

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(S/ITEM VI.1 - b.3)

(DOSIMETRIA DA PENA - PEDRO CORRÊA - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
faço o  reajustamento,  porque a  pena a  que cheguei  se  aproxima mais 
àquela da Ministra Rosa Weber, mas, na verdade, ficou um pouco entre as 
duas.

Por essa razão, pedindo vênia a Vossa Excelência, para acompanhar 
a divergência por ela iniciada quanto à pena de reclusão.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3466374.
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Voto s/ item VI

26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM VI.1 - b.3)

(DOSIMETRIA DA PENA - PEDRO CORRÊA - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  - Senhor Presidente, 
pedindo vênia a Vossa Excelência, eu acompanho o voto da Ministra Rosa 
Weber, porque me aproximei mais.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3531025.
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26/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ITEM VI.1 - b.3)

(DOSIMETRIA DA PENA - PEDRO CORRÊA - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  - Senhor Presidente, 
pedindo vênia a Vossa Excelência, eu acompanho o voto da Ministra Rosa 
Weber, porque me aproximei mais.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3531025.
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Decisão de Julgamento

PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

AÇÃO PENAL 470
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR : MIN. JOAQUIM BARBOSA
REVISOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S) : JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA
ADV.(A/S) : JOSÉ LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA
RÉU(É)(S) : JOSÉ GENOÍNO NETO
ADV.(A/S) : SANDRA MARIA GONÇALVES PIRES
RÉU(É)(S) : DELÚBIO SOARES DE CASTRO
ADV.(A/S) : CELSO SANCHEZ VILARDI
RÉU(É)(S) : SÍLVIO JOSÉ PEREIRA
ADV.(A/S) : GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARÓ
RÉU(É)(S) : MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA
ADV.(A/S) : MARCELO LEONARDO
RÉU(É)(S) : RAMON HOLLERBACH CARDOSO
ADV.(A/S) : HERMES VILCHEZ GUERRERO
RÉU(É)(S) : CRISTIANO DE MELLO PAZ
ADV.(A/S) : CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES FILHO
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO
ADV.(A/S) : CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARÃES
ADV.(A/S) : CASTELLAR MODESTO GUIMARAES NETO
ADV.(A/S) : IZABELLA ARTUR COSTA
RÉU(É)(S) : ROGÉRIO LANZA TOLENTINO
ADV.(A/S) : PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA
RÉU(É)(S) : SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS
ADV.(A/S) : LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY
ADV.(A/S) : DANIELA VILLANI BONACCORSI
RÉU(É)(S) : GEIZA DIAS DOS SANTOS
ADV.(A/S) : PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA
RÉU(É)(S) : KÁTIA RABELLO
ADV.(A/S) : THEODOMIRO DIAS NETO
RÉU(É)(S) : JOSE ROBERTO SALGADO
ADV.(A/S) : MÁRCIO THOMAZ BASTOS
RÉU(É)(S) : VINÍCIUS SAMARANE
ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS
RÉU(É)(S) : AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS
ADV.(A/S) : ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA
ADV.(A/S) : ALBERTO ZACHARIAS TORON
RÉU(É)(S) : LUIZ GUSHIKEN
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO
RÉU(É)(S) : HENRIQUE PIZZOLATO
ADV.(A/S) : MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO
RÉU(É)(S) : PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3228315
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ADV.(A/S) : EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE
ADV.(A/S) : MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA
RÉU(É)(S) : PEDRO HENRY NETO
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU
ADV.(A/S) : MARCO ANTONIO MENEGHETTI
RÉU(É)(S) : ENIVALDO QUADRADO
ADV.(A/S) : PRISCILA CORRÊA GIOIA
RÉU(É)(S) : BRENO FISCHBERG
ADV.(A/S) : LEONARDO MAGALHÃES AVELAR
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO QUAGLIA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RÉU(É)(S) : VALDEMAR COSTA NETO
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO RODRIGUES)
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO
ADV.(A/S) : LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
RÉU(É)(S) : EMERSON ELOY PALMIERI
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS
ADV.(A/S) : HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA
RÉU(É)(S) : ROMEU FERREIRA QUEIROZ
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO
ADV.(A/S) : RONALDO GARCIA DIAS
ADV.(A/S) : FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ
ADV.(A/S) : DALMIR DE JESUS
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO
RÉU(É)(S) : PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
ADV.(A/S) : DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO
RÉU(É)(S) : ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA
ADV.(A/S) : LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA
RÉU(É)(S) : LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO)
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA
ADV.(A/S) : OLINTO CAMPOS VIEIRA
RÉU(É)(S) : ANDERSON ADAUTO PEREIRA
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA (DUDA MENDONÇA)
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS
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RÉU(É)(S) : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem 
suscitada  da  tribuna  pelo  advogado  Márcio  Thomaz  Bastos, 
ratificada pelos advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando Sá e 
Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 
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Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
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Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
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Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3228315

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7695 de 8405 STF-fl. 59310



Decisão de Julgamento

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Ricardo Lewandowski (Revisor); pelo crime de corrupção 
passiva (art. 317 do CP), condená-lo por unanimidade; e pelo crime 
de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry 
Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), do delito de formação de quadrilha, 
absolvê-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Joaquim  Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente; pelo crime de 
corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor, Gilmar Mendes e Marco Aurélio; e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu João  Cláudio  de 
Carvalho Genú (VI.1, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli; 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Enivaldo Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo 
crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, e pelo crime 
de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do 
delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Relator, Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e 
pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), 
pelo  crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e 
Marco  Aurélio;  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto 
de Souza Lamas (VI.2, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas 
(VI.2,  d.1,  d.2),  dos  delitos  de  formação  de  quadrilha  e  de 
lavagem de dinheiro, absolvê-lo por unanimidade, com base no art. 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Ricardo Lewandowski (Revisor); pelo crime de corrupção 
passiva (art. 317 do CP), condená-lo por unanimidade; e pelo crime 
de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry 
Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), do delito de formação de quadrilha, 
absolvê-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Joaquim  Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente; pelo crime de 
corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor, Gilmar Mendes e Marco Aurélio; e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu João  Cláudio  de 
Carvalho Genú (VI.1, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli; 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Enivaldo Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo 
crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, e pelo crime 
de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do 
delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Relator, Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e 
pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), 
pelo  crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e 
Marco  Aurélio;  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto 
de Souza Lamas (VI.2, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas 
(VI.2,  d.1,  d.2),  dos  delitos  de  formação  de  quadrilha  e  de 
lavagem de dinheiro, absolvê-lo por unanimidade, com base no art. 
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386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao réu Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa  Weber  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Roberto  Jefferson 
Monteiro  Francisco (VI.3,  c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e 
Marco Aurélio; quanto ao réu Romeu Ferreira Queiroz (VI.3, d.1, 
d.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Emerson Eloy Palmieri  (VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Dias Toffoli e Marco Aurélio, e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, 
b.1,  b.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e, em relação ao crime de lavagem de dinheiro, após 
os votos dos Ministros Relator, Luiz Fux, Dias Toffoli, Celso de 
Mello e Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio, julgando-a improcedente, o julgamento foi suspenso. Votou 
o Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 
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386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao réu Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa  Weber  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Roberto  Jefferson 
Monteiro  Francisco (VI.3,  c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e 
Marco Aurélio; quanto ao réu Romeu Ferreira Queiroz (VI.3, d.1, 
d.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Emerson Eloy Palmieri  (VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Dias Toffoli e Marco Aurélio, e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, 
b.1,  b.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e, em relação ao crime de lavagem de dinheiro, após 
os votos dos Ministros Relator, Luiz Fux, Dias Toffoli, Celso de 
Mello e Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio, julgando-a improcedente, o julgamento foi suspenso. Votou 
o Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 
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Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, 
VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, após o voto do Ministro Dias 
Toffoli julgando procedente a ação para, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a, 
VI.3.a),  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
julgando improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados 
os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Rogério Lanza Tolentino 
(item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira 
(item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal;  os  votos  dos  Ministros Cármen  Lúcia e Gilmar  Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de 
Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério 
Lanza Tolentino, julgando improcedente a ação para absolver dos 
delitos  mencionados  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e  Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto do 
Ministro  Marco  Aurélio,  que  julgava  procedente  a  ação  para 
condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares 
de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo 
de Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, 
julgando-a  improcedente  para  absolver  o  réu  Anderson  Adauto 
Pereira,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  nesta  assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de 
Mello.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  colhidos  os  votos  dos 
Ministros  Celso  de  Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama 
provisoriamente que julgou procedente em parte a ação penal para 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3228315

Supremo Tribunal Federal

Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, 
VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, após o voto do Ministro Dias 
Toffoli julgando procedente a ação para, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a, 
VI.3.a),  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
julgando improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados 
os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Rogério Lanza Tolentino 
(item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira 
(item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal;  os  votos  dos  Ministros Cármen  Lúcia e Gilmar  Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de 
Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério 
Lanza Tolentino, julgando improcedente a ação para absolver dos 
delitos  mencionados  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e  Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto do 
Ministro  Marco  Aurélio,  que  julgava  procedente  a  ação  para 
condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares 
de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo 
de Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, 
julgando-a  improcedente  para  absolver  o  réu  Anderson  Adauto 
Pereira,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  nesta  assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de 
Mello.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  colhidos  os  votos  dos 
Ministros  Celso  de  Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama 
provisoriamente que julgou procedente em parte a ação penal para 
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condenar, por unanimidade, pela prática dos crimes de corrupção 
ativa  (art.  333  do  Código  Penal),  os  réus  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e Rogério 
Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto 
(itens VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a 
ação  para  absolver,  por  maioria,  a  ré  Geiza  Dias  dos  Santos, 
vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  e,  por  unanimidade,  o  réu 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, 
do CPP. Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, 
após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa (Relator) quanto 
ao  item  VII da  denúncia,  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VII da 
denúncia, após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), julgando procedente a ação para condenar pelo crime de 
lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno de 
Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a  improcedente  para 
absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia Pereira da 
Costa,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho)  e  José  Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no 
que foi acompanhado integralmente pelo Ministro Luiz Fux; e os 
votos dos Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a 
ação  para  absolver  os  réus  Paulo  Roberto  Galvão  Rocha,  Anita 
Leocádia Pereira da Costa, João Magno de Moura, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho), Anderson Adauto Pereira e José Luiz 
Alves,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Gilmar 
Mendes.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
11.10.2012.

Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
preliminarmente,  rejeitou  a  emendatio  libelli suscitada  nas 
alegações finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa 
Weber votou no sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal 
proclama  provisoriamente  que  julgou  procedente  em  parte  a  ação 
para condenar os réus  Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  por 
unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na primeira 
parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº  7.492/1986, 
ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do 
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condenar, por unanimidade, pela prática dos crimes de corrupção 
ativa  (art.  333  do  Código  Penal),  os  réus  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e Rogério 
Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto 
(itens VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a 
ação  para  absolver,  por  maioria,  a  ré  Geiza  Dias  dos  Santos, 
vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  e,  por  unanimidade,  o  réu 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, 
do CPP. Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, 
após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa (Relator) quanto 
ao  item  VII da  denúncia,  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VII da 
denúncia, após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), julgando procedente a ação para condenar pelo crime de 
lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno de 
Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a  improcedente  para 
absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia Pereira da 
Costa,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho)  e  José  Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no 
que foi acompanhado integralmente pelo Ministro Luiz Fux; e os 
votos dos Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a 
ação  para  absolver  os  réus  Paulo  Roberto  Galvão  Rocha,  Anita 
Leocádia Pereira da Costa, João Magno de Moura, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho), Anderson Adauto Pereira e José Luiz 
Alves,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Gilmar 
Mendes.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
11.10.2012.

Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
preliminarmente,  rejeitou  a  emendatio  libelli suscitada  nas 
alegações finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa 
Weber votou no sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal 
proclama  provisoriamente  que  julgou  procedente  em  parte  a  ação 
para condenar os réus  Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  por 
unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na primeira 
parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº  7.492/1986, 
ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do 
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mesmo  delito  verificado  24  vezes  em  continuidade  delitiva, 
condenar,  por  maioria,  os  réus  Kátia  Rabello e  José  Roberto 
Salgado, vencida a Ministra Rosa Weber. Absolvidos do mencionado 
delito, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal, os 
réus Cristiano de Mello Paz e Vinícius Samarane, por unanimidade, 
e a ré  Geiza Dias dos Santos,  por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio. Com relação aos réus  José Eduardo Cavalcanti de 
Mendonça (Duda Mendonça) e  Zilmar Fernandes Silveira, o Tribunal 
absolveu-os, por maioria, do delito de evasão de divisas previsto 
na  segunda  parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº 
7.492/1986, com base no art. 386, III, do CPP, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; por unanimidade, do delito de lavagem de dinheiro 
referente aos cinco repasses de valores realizados em agência do 
Banco Rural, em São Paulo (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998, cinco vezes); e, por maioria, absolveu-os da prática 
do crime descrito no art. 1º, inciso VI, da Lei 9.613/1998, tendo 
em vista as cinqüenta e três operações de lavagem de dinheiro 
relacionadas às cinqüenta e três operações de evasão de divisas 
mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz 
Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvições com base no art. 386, 
VII,  do  CPP.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Plenário, 15.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  os  Ministros  Gilmar 
Mendes  e  Joaquim  Barbosa  (Relator)  reajustaram  seus  votos  para 
julgar  procedente  a  ação  e  condenar  os  réus  José  Eduardo 
Cavalcanti de Mendonça (Duda Mendonça) e Zilmar Fernandes Silveira 
pelo delito de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 
nº  7.492/1986),  descrito  no  item VIII  (c.1) da  denúncia.  Em 
relação ao item VII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros 
Gilmar  Mendes,  Celso  de  Mello  e  Ayres  Britto  (Presidente),  o 
Tribunal,  por  unanimidade,  julgou  improcedente  a  ação  para 
absolver os réus Anita Leocádia Pereira da Costa, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho) e José Luiz Alves do delito de lavagem 
de dinheiro, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal. Quanto aos réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno 
de Moura e Anderson Adauto Pereira, votaram pela procedência da 
ação, condenando-os pelo delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998),  os  Ministros  Joaquim 
Barbosa (Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres 
Britto (Presidente), e, pela improcedência, votaram os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia e Dias Toffoli. Em seguida, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator)  haver  proferido  parte  do  voto  quanto  ao  item  II da 
denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
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mesmo  delito  verificado  24  vezes  em  continuidade  delitiva, 
condenar,  por  maioria,  os  réus  Kátia  Rabello e  José  Roberto 
Salgado, vencida a Ministra Rosa Weber. Absolvidos do mencionado 
delito, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal, os 
réus Cristiano de Mello Paz e Vinícius Samarane, por unanimidade, 
e a ré  Geiza Dias dos Santos,  por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio. Com relação aos réus  José Eduardo Cavalcanti de 
Mendonça (Duda Mendonça) e  Zilmar Fernandes Silveira, o Tribunal 
absolveu-os, por maioria, do delito de evasão de divisas previsto 
na  segunda  parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº 
7.492/1986, com base no art. 386, III, do CPP, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; por unanimidade, do delito de lavagem de dinheiro 
referente aos cinco repasses de valores realizados em agência do 
Banco Rural, em São Paulo (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998, cinco vezes); e, por maioria, absolveu-os da prática 
do crime descrito no art. 1º, inciso VI, da Lei 9.613/1998, tendo 
em vista as cinqüenta e três operações de lavagem de dinheiro 
relacionadas às cinqüenta e três operações de evasão de divisas 
mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz 
Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvições com base no art. 386, 
VII,  do  CPP.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Plenário, 15.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  os  Ministros  Gilmar 
Mendes  e  Joaquim  Barbosa  (Relator)  reajustaram  seus  votos  para 
julgar  procedente  a  ação  e  condenar  os  réus  José  Eduardo 
Cavalcanti de Mendonça (Duda Mendonça) e Zilmar Fernandes Silveira 
pelo delito de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 
nº  7.492/1986),  descrito  no  item VIII  (c.1) da  denúncia.  Em 
relação ao item VII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros 
Gilmar  Mendes,  Celso  de  Mello  e  Ayres  Britto  (Presidente),  o 
Tribunal,  por  unanimidade,  julgou  improcedente  a  ação  para 
absolver os réus Anita Leocádia Pereira da Costa, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho) e José Luiz Alves do delito de lavagem 
de dinheiro, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal. Quanto aos réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno 
de Moura e Anderson Adauto Pereira, votaram pela procedência da 
ação, condenando-os pelo delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998),  os  Ministros  Joaquim 
Barbosa (Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres 
Britto (Presidente), e, pela improcedência, votaram os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia e Dias Toffoli. Em seguida, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator)  haver  proferido  parte  do  voto  quanto  ao  item  II da 
denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
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ação para condenar, pelo delito de formação de quadrilha (art. 388 
do Código Penal), os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio 
Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo 
de  Vasconcelos,  José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane,  Kátia 
Rabello e  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito às rés Geiza Dias 
dos Santos e Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com base no art. 386, 
VII, do Código de Processo Penal. O Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor) julgou improcedente a ação para absolver todos os réus 
mencionados no referido item II, fazendo-o com base no art. 386, 
III, do CPP, e reajustou o voto proferido em assentada anterior 
para julgar improcedente a ação e absolver, do delito de formação 
de quadrilha descrito no item VI da denúncia, os réus Pedro Silva 
Corrêa de Oliveira de Andrade Neto (VI.1.b.1), João Cláudio de 
Carvalho Genú (VI.1.c.1), Enivaldo Quadrado (VI.1.d.1), Valdemar 
Costa Neto (VI.2.b.1) e Jacinto de Souza Lamas (VI.2.c.1), com 
base  no  art.  386,  III,  do  CPP.  Em  seguida,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
18.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para 
condenar pelo delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de 
Castro, José Genoíno Neto, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de 
Mello  Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino,  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, José Roberto Salgado, Kátia Rabello e Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor),  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito, por unanimidade, 
à  ré  Ayanna  Tenório  Tôrres  de  Jesus,  por  unanimidade,  e,  por 
maioria, a ré Geiza Dias dos Santos, vencido o Ministro Marco 
Aurélio, ambas as absolvições com base no art. 386, VII, do Código 
de  Processo  Penal.  Ressalvados  os  votos  dos  Ministros  Revisor, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli que absolviam com base no 
art.  386,  III,  do  CPP.  Com  relação  ao  réu  Vinícius  Samarane, 
acompanharam  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condená-lo pelo mencionado delito 
de formação de quadrilha, os Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), e acompanharam o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) os Ministros Rosa Weber, 
Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio, julgando improcedente 
a ação para absolvê-lo com base no art. 386, III, do CPP. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto (Presidente). Plenário, 22.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal  resolveu 
questão de ordem suscitada pelo Ministro Ayres Britto (Presidente) 
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ação para condenar, pelo delito de formação de quadrilha (art. 388 
do Código Penal), os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio 
Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo 
de  Vasconcelos,  José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane,  Kátia 
Rabello e  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito às rés Geiza Dias 
dos Santos e Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com base no art. 386, 
VII, do Código de Processo Penal. O Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor) julgou improcedente a ação para absolver todos os réus 
mencionados no referido item II, fazendo-o com base no art. 386, 
III, do CPP, e reajustou o voto proferido em assentada anterior 
para julgar improcedente a ação e absolver, do delito de formação 
de quadrilha descrito no item VI da denúncia, os réus Pedro Silva 
Corrêa de Oliveira de Andrade Neto (VI.1.b.1), João Cláudio de 
Carvalho Genú (VI.1.c.1), Enivaldo Quadrado (VI.1.d.1), Valdemar 
Costa Neto (VI.2.b.1) e Jacinto de Souza Lamas (VI.2.c.1), com 
base  no  art.  386,  III,  do  CPP.  Em  seguida,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
18.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para 
condenar pelo delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de 
Castro, José Genoíno Neto, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de 
Mello  Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino,  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, José Roberto Salgado, Kátia Rabello e Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor),  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito, por unanimidade, 
à  ré  Ayanna  Tenório  Tôrres  de  Jesus,  por  unanimidade,  e,  por 
maioria, a ré Geiza Dias dos Santos, vencido o Ministro Marco 
Aurélio, ambas as absolvições com base no art. 386, VII, do Código 
de  Processo  Penal.  Ressalvados  os  votos  dos  Ministros  Revisor, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli que absolviam com base no 
art.  386,  III,  do  CPP.  Com  relação  ao  réu  Vinícius  Samarane, 
acompanharam  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condená-lo pelo mencionado delito 
de formação de quadrilha, os Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), e acompanharam o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) os Ministros Rosa Weber, 
Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio, julgando improcedente 
a ação para absolvê-lo com base no art. 386, III, do CPP. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto (Presidente). Plenário, 22.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal  resolveu 
questão de ordem suscitada pelo Ministro Ayres Britto (Presidente) 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3228315

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7709 de 8405 STF-fl. 59324



Decisão de Julgamento

no sentido de, em face do empate, absolver os acusados  Valdemar 
Costa  Neto e  Jacinto  de  Souza  Lamas do  delito  de  formação  de 
quadrilha (item VI da denúncia);  José Rodrigues Borba, do delito 
de lavagem de dinheiro (item VI da denúncia); Paulo Roberto Galvão 
da Rocha, João Magno Moura e Anderson Adauto Pereira, do delito de 
lavagem (item VII da denúncia) e o acusado Vinícius Samarane, do 
delito de formação de quadrilha (item II da denúncia), vencido o 
Ministro  Marco  Aurélio  que  entendia  caber  ao  Presidente  o 
desempate.  Em  seguida,  o  Tribunal  resolveu  questão  de  ordem 
suscitada pelo Ministro Joaquim Barbosa (Relator) no sentido de 
que  os  Ministros  que  absolveram  os  acusados  não  participam  da 
votação quanto à dosimetria da pena, vencidos os Ministros Dias 
Toffoli, Gilmar Mendes e Ayres Britto (Presidente). Na sequência, 
o Tribunal, com relação ao réu Marcos Valério Fernandes de Souza, 
pelo cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal), descrito no item II.b da denúncia, fixou a pena em 
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, nos termos do voto do 
Relator, não havendo participado da votação os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia; 
pelo cometimento do delito de  corrupção ativa (art. 333 do CP), 
descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal, nos termos 
do voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, não havendo participado da votação os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli; e, pelo 
cometimento do delito de  peculato (art. 312 do CP), descrito no 
item III.1 (b.2) da denúncia, o Tribunal, nos termos do voto do 
Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de 
reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários  mínimos  cada,  não  havendo  participado  da  votação  os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli. Votou o 
Presidente em todos os itens. Quanto ao delito de corrupção ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, após o voto do Relator, 
que fixava a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão 
e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, e o voto do Revisor, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-
multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos cada, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 23.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento em relação ao réu  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, inicialmente seu advogado, Dr. Marcelo 
Leonardo, assomou a tribuna e requereu que a agravante do art. 62, 
inciso I, do Código Penal, fosse considerada apenas à luz do tipo 
do art. 288 do Código Penal; que as reiterações de infrações sejam 
consideradas como objeto da série da continuidade delitiva, bem 
como a não aplicação, ao caso, da nova redação conferida ao art. 
387,  inciso  IV,  do  Código  de  Processo  Penal.  Em  seguida,  foi 
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no sentido de, em face do empate, absolver os acusados  Valdemar 
Costa  Neto e  Jacinto  de  Souza  Lamas do  delito  de  formação  de 
quadrilha (item VI da denúncia);  José Rodrigues Borba, do delito 
de lavagem de dinheiro (item VI da denúncia); Paulo Roberto Galvão 
da Rocha, João Magno Moura e Anderson Adauto Pereira, do delito de 
lavagem (item VII da denúncia) e o acusado Vinícius Samarane, do 
delito de formação de quadrilha (item II da denúncia), vencido o 
Ministro  Marco  Aurélio  que  entendia  caber  ao  Presidente  o 
desempate.  Em  seguida,  o  Tribunal  resolveu  questão  de  ordem 
suscitada pelo Ministro Joaquim Barbosa (Relator) no sentido de 
que  os  Ministros  que  absolveram  os  acusados  não  participam  da 
votação quanto à dosimetria da pena, vencidos os Ministros Dias 
Toffoli, Gilmar Mendes e Ayres Britto (Presidente). Na sequência, 
o Tribunal, com relação ao réu Marcos Valério Fernandes de Souza, 
pelo cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal), descrito no item II.b da denúncia, fixou a pena em 
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, nos termos do voto do 
Relator, não havendo participado da votação os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia; 
pelo cometimento do delito de  corrupção ativa (art. 333 do CP), 
descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal, nos termos 
do voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, não havendo participado da votação os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli; e, pelo 
cometimento do delito de  peculato (art. 312 do CP), descrito no 
item III.1 (b.2) da denúncia, o Tribunal, nos termos do voto do 
Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de 
reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários  mínimos  cada,  não  havendo  participado  da  votação  os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli. Votou o 
Presidente em todos os itens. Quanto ao delito de corrupção ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, após o voto do Relator, 
que fixava a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão 
e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, e o voto do Revisor, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-
multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos cada, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 23.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento em relação ao réu  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, inicialmente seu advogado, Dr. Marcelo 
Leonardo, assomou a tribuna e requereu que a agravante do art. 62, 
inciso I, do Código Penal, fosse considerada apenas à luz do tipo 
do art. 288 do Código Penal; que as reiterações de infrações sejam 
consideradas como objeto da série da continuidade delitiva, bem 
como a não aplicação, ao caso, da nova redação conferida ao art. 
387,  inciso  IV,  do  Código  de  Processo  Penal.  Em  seguida,  foi 
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proclamado que o Ministro Cezar Peluso restou vencido na fixação 
da pena do réu Marcos Valério Fernandes de Souza, em relação aos 
delitos de peculato (art. 312 do Código Penal), descritos no item 
III.1 (b.2) da denúncia, e de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal), descrito no  item III.1 (b.1) da denúncia, conforme voto 
proferido  antecipadamente  em  assentada  anterior.  Na  sequência, 
pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal) descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou 
a pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 
30 (trinta) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada,  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor), vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso, Joaquim 
Barbosa  (Relator),  Luiz  Fux,  Marco  Aurélio  e  Presidente.  Pelo 
cometimento dos delitos de peculato (art. 312 do CP) descritos nos 
itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 
230 (duzentos e trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em parte o 
Ministro Cezar Peluso e os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) 
e Dias Toffoli, estes no que fixavam a pena de multa em 25 (vinte 
e  cinco)  dias-multa,  no  valor  de  15  (quinze)  salários  mínimos 
cada. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 9.613/1998), descrito no 
item IV da denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 11 
(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa 
e um) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco 
Aurélio e Celso de Mello, e o voto do Revisor, que fixava a pena 
em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 
20 (vinte) dias-multa, no valor 15 (quinze) salários mínimos cada, 
no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Presidente,  o  Tribunal,  em  face  do  empate 
verificado na votação da dosimetria da pena, fixou-a nos termos do 
voto do Revisor. E, pelo cometimento do delito de corrupção ativa 
(art. 333 do CP), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 7 (sete) anos 
e 11 (onze) meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor 
que a fixava em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 19 
(dezenove) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada, no que foi acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli, e, após o 
voto do Relator, agora pelo cometimento do delito de  evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito 
no item VIII da denúncia, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 
(dez) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, 
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proclamado que o Ministro Cezar Peluso restou vencido na fixação 
da pena do réu Marcos Valério Fernandes de Souza, em relação aos 
delitos de peculato (art. 312 do Código Penal), descritos no item 
III.1 (b.2) da denúncia, e de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal), descrito no  item III.1 (b.1) da denúncia, conforme voto 
proferido  antecipadamente  em  assentada  anterior.  Na  sequência, 
pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal) descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou 
a pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 
30 (trinta) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada,  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor), vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso, Joaquim 
Barbosa  (Relator),  Luiz  Fux,  Marco  Aurélio  e  Presidente.  Pelo 
cometimento dos delitos de peculato (art. 312 do CP) descritos nos 
itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 
230 (duzentos e trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em parte o 
Ministro Cezar Peluso e os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) 
e Dias Toffoli, estes no que fixavam a pena de multa em 25 (vinte 
e  cinco)  dias-multa,  no  valor  de  15  (quinze)  salários  mínimos 
cada. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 9.613/1998), descrito no 
item IV da denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 11 
(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa 
e um) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco 
Aurélio e Celso de Mello, e o voto do Revisor, que fixava a pena 
em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 
20 (vinte) dias-multa, no valor 15 (quinze) salários mínimos cada, 
no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Presidente,  o  Tribunal,  em  face  do  empate 
verificado na votação da dosimetria da pena, fixou-a nos termos do 
voto do Revisor. E, pelo cometimento do delito de corrupção ativa 
(art. 333 do CP), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 7 (sete) anos 
e 11 (onze) meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor 
que a fixava em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 19 
(dezenove) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada, no que foi acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli, e, após o 
voto do Relator, agora pelo cometimento do delito de  evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito 
no item VIII da denúncia, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 
(dez) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, 
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Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a 
pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e 
dois) dias-multa, no valor de 15 salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber  e  Dias  Toffoli,  o 
julgamento  foi  suspenso  para  colher  o  voto  do  Ministro  Marco 
Aurélio.  Presidência  do  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
24.10.2012.

 Decisão: Prosseguindo no julgamento, com relação ao réu Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) descrito no item 
II da denúncia, fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão, por unanimidade e nos termos do voto do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  não  havendo  participado  da 
votação os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento 
do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descrito 
no  item  III.1  (b.1) da  denúncia,  o  Tribunal  fixou  a  pena 
definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos 
do voto do Relator, vencido em parte o Ministro Cezar Peluso, não 
havendo  participado  da  votação  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli.  Votou  o  Presidente.  Pelo  cometimento  do  delito  de 
peculato (art. 312 do Código Penal) descrito no item III.1 (b.2) 
da denúncia, o Tribunal fixou a pena definitiva em 3 (três) anos 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em 
parte  os  Ministros  Cezar  Peluso  e  Rosa  Weber,  não  havendo 
participado da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou 
o  Presidente.  Pelo  cometimento  do  delito  de  corrupção  ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
definitiva em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 180 
(cento  e  oitenta)  dias-multa,  no  valor  de  10  salários  mínimos 
cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  vencidos  em  parte  os 
Ministros Cezar Peluso, Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de peculato 
descrito nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal 
fixou a pena definitiva em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 
(vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, no 
valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso e Revisor. E, pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no item IV da denúncia, após o 
voto do Relator, fixando a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão, acrescido de 2/3 pela continuidade delitiva, 
tornado-a definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, no que 
foi acompanhado pelos Ministros Celso de Mello, Luiz Fux, Gilmar 
Mendes e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a pena-base 
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, acrescido de 1/3 
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Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a 
pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e 
dois) dias-multa, no valor de 15 salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber  e  Dias  Toffoli,  o 
julgamento  foi  suspenso  para  colher  o  voto  do  Ministro  Marco 
Aurélio.  Presidência  do  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
24.10.2012.

 Decisão: Prosseguindo no julgamento, com relação ao réu Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) descrito no item 
II da denúncia, fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão, por unanimidade e nos termos do voto do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  não  havendo  participado  da 
votação os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento 
do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descrito 
no  item  III.1  (b.1) da  denúncia,  o  Tribunal  fixou  a  pena 
definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos 
do voto do Relator, vencido em parte o Ministro Cezar Peluso, não 
havendo  participado  da  votação  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli.  Votou  o  Presidente.  Pelo  cometimento  do  delito  de 
peculato (art. 312 do Código Penal) descrito no item III.1 (b.2) 
da denúncia, o Tribunal fixou a pena definitiva em 3 (três) anos 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em 
parte  os  Ministros  Cezar  Peluso  e  Rosa  Weber,  não  havendo 
participado da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou 
o  Presidente.  Pelo  cometimento  do  delito  de  corrupção  ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
definitiva em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 180 
(cento  e  oitenta)  dias-multa,  no  valor  de  10  salários  mínimos 
cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  vencidos  em  parte  os 
Ministros Cezar Peluso, Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de peculato 
descrito nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal 
fixou a pena definitiva em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 
(vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, no 
valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso e Revisor. E, pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no item IV da denúncia, após o 
voto do Relator, fixando a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão, acrescido de 2/3 pela continuidade delitiva, 
tornado-a definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, no que 
foi acompanhado pelos Ministros Celso de Mello, Luiz Fux, Gilmar 
Mendes e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a pena-base 
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, acrescido de 1/3 
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pela continuidade delitiva, tornando-a definitiva em 4 (quatro) 
anos e 8 (oito) meses, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa 
Weber e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso para colher os 
votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 25.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  réu  Ramon 
Hollerbach  Cardoso, o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de 
corrupção ativa (art. 333 do CP) descrito no  item VI (1.a, 2.a, 
3.a, 4.a) da denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou o Presidente. 
Colhido  o  voto  do  Ministro  Marco  Aurélio,  com  relação  ao  réu 
Marcos Valério Fernandes de Souza quanto ao cometimento do delito 
de  corrupção ativa descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 7 (sete) anos e 11 (onze) 
meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou o 
Presidente. Quanto ao réu  Ramon Hollerbach Cardoso, o Tribunal, 
pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no  item IV da 
denúncia, colhidos os votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco 
Aurélio,  fixou  a  pena  em  5  (cinco)  anos  e  10  (dez)  meses  de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986) descrito 
no  item VIII da denúncia, após o voto do Relator que fixava a 
pena-base em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e Presidente, e o voto do Ministro Revisor que fixava a 
pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen 
Lúcia, e o voto do Ministro Marco Aurélio que fixava a pena-base 
em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e não reconhecia a 
continuidade delitiva, o julgamento foi suspenso. O Ministro Marco 
Aurélio, pelo cometimento do delito de evasão de divisas pelo réu 
Marcos Valério Fernandes de Souza, fixou em 3 (três) anos a pena-
base. Presidência do Ministro Ayres Britto (Presidente). Plenário, 
07.11.2012.

Decisão: Retomando o julgamento quanto ao réu Ramon Hollerbach 
Cardoso, pelo cometimento do delito de evasão de divisas (art. 22, 
parágrafo  único,  da  Lei  7.492/1986),  descrito  no  item  VIII  da 
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pela continuidade delitiva, tornando-a definitiva em 4 (quatro) 
anos e 8 (oito) meses, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa 
Weber e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso para colher os 
votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 25.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  réu  Ramon 
Hollerbach  Cardoso, o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de 
corrupção ativa (art. 333 do CP) descrito no  item VI (1.a, 2.a, 
3.a, 4.a) da denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou o Presidente. 
Colhido  o  voto  do  Ministro  Marco  Aurélio,  com  relação  ao  réu 
Marcos Valério Fernandes de Souza quanto ao cometimento do delito 
de  corrupção ativa descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 7 (sete) anos e 11 (onze) 
meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou o 
Presidente. Quanto ao réu  Ramon Hollerbach Cardoso, o Tribunal, 
pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no  item IV da 
denúncia, colhidos os votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco 
Aurélio,  fixou  a  pena  em  5  (cinco)  anos  e  10  (dez)  meses  de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986) descrito 
no  item VIII da denúncia, após o voto do Relator que fixava a 
pena-base em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e Presidente, e o voto do Ministro Revisor que fixava a 
pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen 
Lúcia, e o voto do Ministro Marco Aurélio que fixava a pena-base 
em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e não reconhecia a 
continuidade delitiva, o julgamento foi suspenso. O Ministro Marco 
Aurélio, pelo cometimento do delito de evasão de divisas pelo réu 
Marcos Valério Fernandes de Souza, fixou em 3 (três) anos a pena-
base. Presidência do Ministro Ayres Britto (Presidente). Plenário, 
07.11.2012.

Decisão: Retomando o julgamento quanto ao réu Ramon Hollerbach 
Cardoso, pelo cometimento do delito de evasão de divisas (art. 22, 
parágrafo  único,  da  Lei  7.492/1986),  descrito  no  item  VIII  da 
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denúncia, o Tribunal aprovou proposta do Ministro Celso de Mello 
no  sentido  de  fixar  em  1/3  a  exacerbação  pela  continuidade 
delitiva,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor), 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia, abstendo-se de votar o Ministro Marco 
Aurélio, restando fixada a pena em 3 (três) anos e 8 (oito) meses 
de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto reajustado do Ministro Joaquim 
Barbosa  (Relator),  vencidos  parcialmente  os  Ministros  Revisor, 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Em seguida, com 
relação  ao  réu  Cristiano  de  Mello  Paz,  o  Tribunal,  pelo 
cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal), descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 2 (dois) 
anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do Relator, 
vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio. Votou o Presidente. 
Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo cometimento do delito de  corrupção 
ativa (art. 333 do CP), descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, 
o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencido, em parte, o 
Ministro  Cezar  Peluso.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da 
votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Pelo cometimento do 
delito de peculato (art. 312 do CP), descrito no item III.1 (b.2) 
da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão 
e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, 
os Ministros Cezar Peluso e Rosa Weber. Votou o Presidente. Não 
participaram da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. O 
Relator aderiu à proposta do Ministro Celso de Mello de aplicar o 
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, na redação dada 
pela Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008. O Ministro Marco 
Aurélio não aderiu ao aditamento. O Presidente reservou-se a votar 
sobre a proposta em momento posterior. Pelo cometimento do delito 
de  corrupção ativa, descrito no  item III.3 (c.1) da denúncia, o 
Tribunal  fixou  a  pena  em  2  (dois)  anos  e  8  (oito)  meses  de 
reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em 
parte,  os  Ministros  Cezar  Peluso,  Revisor,  Rosa  Weber,  Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do 
delito de peculato, descrito nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da 
denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e 
noventa) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
no  que  foi  acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber,  Luiz  Fux, 
Cármen  Lúcia,  Gilmar  Mendes,  Marco  Aurélio,  Celso  de  Mello  e 
Presidente; o voto do Revisor, que fixava a pena em 2 (dois) anos, 
11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do Ministro Cezar Peluso, 
que a fixava, em relação ao delito descrito no item III.2 (b) da 
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denúncia, o Tribunal aprovou proposta do Ministro Celso de Mello 
no  sentido  de  fixar  em  1/3  a  exacerbação  pela  continuidade 
delitiva,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor), 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia, abstendo-se de votar o Ministro Marco 
Aurélio, restando fixada a pena em 3 (três) anos e 8 (oito) meses 
de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto reajustado do Ministro Joaquim 
Barbosa  (Relator),  vencidos  parcialmente  os  Ministros  Revisor, 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Em seguida, com 
relação  ao  réu  Cristiano  de  Mello  Paz,  o  Tribunal,  pelo 
cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal), descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 2 (dois) 
anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do Relator, 
vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio. Votou o Presidente. 
Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo cometimento do delito de  corrupção 
ativa (art. 333 do CP), descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, 
o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencido, em parte, o 
Ministro  Cezar  Peluso.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da 
votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Pelo cometimento do 
delito de peculato (art. 312 do CP), descrito no item III.1 (b.2) 
da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão 
e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, 
os Ministros Cezar Peluso e Rosa Weber. Votou o Presidente. Não 
participaram da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. O 
Relator aderiu à proposta do Ministro Celso de Mello de aplicar o 
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, na redação dada 
pela Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008. O Ministro Marco 
Aurélio não aderiu ao aditamento. O Presidente reservou-se a votar 
sobre a proposta em momento posterior. Pelo cometimento do delito 
de  corrupção ativa, descrito no  item III.3 (c.1) da denúncia, o 
Tribunal  fixou  a  pena  em  2  (dois)  anos  e  8  (oito)  meses  de 
reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em 
parte,  os  Ministros  Cezar  Peluso,  Revisor,  Rosa  Weber,  Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do 
delito de peculato, descrito nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da 
denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e 
noventa) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
no  que  foi  acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber,  Luiz  Fux, 
Cármen  Lúcia,  Gilmar  Mendes,  Marco  Aurélio,  Celso  de  Mello  e 
Presidente; o voto do Revisor, que fixava a pena em 2 (dois) anos, 
11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do Ministro Cezar Peluso, 
que a fixava, em relação ao delito descrito no item III.2 (b) da 
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denúncia, em 2 (dois) anos de reclusão, 30 (trinta) dias-multa, no 
valor de 3 (três) salários mínimos cada, e, em relação ao delito 
descrito  no  item  III.3  (c.2)  da  denúncia,  fixava  a  pena  em  2 
(dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-
multa, no valor de 3 (três) salários mínimos cada, a conclusão da 
votação foi adiada para que seja colhido o voto do Ministro Dias 
Toffoli,  ausente  ocasionalmente.  Pelo  cometimento  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  o  voto  do 
Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos 
Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e 
Presidente, e após o voto do Revisor, que a fixava em 5 (cinco) 
anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi acompanhado 
pelas Ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia, a conclusão da votação 
foi adiada para que seja colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, 
ausente ocasionalmente. Pelo cometimento do delito de  corrupção 
ativa, descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, após 
o voto do Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 
10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos 
Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e Presidente; após o voto do Revisor, que a fixava em 2 
(dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do 
Ministro Marco Aurélio, que fixava a pena-base em 3 (três) anos e 
6  (seis)  meses  de  reclusão,  deixando  o  exame  da  continuidade 
delitiva para outro momento, a conclusão da votação foi adiada 
para que seja colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, ausente 
ocasionalmente.  Com  relação  ao  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  o 
Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de  quadrilha, 
descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão, nos termos do voto do Ministro Marco 
Aurélio, vencido, em parte, o Relator, que a fixava em 2 (dois) 
anos de reclusão e reconhecia a prescrição da pretensão punitiva. 
Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Quanto ao delito de 
lavagem de dinheiro, descrito no item IV da denúncia, após o voto 
do Relator, fixando a pena em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 
(dias) de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e após a questão de ordem 
suscitada da tribuna pelo advogado Paulo Sérgio Abreu e Silva, que 
afirmava  que  o  réu  está  sendo  acusado  de  um  único  delito  de 
lavagem, a votação do item foi adiada. Não participam da votação 
os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Pelo cometimento do delito de 
corrupção ativa, descrito no  item VI.1.a da denúncia, o Tribunal 
fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão e 110 (cento e dez) 
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denúncia, em 2 (dois) anos de reclusão, 30 (trinta) dias-multa, no 
valor de 3 (três) salários mínimos cada, e, em relação ao delito 
descrito  no  item  III.3  (c.2)  da  denúncia,  fixava  a  pena  em  2 
(dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-
multa, no valor de 3 (três) salários mínimos cada, a conclusão da 
votação foi adiada para que seja colhido o voto do Ministro Dias 
Toffoli,  ausente  ocasionalmente.  Pelo  cometimento  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  o  voto  do 
Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos 
Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e 
Presidente, e após o voto do Revisor, que a fixava em 5 (cinco) 
anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi acompanhado 
pelas Ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia, a conclusão da votação 
foi adiada para que seja colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, 
ausente ocasionalmente. Pelo cometimento do delito de  corrupção 
ativa, descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, após 
o voto do Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 
10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos 
Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e Presidente; após o voto do Revisor, que a fixava em 2 
(dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do 
Ministro Marco Aurélio, que fixava a pena-base em 3 (três) anos e 
6  (seis)  meses  de  reclusão,  deixando  o  exame  da  continuidade 
delitiva para outro momento, a conclusão da votação foi adiada 
para que seja colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, ausente 
ocasionalmente.  Com  relação  ao  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  o 
Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de  quadrilha, 
descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão, nos termos do voto do Ministro Marco 
Aurélio, vencido, em parte, o Relator, que a fixava em 2 (dois) 
anos de reclusão e reconhecia a prescrição da pretensão punitiva. 
Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Quanto ao delito de 
lavagem de dinheiro, descrito no item IV da denúncia, após o voto 
do Relator, fixando a pena em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 
(dias) de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e após a questão de ordem 
suscitada da tribuna pelo advogado Paulo Sérgio Abreu e Silva, que 
afirmava  que  o  réu  está  sendo  acusado  de  um  único  delito  de 
lavagem, a votação do item foi adiada. Não participam da votação 
os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Pelo cometimento do delito de 
corrupção ativa, descrito no  item VI.1.a da denúncia, o Tribunal 
fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão e 110 (cento e dez) 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3228315

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7715 de 8405 STF-fl. 59330



Decisão de Julgamento

dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos, nos termos do 
voto do Relator, vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio, que 
fixava a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 
deixando  o  exame  da  continuidade  delitiva  para  outro  momento. 
Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os  Ministros 
Revisor  e  Dias  Toffoli.  Com  relação  à  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, o Tribunal, pelo cometimento do delito de formação de 
quadrilha, descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 1 (um) 
ano e 8 (meses) de reclusão, declarada a prescrição da pretensão 
punitiva, vencidos, em parte, os Ministros Marco Aurélio e Celso 
de  Mello.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo 
cometimento  do  delito  de  corrupção  ativa, descrito  no  item  VI 
(1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 
(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 110 (cento e dez) 
dias-multa,  no  valor  de  5  (cinco)  salários  mínimos  cada,  nos 
termos do voto do Relator, no que foi acompanhado pelos Ministros 
Rosa Weber, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Presidente, vencidos, em 
parte, o Revisor, que a fixava em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 
(dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia, e vencidos em maior extensão os Ministros 
Marco Aurélio e Celso de Mello, que a fixavam em 5 (cinco) anos e 
10 (dez) meses de reclusão. Pelo cometimento do delito de lavagem 
de  dinheiro, descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  o  voto  do 
Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 110 
(cento e dez) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos 
cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos  Ministros  Luiz  Fux,  Gilmar 
Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que a 
fixava em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) 
dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, no que 
foi acompanhado pela Ministra Rosa Weber, a votação foi suspensa 
para  que  sejam  colhidos  os  votos  dos  Ministros  Dias  Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio,  ausentes  ocasionalmente.  Pelo 
cometimento do delito de evasão de divisas, descrito no item VIII 
da denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta 
e oito) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, 
no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que a fixava em 
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 
(doze) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, no 
que  foi  acompanhado  pelo  Ministra  Rosa  Weber,  a  votação  foi 
suspensa  para  que  sejam  colhidos  os  votos  dos  Ministros  Dias 
Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio, ausentes ocasionalmente. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 08.11.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento com relação à ré Simone Reis 
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dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos, nos termos do 
voto do Relator, vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio, que 
fixava a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 
deixando  o  exame  da  continuidade  delitiva  para  outro  momento. 
Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os  Ministros 
Revisor  e  Dias  Toffoli.  Com  relação  à  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, o Tribunal, pelo cometimento do delito de formação de 
quadrilha, descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 1 (um) 
ano e 8 (meses) de reclusão, declarada a prescrição da pretensão 
punitiva, vencidos, em parte, os Ministros Marco Aurélio e Celso 
de  Mello.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo 
cometimento  do  delito  de  corrupção  ativa, descrito  no  item  VI 
(1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 
(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 110 (cento e dez) 
dias-multa,  no  valor  de  5  (cinco)  salários  mínimos  cada,  nos 
termos do voto do Relator, no que foi acompanhado pelos Ministros 
Rosa Weber, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Presidente, vencidos, em 
parte, o Revisor, que a fixava em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 
(dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia, e vencidos em maior extensão os Ministros 
Marco Aurélio e Celso de Mello, que a fixavam em 5 (cinco) anos e 
10 (dez) meses de reclusão. Pelo cometimento do delito de lavagem 
de  dinheiro, descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  o  voto  do 
Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 110 
(cento e dez) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos 
cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos  Ministros  Luiz  Fux,  Gilmar 
Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que a 
fixava em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) 
dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, no que 
foi acompanhado pela Ministra Rosa Weber, a votação foi suspensa 
para  que  sejam  colhidos  os  votos  dos  Ministros  Dias  Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio,  ausentes  ocasionalmente.  Pelo 
cometimento do delito de evasão de divisas, descrito no item VIII 
da denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta 
e oito) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, 
no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que a fixava em 
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 
(doze) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, no 
que  foi  acompanhado  pelo  Ministra  Rosa  Weber,  a  votação  foi 
suspensa  para  que  sejam  colhidos  os  votos  dos  Ministros  Dias 
Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio, ausentes ocasionalmente. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 08.11.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento com relação à ré Simone Reis 
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Lobo de Vasconcelos, colhidos os votos dos Ministros Dias Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do 
delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998), descrito no  item IV da denúncia, fixou a pena em 5 
(cinco) anos de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, no valor 
de 5 (cinco) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli 
e Cármen Lúcia; e, pelo cometimento do delito de evasão de divisas 
(art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item 
VIII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros Dias Toffoli, 
Cármen Lúcia e Marco Aurélio, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) 
anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta 
e oito) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, 
nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros 
Revisor,  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen  Lúcia.  Votou  o 
Presidente. Concluindo o julgamento com relação ao réu  Cristiano 
de Mello Paz, colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, o Tribunal, 
pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no  item IV da 
denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia 
e Dias Toffoli; pelo cometimento do delito de peculato (art. 312 
do Código Penal), descrito nos  itens III.2 (b) e  III.3 (c.2) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos, 10 (dez) meses 
e 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos, em parte, os Ministros Cezar Peluso, Revisor e 
Dias Toffoli; e, pelo cometimento do delito de  corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 
4.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 
(dez) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Marco Aurélio e 
Dias Toffoli. Votou o Presidente. Com relação ao réu José Dirceu 
de Oliveira e Silva, pelo cometimento do delito de  formação de 
quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal),  descrito  no  item  II da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 11 (onze) 
meses  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Votou  o 
Presidente. Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, pelo cometimento do delito 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), descrito no item VI 
(1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o Tribunal, fixou a pena em 7 
(sete)  anos  e  11  (onze)  meses  de  reclusão  e  260  (duzentos  e 
sessenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros 
Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Votou o Presidente. Não participaram 
da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Com relação ao réu 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3228315

Supremo Tribunal Federal

Lobo de Vasconcelos, colhidos os votos dos Ministros Dias Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do 
delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998), descrito no  item IV da denúncia, fixou a pena em 5 
(cinco) anos de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, no valor 
de 5 (cinco) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli 
e Cármen Lúcia; e, pelo cometimento do delito de evasão de divisas 
(art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item 
VIII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros Dias Toffoli, 
Cármen Lúcia e Marco Aurélio, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) 
anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta 
e oito) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, 
nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros 
Revisor,  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen  Lúcia.  Votou  o 
Presidente. Concluindo o julgamento com relação ao réu  Cristiano 
de Mello Paz, colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, o Tribunal, 
pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no  item IV da 
denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia 
e Dias Toffoli; pelo cometimento do delito de peculato (art. 312 
do Código Penal), descrito nos  itens III.2 (b) e  III.3 (c.2) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos, 10 (dez) meses 
e 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos, em parte, os Ministros Cezar Peluso, Revisor e 
Dias Toffoli; e, pelo cometimento do delito de  corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 
4.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 
(dez) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Marco Aurélio e 
Dias Toffoli. Votou o Presidente. Com relação ao réu José Dirceu 
de Oliveira e Silva, pelo cometimento do delito de  formação de 
quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal),  descrito  no  item  II da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 11 (onze) 
meses  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Votou  o 
Presidente. Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, pelo cometimento do delito 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), descrito no item VI 
(1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o Tribunal, fixou a pena em 7 
(sete)  anos  e  11  (onze)  meses  de  reclusão  e  260  (duzentos  e 
sessenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros 
Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Votou o Presidente. Não participaram 
da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Com relação ao réu 
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José  Genoíno  Neto,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de 
quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal),  descrito  no  item  II da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) 
meses  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Votou  o 
Presidente. Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, pelo cometimento do delito 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), descrito no item VI 
(1.a, 3.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos 
e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator,  vencidos,  quanto  à  fixação  da  pena  de  reclusão  e  de 
multa, os Ministros Dias Toffoli e Cármen Lúcia e, somente quanto 
à fixação da pena de multa, a Ministra Rosa Weber e o Presidente. 
O  Ministro  Dias  Toffoli  declarou  a  prescrição  da  pretensão 
punitiva.  A  Ministra  Cármen  Lúcia  deixou  a  apreciação  da 
prescrição  para  outro  momento.  Não  participou  da  votação  o 
Revisor.  Com  relação  ao  réu  Delúbio  Soares  Castro,  pelo 
cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal), descrito no item II da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto 
do Relator. Votou o Presidente. Não participaram da votação os 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, 
pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 6 (seis) anos e 8 (meses) de reclusão e 
250  (duzentos  e  cinquenta)  dias-multa,  no  valor  de  5  (cinco) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em 
parte, os Ministros Revisor, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o 
Presidente. Com relação à ré  Kátia Rabello, pelo cometimento do 
delito  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal), 
descrito no  item II da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 
(dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do 
Relator.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no  item IV da denúncia, o 
Tribunal  fixou  a  pena  em  5  (cinco)  anos  e  10  (dez)  meses  de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
15 salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, 
em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de  gestão 
fraudulenta  (art. 4º,  caput, da Lei nº 7.492/1986), descrito no 
item V da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos de 
reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor de 15 (quinze) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencido o 
Revisor  quanto  à  pena  de  multa.  Votou  o  Presidente.  E,  pelo 
cometimento do delito de  evasão de divisas  (art. 22, parágrafo 
único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item VIII da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de 
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José  Genoíno  Neto,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de 
quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal),  descrito  no  item  II da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) 
meses  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Votou  o 
Presidente. Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, pelo cometimento do delito 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), descrito no item VI 
(1.a, 3.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos 
e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator,  vencidos,  quanto  à  fixação  da  pena  de  reclusão  e  de 
multa, os Ministros Dias Toffoli e Cármen Lúcia e, somente quanto 
à fixação da pena de multa, a Ministra Rosa Weber e o Presidente. 
O  Ministro  Dias  Toffoli  declarou  a  prescrição  da  pretensão 
punitiva.  A  Ministra  Cármen  Lúcia  deixou  a  apreciação  da 
prescrição  para  outro  momento.  Não  participou  da  votação  o 
Revisor.  Com  relação  ao  réu  Delúbio  Soares  Castro,  pelo 
cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal), descrito no item II da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto 
do Relator. Votou o Presidente. Não participaram da votação os 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, 
pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 6 (seis) anos e 8 (meses) de reclusão e 
250  (duzentos  e  cinquenta)  dias-multa,  no  valor  de  5  (cinco) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em 
parte, os Ministros Revisor, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o 
Presidente. Com relação à ré  Kátia Rabello, pelo cometimento do 
delito  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal), 
descrito no  item II da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 
(dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do 
Relator.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no  item IV da denúncia, o 
Tribunal  fixou  a  pena  em  5  (cinco)  anos  e  10  (dez)  meses  de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
15 salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, 
em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de  gestão 
fraudulenta  (art. 4º,  caput, da Lei nº 7.492/1986), descrito no 
item V da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos de 
reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor de 15 (quinze) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencido o 
Revisor  quanto  à  pena  de  multa.  Votou  o  Presidente.  E,  pelo 
cometimento do delito de  evasão de divisas  (art. 22, parágrafo 
único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item VIII da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de 
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reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, 
os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Cármen  Lúcia.  Votou  o 
Presidente. Não participou da votação a Ministra Rosa Weber. Na 
sequência, quanto à questão de ordem suscitada da tribuna pelo Dr. 
Paulo Sérgio Abreu e Silva na sessão do Plenário de 8 de novembro, 
o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) esclareceu que a denúncia foi 
recebida  com  relação  ao  réu  Rogério  Lanza  Tolentino por  65 
operações  de  lavagem  de  dinheiro,  tendo  sido  condenado  por  46 
dessas operações, nos termos do art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 12.11.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, com relação ao réu  José 
Roberto  Salgado,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do CP), descrito no  item II da denúncia, o 
Tribunal  fixou  a  pena  em  2  (dois)  anos  e  3  (três)  meses  de 
reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator), não havendo participado da votação os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli; 
pelo  cometimento  do  delito  de lavagem  de  dinheiro (art.  1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no  item IV da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão, vencidos em parte os Ministros Revisor, Rosa 
Weber  e  Dias  Toffoli  e,  em  maior  extensão,  o  Ministro  Marco 
Aurélio, e fixou em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, tudo nos termos do voto 
do Relator; pelo cometimento do delito de gestão fraudulenta (art. 
4º, caput, da Lei nº 7.492/1986) descrito no item V da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos de reclusão, vencidos em 
parte  os  Ministros  Revisor,  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen 
Lúcia, e em 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, vencidos em parte os Ministros Revisor e 
Cármen  Lúcia,  tudo  nos  termos  do  voto  do  Relator;  e,  pelo 
cometimento do delito de  evasão de divisas (art. 22, parágrafo 
único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item VIII da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena de reclusão em 4 (quatro) anos e 7 (sete) 
meses,  vencidos  em  parte  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e 
Marco Aurélio, e, quanto à pena de multa, fixou-a em 100 (cem) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, tudo nos 
termos do voto do Relator, vencido em parte o Ministro Revisor, 
não havendo participado da votação a Ministra Rosa Weber. Votou o 
Presidente  em  todos  os  itens.  Com  relação  ao  réu  Vinícius 
Samarane, pelo cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no item IV da 
denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 5 (cinco) 
anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 130 (cento e 
trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Celso 
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reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, 
os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Cármen  Lúcia.  Votou  o 
Presidente. Não participou da votação a Ministra Rosa Weber. Na 
sequência, quanto à questão de ordem suscitada da tribuna pelo Dr. 
Paulo Sérgio Abreu e Silva na sessão do Plenário de 8 de novembro, 
o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) esclareceu que a denúncia foi 
recebida  com  relação  ao  réu  Rogério  Lanza  Tolentino por  65 
operações  de  lavagem  de  dinheiro,  tendo  sido  condenado  por  46 
dessas operações, nos termos do art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 12.11.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, com relação ao réu  José 
Roberto  Salgado,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do CP), descrito no  item II da denúncia, o 
Tribunal  fixou  a  pena  em  2  (dois)  anos  e  3  (três)  meses  de 
reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator), não havendo participado da votação os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli; 
pelo  cometimento  do  delito  de lavagem  de  dinheiro (art.  1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no  item IV da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão, vencidos em parte os Ministros Revisor, Rosa 
Weber  e  Dias  Toffoli  e,  em  maior  extensão,  o  Ministro  Marco 
Aurélio, e fixou em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, tudo nos termos do voto 
do Relator; pelo cometimento do delito de gestão fraudulenta (art. 
4º, caput, da Lei nº 7.492/1986) descrito no item V da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos de reclusão, vencidos em 
parte  os  Ministros  Revisor,  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen 
Lúcia, e em 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, vencidos em parte os Ministros Revisor e 
Cármen  Lúcia,  tudo  nos  termos  do  voto  do  Relator;  e,  pelo 
cometimento do delito de  evasão de divisas (art. 22, parágrafo 
único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item VIII da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena de reclusão em 4 (quatro) anos e 7 (sete) 
meses,  vencidos  em  parte  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e 
Marco Aurélio, e, quanto à pena de multa, fixou-a em 100 (cem) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, tudo nos 
termos do voto do Relator, vencido em parte o Ministro Revisor, 
não havendo participado da votação a Ministra Rosa Weber. Votou o 
Presidente  em  todos  os  itens.  Com  relação  ao  réu  Vinícius 
Samarane, pelo cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no item IV da 
denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 5 (cinco) 
anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 130 (cento e 
trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Celso 
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de Mello e Ayres Britto (Presidente), e os votos dos Ministros 
Rosa Weber e Dias Toffoli, que fixavam a pena em 4 (quatro) anos, 
2  (dois)  meses  e  20  (vinte)  dias  de  reclusão,  acompanhando  o 
Relator quanto à fixação da pena de multa; e, pelo cometimento do 
delito  de  gestão  fraudulenta (art.  4º,  caput,  da  Lei  nº 
7.492/1986),  descrito  no  item  V da  denúncia,  após  o  voto  do 
Relator, que fixava a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, 
Celso  de  Mello  e  Ayres  Britto  (Presidente),  e  os  votos  dos 
Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia, que fixavam a 
pena em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, acompanhando 
o Relator quanto à fixação da pena de multa, o julgamento foi 
suspenso para colher o voto do Ministro Gilmar Mendes, ausente 
ocasionalmente. Não participam da votação em ambos os itens os 
Ministros  Revisor  e  Marco  Aurélio.  Com  relação  ao  réu  Rogério 
Lanza  Tolentino,  pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro,  descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  os  votos  dos 
Ministros Luiz Fux e Celso de Mello, que acompanhavam o Relator 
fixando a pena em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias 
de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, e o voto da Ministra Rosa Weber, 
que fixava a pena em 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias 
de reclusão, no que foi acompanhada pelo Ministro Ayres Britto 
(Presidente), o julgamento foi suspenso para que sejam colhidos os 
votos dos Ministros Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. 
Não participam da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 14.11.2012. 

 Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal  rejeitou 
questão de ordem suscitada pelo Dr. Marcelo Leal de Oliveira Lima, 
da  tribuna,  que  entendia  não  haver  quorum  regimental  para 
deliberação sobre a dosimetria de pena. Ausentes, ocasionalmente, 
os Ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes. Com relação ao réu  Breno 
Fischberg, o Tribunal, pelo cometimento do delito de  lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito 
no item VI.1 (d.2) da denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos, 10 
(dez) meses de reclusão, vencidas em parte as Ministras Rosa Weber 
e Cármen Lúcia, e em 220 (duzentos e vinte) dias-multa, no valor 
de 10 (dez) salários mínimos cada, tudo nos termos do voto do 
Ministro Joaquim Barbosa (Relator). Não participaram da votação os 
Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  Gilmar  Mendes,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio. Com relação ao réu Enivaldo Quadrado, o 
Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de  quadrilha 
(art. 288 do CP), descrito no item VI.1 (d.1) da denúncia, fixou a 
pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do 
voto do Relator, não havendo participado da votação os Ministros 
Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski; pelo 
cometimento do delito de  lavagem de dinheiro, descrito no  item 
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de Mello e Ayres Britto (Presidente), e os votos dos Ministros 
Rosa Weber e Dias Toffoli, que fixavam a pena em 4 (quatro) anos, 
2  (dois)  meses  e  20  (vinte)  dias  de  reclusão,  acompanhando  o 
Relator quanto à fixação da pena de multa; e, pelo cometimento do 
delito  de  gestão  fraudulenta (art.  4º,  caput,  da  Lei  nº 
7.492/1986),  descrito  no  item  V da  denúncia,  após  o  voto  do 
Relator, que fixava a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, 
Celso  de  Mello  e  Ayres  Britto  (Presidente),  e  os  votos  dos 
Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia, que fixavam a 
pena em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, acompanhando 
o Relator quanto à fixação da pena de multa, o julgamento foi 
suspenso para colher o voto do Ministro Gilmar Mendes, ausente 
ocasionalmente. Não participam da votação em ambos os itens os 
Ministros  Revisor  e  Marco  Aurélio.  Com  relação  ao  réu  Rogério 
Lanza  Tolentino,  pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro,  descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  os  votos  dos 
Ministros Luiz Fux e Celso de Mello, que acompanhavam o Relator 
fixando a pena em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias 
de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, e o voto da Ministra Rosa Weber, 
que fixava a pena em 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias 
de reclusão, no que foi acompanhada pelo Ministro Ayres Britto 
(Presidente), o julgamento foi suspenso para que sejam colhidos os 
votos dos Ministros Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. 
Não participam da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 14.11.2012. 

 Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal  rejeitou 
questão de ordem suscitada pelo Dr. Marcelo Leal de Oliveira Lima, 
da  tribuna,  que  entendia  não  haver  quorum  regimental  para 
deliberação sobre a dosimetria de pena. Ausentes, ocasionalmente, 
os Ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes. Com relação ao réu  Breno 
Fischberg, o Tribunal, pelo cometimento do delito de  lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito 
no item VI.1 (d.2) da denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos, 10 
(dez) meses de reclusão, vencidas em parte as Ministras Rosa Weber 
e Cármen Lúcia, e em 220 (duzentos e vinte) dias-multa, no valor 
de 10 (dez) salários mínimos cada, tudo nos termos do voto do 
Ministro Joaquim Barbosa (Relator). Não participaram da votação os 
Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  Gilmar  Mendes,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio. Com relação ao réu Enivaldo Quadrado, o 
Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de  quadrilha 
(art. 288 do CP), descrito no item VI.1 (d.1) da denúncia, fixou a 
pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do 
voto do Relator, não havendo participado da votação os Ministros 
Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski; pelo 
cometimento do delito de  lavagem de dinheiro, descrito no  item 
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VI.1 (d.2) da denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena 
em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 
260  (duzentos  e  sessenta)  dias-multa,  no  valor  de  10  (dez) 
salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz 
Fux, Gilmar Mendes e Celso de Mello, e após o voto do Revisor, que 
fixava a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 
(onze) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli e 
Cármen Lúcia, o Tribunal deliberou, face o empate verificado, pela 
prevalência  da  dosimetria  fixada  pelo  Revisor,  não  havendo 
participado da votação o Ministro Marco Aurélio. Com relação ao 
réu João Cláudio de Carvalho Genú, o Tribunal, pelo cometimento do 
delito de  formação de quadrilha, descrito no  item VI.1 (c.1)  da 
denúncia,  fixou  a  pena  em  2  (dois)  anos  e  3  (três)  meses  de 
reclusão, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Marco  Aurélio  e  Celso  de  Mello, 
vencidos em parte os Ministros Relator e Luiz Fux, não havendo 
participado da votação os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias 
Toffoli  e  Ricardo  Lewandowski;  pelo  cometimento  do  delito  de 
corrupção passiva (art. 317 do CP), descrito no item VI.1 (c.2) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses 
de reclusão e declarou a prescrição da pretensão punitiva, nos 
termos do voto do Ministro Celso de Mello, vencidos em parte o 
Relator e, em menor extensão, os Ministros Revisor, Rosa Weber e 
Cármen Lúcia, não havendo participado da votação o Ministro Dias 
Toffoli; e, pelo cometimento do delito de  lavagem de dinheiro, 
descrito no item VI.1 (c.3) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, no 
valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, não havendo participado da votação os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio. 
Com  relação  ao  réu  Jacinto  de  Souza  Lamas,  o  Tribunal,  pelo 
cometimento do delito de corrupção passiva, descrito no item VI.2 
(c.2) da denúncia, fixou a pena em 1 (um) ano e 3 (três) meses de 
reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários 
mínimos cada, e declarou a prescrição da pretensão punitiva, nos 
termos do voto do Revisor, vencidos em parte os Ministros Relator, 
Gilmar Mendes e Celso de Mello; e, pelo cometimento do delito de 
lavagem de dinheiro, descrito no item VI.2 (c.3), o Tribunal fixou 
a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, 
no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos em parte os Ministros Revisor, Rosa Weber e Dias 
Toffoli,  não  havendo  participado  da  votação  o  Ministro  Marco 
Aurélio. Com relação ao réu  Henrique Pizzolato, preliminarmente, 
em  resposta  à  solicitação  feita  da  tribuna  pelo  advogado  Dr. 
Marthius  Sávio  Cavalcante  Lobato,  o  relator  esclareceu  já  ter 
indeferido  monocraticamente  a  questão  na  petição  nº  57.480.  Em 
seguida, pelo cometimento do delito de corrupção passiva, descrito 
no  item III.3 (a.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 
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VI.1 (d.2) da denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena 
em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 
260  (duzentos  e  sessenta)  dias-multa,  no  valor  de  10  (dez) 
salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz 
Fux, Gilmar Mendes e Celso de Mello, e após o voto do Revisor, que 
fixava a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 
(onze) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli e 
Cármen Lúcia, o Tribunal deliberou, face o empate verificado, pela 
prevalência  da  dosimetria  fixada  pelo  Revisor,  não  havendo 
participado da votação o Ministro Marco Aurélio. Com relação ao 
réu João Cláudio de Carvalho Genú, o Tribunal, pelo cometimento do 
delito de  formação de quadrilha, descrito no  item VI.1 (c.1)  da 
denúncia,  fixou  a  pena  em  2  (dois)  anos  e  3  (três)  meses  de 
reclusão, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Marco  Aurélio  e  Celso  de  Mello, 
vencidos em parte os Ministros Relator e Luiz Fux, não havendo 
participado da votação os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias 
Toffoli  e  Ricardo  Lewandowski;  pelo  cometimento  do  delito  de 
corrupção passiva (art. 317 do CP), descrito no item VI.1 (c.2) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses 
de reclusão e declarou a prescrição da pretensão punitiva, nos 
termos do voto do Ministro Celso de Mello, vencidos em parte o 
Relator e, em menor extensão, os Ministros Revisor, Rosa Weber e 
Cármen Lúcia, não havendo participado da votação o Ministro Dias 
Toffoli; e, pelo cometimento do delito de  lavagem de dinheiro, 
descrito no item VI.1 (c.3) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, no 
valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, não havendo participado da votação os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio. 
Com  relação  ao  réu  Jacinto  de  Souza  Lamas,  o  Tribunal,  pelo 
cometimento do delito de corrupção passiva, descrito no item VI.2 
(c.2) da denúncia, fixou a pena em 1 (um) ano e 3 (três) meses de 
reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários 
mínimos cada, e declarou a prescrição da pretensão punitiva, nos 
termos do voto do Revisor, vencidos em parte os Ministros Relator, 
Gilmar Mendes e Celso de Mello; e, pelo cometimento do delito de 
lavagem de dinheiro, descrito no item VI.2 (c.3), o Tribunal fixou 
a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, 
no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos em parte os Ministros Revisor, Rosa Weber e Dias 
Toffoli,  não  havendo  participado  da  votação  o  Ministro  Marco 
Aurélio. Com relação ao réu  Henrique Pizzolato, preliminarmente, 
em  resposta  à  solicitação  feita  da  tribuna  pelo  advogado  Dr. 
Marthius  Sávio  Cavalcante  Lobato,  o  relator  esclareceu  já  ter 
indeferido  monocraticamente  a  questão  na  petição  nº  57.480.  Em 
seguida, pelo cometimento do delito de corrupção passiva, descrito 
no  item III.3 (a.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 
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(três) anos, 9 (nove) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do 
voto  do  Relator,  vencidos  em  parte  os  Ministros  Cezar  Peluso, 
Revisor e Marco Aurélio; pelo cometimento do delito de  peculato 
(art. 312 do CP), descrito nos  itens III.2 (a)  e III.3 (a.3) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos em parte os Ministros Revisor e Marco Aurélio; e, pelo 
cometimento do delito de  lavagem de dinheiro, descrito no  item 
III.3 (a.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos 
de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, no valor 10 (dez) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em 
parte  os  Ministros  Cezar  Peluso  e  Luiz  Fux,  não  havendo 
participado da votação o Ministro Marco Aurélio. Com relação ao 
réu  Rogério Lanza Tolentino, quanto ao cometimento do delito de 
lavagem de dinheiro, descrito no item IV da denúncia, o Tribunal, 
colhidos  os  votos  dos  Ministros  Cármen  Lúcia,  Gilmar  Mendes  e 
Marco Aurélio, fixou a pena em 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 10 
(dez) dias de reclusão, nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, 
vencidos os Ministros Relator e Luiz Fux, e em 133 (cento e trinta 
e três) dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos 
termos do voto do Relator. Reajustou o voto o Ministro Celso de 
Mello. Com relação ao réu Vinícius Samarane, quanto ao cometimento 
do delito de lavagem de dinheiro, descrito no item IV da denúncia, 
colhido o voto do Ministro Gilmar Mendes, o Tribunal fixou a pena 
em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 
vencidos em parte os Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli, e em 130 
(cento e trinta) dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada, 
tudo nos termos do voto do Relator, não havendo participado da 
votação os Ministros Revisor e Marco Aurélio; pelo cometimento do 
delito  de  gestão  fraudulenta  (art.  4º,  caput,  da  Lei  nº 
7.492/1986), descrito no  item V da denúncia, o Tribunal fixou a 
pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, vencidos em 
parte os Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia, e em 
100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
tudo nos termos do voto do Relator. Não participaram da votação os 
Ministros Revisor e Marco Aurélio. Em seguida, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa (Vice-
Presidente no exercício da Presidência). Plenário, 21.11.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, com relação ao réu  José 
Rodrigues Borba, pelo cometimento do delito de  corrupção passiva 
(art.  317  do  Código  Penal),  descrito  no  item VI.4  (b.1) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) 
meses  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski  (Revisor),  vencidos  em  parte  os  Ministros  Relator, 
Luiz Fux e Marco Aurélio, e em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3228315

Supremo Tribunal Federal

(três) anos, 9 (nove) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do 
voto  do  Relator,  vencidos  em  parte  os  Ministros  Cezar  Peluso, 
Revisor e Marco Aurélio; pelo cometimento do delito de  peculato 
(art. 312 do CP), descrito nos  itens III.2 (a)  e III.3 (a.3) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos em parte os Ministros Revisor e Marco Aurélio; e, pelo 
cometimento do delito de  lavagem de dinheiro, descrito no  item 
III.3 (a.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos 
de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, no valor 10 (dez) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em 
parte  os  Ministros  Cezar  Peluso  e  Luiz  Fux,  não  havendo 
participado da votação o Ministro Marco Aurélio. Com relação ao 
réu  Rogério Lanza Tolentino, quanto ao cometimento do delito de 
lavagem de dinheiro, descrito no item IV da denúncia, o Tribunal, 
colhidos  os  votos  dos  Ministros  Cármen  Lúcia,  Gilmar  Mendes  e 
Marco Aurélio, fixou a pena em 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 10 
(dez) dias de reclusão, nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, 
vencidos os Ministros Relator e Luiz Fux, e em 133 (cento e trinta 
e três) dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos 
termos do voto do Relator. Reajustou o voto o Ministro Celso de 
Mello. Com relação ao réu Vinícius Samarane, quanto ao cometimento 
do delito de lavagem de dinheiro, descrito no item IV da denúncia, 
colhido o voto do Ministro Gilmar Mendes, o Tribunal fixou a pena 
em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 
vencidos em parte os Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli, e em 130 
(cento e trinta) dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada, 
tudo nos termos do voto do Relator, não havendo participado da 
votação os Ministros Revisor e Marco Aurélio; pelo cometimento do 
delito  de  gestão  fraudulenta  (art.  4º,  caput,  da  Lei  nº 
7.492/1986), descrito no  item V da denúncia, o Tribunal fixou a 
pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, vencidos em 
parte os Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia, e em 
100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
tudo nos termos do voto do Relator. Não participaram da votação os 
Ministros Revisor e Marco Aurélio. Em seguida, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa (Vice-
Presidente no exercício da Presidência). Plenário, 21.11.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, com relação ao réu  José 
Rodrigues Borba, pelo cometimento do delito de  corrupção passiva 
(art.  317  do  Código  Penal),  descrito  no  item VI.4  (b.1) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) 
meses  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski  (Revisor),  vencidos  em  parte  os  Ministros  Relator, 
Luiz Fux e Marco Aurélio, e em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
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Ministro Joaquim Barbosa (Relator), vencidos em parte os Ministros 
Revisor e Cármen Lúcia. Adiada a votação da proposta do Ministro 
Celso de Mello de conversão da pena privativa de liberdade em 
restritiva de direito, consistente na limitação de fim de semana, 
prevista  no  art.  48  do  Código  Penal  c/c  art.  151  da  Lei  nº 
7.210/84  -  Lei  de  Execução  Penal.  Com  relação  ao  réu  Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto, o Tribunal, pelo cometimento do delito de 
corrupção passiva, descrito no item VI.2 (e.1) da denúncia, fixou 
a  pena  em  3  (três)  anos  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do 
Revisor, vencidos em parte os Ministros Relator, Luiz Fux e Celso 
de Mello, e em 150 (cento e cinqüenta) dias-multa, no valor de 10 
(dez)  salários  mínimos  cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator, 
vencidos  em  parte  os  Ministros  Revisor,  Cármen  Lúcia  e  Marco 
Aurélio;  e,  pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro 
(art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no item 
VI.2 (e.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos e 
3 (três) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, não havendo participado da votação os Ministros Revisor, 
Rosa Weber e Marco Aurélio. Com relação ao réu  Romeu Ferreira 
Queiroz,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de  corrupção 
passiva, descrito no item VI.3 (d.1) da denúncia, fixou a pena em 
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, nos termos do voto do 
Revisor, vencidos em parte os Ministros Relator e Luiz Fux, e em 
150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em parte os 
Ministros  Revisor,  Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio;  e,  pelo 
cometimento do delito de  lavagem de dinheiro, descrito no  item 
VI.3 (d.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator,  não 
havendo  participado  da  votação  os  Ministros  Revisor  e  Marco 
Aurélio. Com relação ao réu Valdemar Costa Neto, pelo cometimento 
do delito de  corrupção passiva, descrito no  item VI.2 (b.2) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão, nos termos do voto do Revisor, vencidos em 
parte os Ministros Relator, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Celso de 
Mello, e em 190 (cento e noventa) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em 
parte os Ministros Revisor, Cármen Lúcia e Marco Aurélio; e, pelo 
cometimento do delito de  lavagem de dinheiro, descrito no  item 
VI.2 (b.3) da denúncia, em face do empate verificado na votação da 
dosimetria  quanto  à  pena  de  reclusão,  prevaleceu  o  voto  do 
Ministro Revisor, que a fixava em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) 
meses, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia, contra os votos dos Ministros Relator, 
Luiz Fux, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que a fixavam em 6 
(seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e, nos termos do voto do 
Relator,  restou  fixada  a  pena  de  multa  em  260  (duzentos  e 
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Ministro Joaquim Barbosa (Relator), vencidos em parte os Ministros 
Revisor e Cármen Lúcia. Adiada a votação da proposta do Ministro 
Celso de Mello de conversão da pena privativa de liberdade em 
restritiva de direito, consistente na limitação de fim de semana, 
prevista  no  art.  48  do  Código  Penal  c/c  art.  151  da  Lei  nº 
7.210/84  -  Lei  de  Execução  Penal.  Com  relação  ao  réu  Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto, o Tribunal, pelo cometimento do delito de 
corrupção passiva, descrito no item VI.2 (e.1) da denúncia, fixou 
a  pena  em  3  (três)  anos  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do 
Revisor, vencidos em parte os Ministros Relator, Luiz Fux e Celso 
de Mello, e em 150 (cento e cinqüenta) dias-multa, no valor de 10 
(dez)  salários  mínimos  cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator, 
vencidos  em  parte  os  Ministros  Revisor,  Cármen  Lúcia  e  Marco 
Aurélio;  e,  pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro 
(art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no item 
VI.2 (e.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos e 
3 (três) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, não havendo participado da votação os Ministros Revisor, 
Rosa Weber e Marco Aurélio. Com relação ao réu  Romeu Ferreira 
Queiroz,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de  corrupção 
passiva, descrito no item VI.3 (d.1) da denúncia, fixou a pena em 
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, nos termos do voto do 
Revisor, vencidos em parte os Ministros Relator e Luiz Fux, e em 
150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em parte os 
Ministros  Revisor,  Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio;  e,  pelo 
cometimento do delito de  lavagem de dinheiro, descrito no  item 
VI.3 (d.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator,  não 
havendo  participado  da  votação  os  Ministros  Revisor  e  Marco 
Aurélio. Com relação ao réu Valdemar Costa Neto, pelo cometimento 
do delito de  corrupção passiva, descrito no  item VI.2 (b.2) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão, nos termos do voto do Revisor, vencidos em 
parte os Ministros Relator, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Celso de 
Mello, e em 190 (cento e noventa) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em 
parte os Ministros Revisor, Cármen Lúcia e Marco Aurélio; e, pelo 
cometimento do delito de  lavagem de dinheiro, descrito no  item 
VI.2 (b.3) da denúncia, em face do empate verificado na votação da 
dosimetria  quanto  à  pena  de  reclusão,  prevaleceu  o  voto  do 
Ministro Revisor, que a fixava em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) 
meses, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia, contra os votos dos Ministros Relator, 
Luiz Fux, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que a fixavam em 6 
(seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e, nos termos do voto do 
Relator,  restou  fixada  a  pena  de  multa  em  260  (duzentos  e 
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sessenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
vencido o Revisor, não havendo participado da votação o Ministro 
Marco  Aurélio.  Com  relação  ao  réu  Pedro  Henry  Neto,  pelo 
cometimento do delito de corrupção passiva, descrito no item VI.1 
(b.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 
(seis) meses de reclusão, nos termos do voto da Ministra Rosa 
Weber, no que foi acompanhada pelos Ministros Dias Toffoli, Cármen 
Lúcia e Celso de Mello, vencidos em parte os Ministros Relator e 
Luiz Fux, e em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, não 
havendo participado da votação os Ministros Revisor, Gilmar Mendes 
e  Marco  Aurélio;  e,  pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro, descrito no  item VI.1 (b.3) da denúncia, prevaleceu a 
pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, nos termos 
do  voto  da  Ministra  Rosa  Weber,  no  que  foi  acompanhada  pelos 
Ministros Dias Toffoli e Cármen Lúcia, face o empate verificado 
após os votos dos Ministros Relator, Luiz Fux e Celso de Mello que 
a fixavam em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, restando 
fixada a pena de multa em 220 (duzentos e vinte) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, não havendo participado da votação os Ministros Revisor, 
Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Com relação ao réu Pedro da Silva 
Corrêa de Oliveira Andrade Neto, pelo cometimento do delito de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal), descrito no item 
VI.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 
3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do Relator, vencido 
em parte o Ministro Marco Aurélio que a fixava em 2 (dois) anos de 
reclusão, considerada a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, 
do Código Penal, não havendo participado da votação os Ministros 
Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia; pelo cometimento 
do delito de  corrupção passiva, descrito no  item VI.1 (b.2) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão, nos termos do voto do Revisor, vencidos em 
parte os Ministros Relator, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Celso de 
Mello, e em 190 (cento de noventa) dias-multa, no valor de 10 
(dez)  salários  mínimos  cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator, 
vencidos  em  parte  os  Ministros  Revisor,  Cármen  Lúcia  e  Marco 
Aurélio; e, pelo cometimento do delito de  lavagem de dinheiro, 
descrito no item VI.1 (b.3) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, nos termos do 
voto  da  Ministra  Rosa  Weber,  vencidos  em  parte  os  Ministros 
Relator, Luiz Fux e Celso de Mello, e a pena de multa em 260 
(duzentos e sessenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos  cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  não  havendo 
participado da votação os Ministros Revisor e Marco Aurélio. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Joaquim Barbosa. Plenário, 26.11.2012.

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3228315

Supremo Tribunal Federal

sessenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
vencido o Revisor, não havendo participado da votação o Ministro 
Marco  Aurélio.  Com  relação  ao  réu  Pedro  Henry  Neto,  pelo 
cometimento do delito de corrupção passiva, descrito no item VI.1 
(b.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 
(seis) meses de reclusão, nos termos do voto da Ministra Rosa 
Weber, no que foi acompanhada pelos Ministros Dias Toffoli, Cármen 
Lúcia e Celso de Mello, vencidos em parte os Ministros Relator e 
Luiz Fux, e em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, não 
havendo participado da votação os Ministros Revisor, Gilmar Mendes 
e  Marco  Aurélio;  e,  pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro, descrito no  item VI.1 (b.3) da denúncia, prevaleceu a 
pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, nos termos 
do  voto  da  Ministra  Rosa  Weber,  no  que  foi  acompanhada  pelos 
Ministros Dias Toffoli e Cármen Lúcia, face o empate verificado 
após os votos dos Ministros Relator, Luiz Fux e Celso de Mello que 
a fixavam em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, restando 
fixada a pena de multa em 220 (duzentos e vinte) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, não havendo participado da votação os Ministros Revisor, 
Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Com relação ao réu Pedro da Silva 
Corrêa de Oliveira Andrade Neto, pelo cometimento do delito de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal), descrito no item 
VI.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 
3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do Relator, vencido 
em parte o Ministro Marco Aurélio que a fixava em 2 (dois) anos de 
reclusão, considerada a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, 
do Código Penal, não havendo participado da votação os Ministros 
Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia; pelo cometimento 
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Aurélio; e, pelo cometimento do delito de  lavagem de dinheiro, 
descrito no item VI.1 (b.3) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, nos termos do 
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seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Joaquim Barbosa. Plenário, 26.11.2012.

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3228315

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7724 de 8405 STF-fl. 59339



Decisão de Julgamento

Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Presentes à 
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar 
Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux 
e Rosa Weber.

Vice-Procuradora-Geral  da  República,  Dra.  Deborah  Macedo 
Duprat de Britto Pereira. 

p/ Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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Debate

28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) -  Lembro  que  Valdemar  Costa  Neto  recebeu  por  essas 
inúmeras vezes, em que foi agraciado com a propina, o montante de mais 
de dez milhões de reais. E, pelos critérios que vêm sendo adotados por 
esse  Plenário  e  que  eu  considero  equivocados,  por  essa  razão  estou 
fazendo esse adendo, em razão desse equívoco, foi-lhe aplicada a pena de 
dois anos e seis meses de reclusão,  que a meu sentir  é o absurdo dos 
absurdos.  Entra  totalmente  em contradição  com tudo  que  o  Supremo 
Tribunal já havia decidido tanto neste Plenário quanto nas Turmas sobre 
esse crime de corrupção passiva.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Sim, exatamente do capítulo VI. Eu não considero o caso do 
João Paulo Cunha, porque é uma outra situação e recebeu uma vez só, 
sabidamente em 2003, antes da alteração.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
ouvindo as ponderações de Vossa Excelência,  quero dizer que acolhi e 
observei a lei de regência anterior de um a oito anos, em todas aquelas 
hipóteses de corrupção passiva, porque entendi, pelo visto de uma forma 
equivocada, que prevalecera no Plenário a compreensão de que o crime 
de corrupção passiva do artigo 317 do Código Penal é um crime formal, 
aliás, essa referência eu já encontrara em inúmeros acórdãos da Corte. E 
pedindo vênia, sustentei aqui, sempre, que o crime de corrupção passiva, 
quanto  ao  núcleo  "receber"  -  reconheci-o  nessas  hipóteses  todas  de 
corrupção passiva, em que emiti um juízo condenatório -, constituía um 
crime material.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627948.

Supremo Tribunal Federal

28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) -  Lembro  que  Valdemar  Costa  Neto  recebeu  por  essas 
inúmeras vezes, em que foi agraciado com a propina, o montante de mais 
de dez milhões de reais. E, pelos critérios que vêm sendo adotados por 
esse  Plenário  e  que  eu  considero  equivocados,  por  essa  razão  estou 
fazendo esse adendo, em razão desse equívoco, foi-lhe aplicada a pena de 
dois anos e seis meses de reclusão,  que a meu sentir  é o absurdo dos 
absurdos.  Entra  totalmente  em contradição  com tudo  que  o  Supremo 
Tribunal já havia decidido tanto neste Plenário quanto nas Turmas sobre 
esse crime de corrupção passiva.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Sim, exatamente do capítulo VI. Eu não considero o caso do 
João Paulo Cunha, porque é uma outra situação e recebeu uma vez só, 
sabidamente em 2003, antes da alteração.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
ouvindo as ponderações de Vossa Excelência,  quero dizer que acolhi e 
observei a lei de regência anterior de um a oito anos, em todas aquelas 
hipóteses de corrupção passiva, porque entendi, pelo visto de uma forma 
equivocada, que prevalecera no Plenário a compreensão de que o crime 
de corrupção passiva do artigo 317 do Código Penal é um crime formal, 
aliás, essa referência eu já encontrara em inúmeros acórdãos da Corte. E 
pedindo vênia, sustentei aqui, sempre, que o crime de corrupção passiva, 
quanto  ao  núcleo  "receber"  -  reconheci-o  nessas  hipóteses  todas  de 
corrupção passiva, em que emiti um juízo condenatório -, constituía um 
crime material.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627948.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7726 de 8405 STF-fl. 59341



Debate

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Vossa Excelência sustentou que era formal.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Em absoluto. Sustentei 
que era material e se consumava com o recebimento. E nessa situação, 
não  sendo  crime  formal,  o  recebimento  integrava  o  momento 
consumativo do delito, e não o mero exaurimento.

Entendi  que  ficara  isolada  nessa  posição  e,  por  isso,  na  hora  da 
dosimetria, observei de um a oito anos. Agora, se a compreensão for de 
que  o  crime  de  corrupção  passiva,  na  modalidade  "receber",  é  crime 
material,  conforme sustentei  aqui  em inúmeras  sessões,  a  consumação 
será no momento do recebimento, e acompanharia Vossa Excelência no 
sentido de que a pena é a da nova lei, de dois a doze anos.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR)  -  O  crime  de  corrupção  passiva  tem  uma  formulação 
ligeiramente diferente do crime de corrupção ativa que nós examinamos 
anteriormente. Ele tem esse conteúdo variado, tanto pode ser ao receber, 
quanto pode ser ao solicitar e pode ser as duas coisas ao mesmo tempo.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Seria nesse sentido, de 

que, dos três núcleos (do art. 317 do CP), só reconheço como crime formal 
solicitar ou aceitar promessa de,  e até citei,  se bem me recordo, Cezar 
Bitencourt,  que também tem essa posição,  a de que,  quanto ao núcleo 
receber, se trata de crime de resultado, na verdade, crime material.  

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 

RELATOR) - Eu vou...
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 

RELATOR) -  Eu  resolvi  trazer  essas  considerações  juntamente  com  a 
dosimetria deste primeiro crime de corrupção passiva, porque me parece 
totalmente pertinente fazê-lo agora e não depois. Mas, com relação ao réu 
Jefferson, eu vou propor daqui a pouco.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627948.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Vossa Excelência sustentou que era formal.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Em absoluto. Sustentei 
que era material e se consumava com o recebimento. E nessa situação, 
não  sendo  crime  formal,  o  recebimento  integrava  o  momento 
consumativo do delito, e não o mero exaurimento.

Entendi  que  ficara  isolada  nessa  posição  e,  por  isso,  na  hora  da 
dosimetria, observei de um a oito anos. Agora, se a compreensão for de 
que  o  crime  de  corrupção  passiva,  na  modalidade  "receber",  é  crime 
material,  conforme sustentei  aqui  em inúmeras  sessões,  a  consumação 
será no momento do recebimento, e acompanharia Vossa Excelência no 
sentido de que a pena é a da nova lei, de dois a doze anos.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR)  -  O  crime  de  corrupção  passiva  tem  uma  formulação 
ligeiramente diferente do crime de corrupção ativa que nós examinamos 
anteriormente. Ele tem esse conteúdo variado, tanto pode ser ao receber, 
quanto pode ser ao solicitar e pode ser as duas coisas ao mesmo tempo.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Seria nesse sentido, de 

que, dos três núcleos (do art. 317 do CP), só reconheço como crime formal 
solicitar ou aceitar promessa de,  e até citei,  se bem me recordo, Cezar 
Bitencourt,  que também tem essa posição,  a de que,  quanto ao núcleo 
receber, se trata de crime de resultado, na verdade, crime material.  

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 

RELATOR) - Eu vou...
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 

RELATOR) -  Eu  resolvi  trazer  essas  considerações  juntamente  com  a 
dosimetria deste primeiro crime de corrupção passiva, porque me parece 
totalmente pertinente fazê-lo agora e não depois. Mas, com relação ao réu 
Jefferson, eu vou propor daqui a pouco.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627948.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7727 de 8405 STF-fl. 59342



Debate

AP 470 / MG 

-  Senhor Presidente,  neste  caso,  eu vou acompanhar Vossa Excelência. 
Neste caso, não teremos divergência quanto à aplicação temporal da lei.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Neste caso, ninguém ainda votou, mas eu acho que houve 
divergência nos casos anteriores.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Nas anteriores houve muitas divergências, não só uma. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não seria interessante 

ouvir o revisor?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
Eu só queria concluir o seguinte - é porque eu estou com um quadro 

de Vossa Excelência...
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 

RELATOR)  -  Eu  tinha  deixado  para  o  final,  mas  vou  enunciar  logo 
agora...

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 

RELATOR) - Essas considerações que eu acho pertinente sobre este réu, 
Roberto Jefferson, em razão da..., não seria uma colaboração, mas eu acho 
que ele prestou, ele teve um papel importante na elucidação dos fatos.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - É porque ele ainda 
está na discussão da pena-base.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Só em relação à pena-base. Só aumentei de um sexto.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Porque o Ministro 
entendeu conveniente fazer essas observações.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Eu achei que seria oportuno fazer essas considerações sobre 
o  crime  de  corrupção  passiva,  exatamente  neste  momento  em  que 
estamos fazendo a dosimetria do crime de corrupção passiva.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas a grande questão que o Ministro Marco Aurélio, com muita razão e 
propriedade colocou numa dessas assentadas anteriores, é a seguinte: ou 
nós consideramos que são vários crimes que se consumam em momentos 
distintos, e aí nós temos que aplicar no mínimo a continuidade delitiva, 
senão  o  concurso  formal,  ou  então  nós  temos  que  aplicar  justamente 
aquela sistemática que o Tribunal, há seis meses, ou desde agosto, pelo 
menos, vem aplicando, e nós temos que rever tudo novamente.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Sobre o qual houve 
uma conclusão,  é  essa  a  razão  pela  qual  agora  tem que  se  seguir  na 
mesma...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Pois é. E me parece, data venia, que não seria o momento apropriado de 
revermos tudo isso agora.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Eu acho que esse é o momento, porque nós caminhamos 
para o fim da dosimetria.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO -  Apreciar  a  situação 
desse acusado. O revisor apontou que não se aplica a doutrina da lei no 
tempo. Rediscutiremos, se for o caso, a observância da lei anterior quanto 
aos demais, em relação aos quais já fixamos penas.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Exatamente. Eu penso que talvez fosse de bom alvitre terminarmos a 
dosimetria de todos.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Depois discutir.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Parece-me que o Ministro Marco Aurélio trará uma outra proposta com 
relação  às  penas  corporais;  eu  mesmo  estou  estudando  uma  nova 
proposta com relação às penas pecuniárias, e aí será a oportunidade de 
reabrirmos o debate.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Fica em aberto, deixamos para o final.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Eu,  data venia,  penso que essa é uma matéria vencida,  e de qualquer 
maneira, se formos reabrir essa matéria, nós temos que dar oportunidade 
à  defesa  para  apresentar  memoriais,  tempo  hábil  para  que  todos, 
inclusive  o  Ministério  Público,  se  manifeste  com  relação  à  questão, 
porque não podemos surpreender as partes com uma tese nova e reabrir 
toda a discussão da dosimetria que, a meu ver, já foi vencida, sem que se 
dê  tempo  às  partes,  ao  Ministério  Público  e  à  própria  defesa  de  se 
manifestar.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Não há preclusão e 
nós assentamos isso, inclusive Vossa Excelência já teve oportunidade.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  É  claro  que não  há  preclusão,  mas  há  o  princípio  da  confiança  dos 
jurisdicionados com relação...

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Não. Desculpe, nós 
já dissemos, inclusive, que podemos fazer correção até o final. E Vossa 
Excelência inclusive já disse isso.
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Eu  concordo,  não  há  preclusão  nenhuma,  tanto  é  que  eu  pretendo 
apresentar uma reformulação.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Claro, todos podem 
trazer memoriais, e estão trazendo, mas...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas há tempo para tudo, há o princípio da confiança que o Estado deve, 
não  só  com  relação  aos  administrados,  e  a  Justiça  aos  seus 
jurisdicionados, e é preciso dar tempo ao tempo.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Ministro Lewandowski, me parece que está evidente que o 
Tribunal  tomou  um  rumo  sem  examinar  devidamente  esse  caráter 
multifacetário desse crime.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Temos que reexaminar isso. É evidente. Agora,  não vamos 
fazê-lo  neste  momento.  Neste  momento,  eu  vou  colher  o  voto  do 
eminente Revisor sobre essa dosimetria.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, recebemos 
as reflexões de Vossa Excelência e estaremos debruçados na matéria até a 
próxima semana, quando faremos o concerto relativamente às penas. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Exatamente.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - E todos têm feito. 
Nós temos recebido todos os dias.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Pois bem. Ministro Ricardo Lewandowski, como vota Vossa 
Execelência com relação a este primeiro crime praticado pelo réu Roberto 
Jefferson?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, apenas para esclarecer. Na tábua aqui que recebi de 
Vossa Excelência, explicativa, Vossa Excelência aplica como agravante, no 
caso  Roberto  Jefferson,  o  artigo  62,  III  do  Código  Penal  e  depois  a 
minorante também, não é?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Eu não cheguei a ler ainda o voto com relação ao que consta 
da página dez em diante. Vossa Excelência recebeu também?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não. Eu não estou lendo o voto, estou lendo só o quadro explicativo 
aqui, mas nós estamos na corrupção passiva, não é isso?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Corrupção passiva, por enquanto.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Vossa Excelência chegou então a quantos anos, Ministro?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Quatro anos e um mês.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Então, a minha dosimetria é a seguinte:

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Não. Perdão. Dois anos 
e oito meses.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - A base mais o 62, III...

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
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RELATOR) - A pena-base.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Passo então à dosimetria. Eu só voto na corrupção passiva, porque na 
lavagem ...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) -   No final eu vou fazer a redução para esse réu, Ministro 
Ricardo Lewandowski.
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28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Presidente, gostaria de 
ter informação sobre a data em que se teria fechado o pacote dos vinte 
milhões.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Foi depois da lei, foi depois da lei.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu tenho a data: 12/11/2003.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  - Inclusive a viagem a Portugal ocorreu em 2005.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Digo o pacote, porque 
seriam vinte milhões e houve...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Entendi, as tratativas, não é?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Exato.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Teria sido José Janene. Não, desculpe, José Janene, não. Aquele que 

faleceu, que era presidente do PTB.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Martinez. 
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- A pergunta de Vossa Excelência é pertinente,  porque as eleições são de 
2004, e o acordo, evidentemente, deve preceder as eleições.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  -  É  porque  temos 
potencializado não o recebimento – admito que, no tocante à corrupção 
passiva, há o núcleo "receber", mas esse núcleo deve ser conjugado com o 
que se contém no preceito alusivo à corrupção ativa, que diz respeito à 
promessa  ou  à  oferta,  porque,  senão,  poderemos  ter  aplicada  a  lei 
pretérita  no  tocante  à  corrupção  ativa  e  a  mais  severa,  em termos  de 
balizamento da pena, quanto à passiva. A meu ver, descabe potencializar 
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o núcleo "receber".
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 

RELATOR)  -  Vossa  Excelência  propõe,  então,  que  ignoremos  o 
(inaudível).

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  -  Por  enquanto,  não 
estou propondo nada! Votarei na minha oportunidade. Só pretendi ter 
esse dado cronológico, esse dado fático.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu tenho uma informação.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Quando foi fechado o 
pacote de vinte milhões?

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Eu fornecerei esse dado a Vossa Excelência daqui a pouco.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Eu  tenho  a  seguinte  informação:  antes  da  Presidência  de  Roberto 
Jefferson,  como nós  todos  sabemos,  as  tratativas  eram  feitas  por  José 
Carlos Martinez, que faleceu em 2003.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Em dezembro de 2003.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Sim. Logo em seguida, Roberto Jefferson assumiu as tratativas.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - A lei é de novembro.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- A lei é de 2003.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  E  eu  lembro  que  aquelas  tratativas  com  relação  ao 
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recebimento da propina em Portugal ocorreram em janeiro de (inaudível).
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
A lei é de 12 de novembro de 2003.
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 

RELATOR) - Em primeiro lugar, Ministro Lewandowski, eu acredito que, 
apesar da divergência manifestada por Vossa Excelência em relação ao 
que vou propor ao Plenário a título de redução de pena do réu Roberto 
Jefferson, muito provavelmente a pena final fixada por Vossa Excelência 
será equivalente à minha. Vamos aguardar. 

Como Vossa Excelência já adiantou o voto em relação a esse tópico 
sobre o qual eu não tinha me pronunciado, vou fazê-lo, neste momento, 
antes da passar a palavra à Ministra Rosa Weber.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, eu não adiantei nada, Senhor Presidente. Eu, simplesmente, como 
ontem foi cogitado de eventualmente se aplicar a esse réu o benefício da 
confissão espontânea, ao fazer a dosimetria, fui obrigado a examinar esse 
tema, tanto com relação à agravante quanto à atenuante. Agora, no outro 
crime, não voto porque eu o absolvi.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Sim, mas Vossa Excelência manifesta oposição à concessão 
de qualquer benefício penal, pelo visto, ao réu Roberto Jefferson, diante 
do que Vossa Excelência acabou de dizer.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não. Ele mesmo, perante o juízo, recusou a delação premiada. Agora vai 
se impor a ele a delação premiada?

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Pois bem, vou propor, mas com base em outras premissas e 
não nessas que Vossa Excelência acaba de mencionar.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu disse também que a confissão espontânea não se aplicaria.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Então, passo a ler o meu voto.
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Voto s/ item VI

28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO 
(S/ ITEM VI.3 - c.1)

(DOSIMETRIA DA PENA - ROBERTO JEFFERSON - CORRUPÇÃO 
PASSIVA)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
conforme Vossa Excelência, parto das penas, observada a lei nova, de dois 
a doze anos. Aliás, o eminente Revisor também assim o faz. E, de acordo 
com o voto de Vossa Excelência,   fixo a pena-base em três anos e seis 
meses,  ou  seja,  o  acréscimo de  um ano  e  seis  meses  sobre  o  mínimo 
previsto no tipo legal. Então, fixo a pena-base em três anos e seis meses.

Diversamente de Vossa Excelência, não aplico a agravante do artigo 
62 do Código Penal, como já não fiz, na última sessão, quanto a Valdemar. 
Mas acompanho Vossa Excelência na íntegra no que diz com a redução de 
um terço pela delação premiada. Entendo que a observância dessa fração 
mínima  de  um  terço,  na  verdade,  está  apropriada,  diante  de  uma 
colaboração que foi apenas parcial, mas que, sem dúvida, impulsionou as 
investigações e o processo.

 Senhor Presidente, chego à pena definitiva, nessa linha, de dois anos 
e quatro meses, pedindo vênia ao eminente Revisor.
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Voto s/ item VI

28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM VI.3 - c.1)

(DOSIMETRIA DA PENA - ROBERTO JEFFERSON - CORRUPÇÃO 
PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente,  eu,  aqui,  parto  da pena mínima de dois  anos. 

Entendo  que  o  réu  assumiu  a  presidência  após  a  lei  mais  grave  e, 
portanto, ela deve ser aplicada na espécie. Parto, também, da pena base 
fixada por Vossa Excelência.

Em  relação  à  aplicação  do  art.  14,  eu  realmente  me  coloco  em 
dúvida. Estava aqui debatendo, paralelamente, com o Ministro Revisor, 
que divergiu com a Ministra Rosa, que são os dois fisicamente próximos. 
Estando em dúvida, Senhor Presidente, só me resta acompanhar Vossa 
Excelência na aplicação da pena base. Mas, também, deixo de aplicar a 
majorante, acompanhando a pena final fixada pela Ministra Rosa Weber, 
pedindo vênia ao Revisor.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
acho que a Ministra Rosa Weber, então, ajustou-se à pena do Revisor, que 
seria dois anos e quatro meses.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Mas, aí, reajusto a pena. 
Na  verdade,  acompanho-o.  Eu  dei  o  meu cálculo  da  pena para  dizer 
porque estava acompanhando o Relator.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas o Relator ficou em três anos. Vossa Excelência ficou em quanto?

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Quatro anos e um mês.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3581273.

Supremo Tribunal Federal

28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM VI.3 - c.1)

(DOSIMETRIA DA PENA - ROBERTO JEFFERSON - CORRUPÇÃO 
PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente,  eu,  aqui,  parto  da pena mínima de dois  anos. 

Entendo  que  o  réu  assumiu  a  presidência  após  a  lei  mais  grave  e, 
portanto, ela deve ser aplicada na espécie. Parto, também, da pena base 
fixada por Vossa Excelência.

Em  relação  à  aplicação  do  art.  14,  eu  realmente  me  coloco  em 
dúvida. Estava aqui debatendo, paralelamente, com o Ministro Revisor, 
que divergiu com a Ministra Rosa, que são os dois fisicamente próximos. 
Estando em dúvida, Senhor Presidente, só me resta acompanhar Vossa 
Excelência na aplicação da pena base. Mas, também, deixo de aplicar a 
majorante, acompanhando a pena final fixada pela Ministra Rosa Weber, 
pedindo vênia ao Revisor.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
acho que a Ministra Rosa Weber, então, ajustou-se à pena do Revisor, que 
seria dois anos e quatro meses.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Mas, aí, reajusto a pena. 
Na  verdade,  acompanho-o.  Eu  dei  o  meu cálculo  da  pena para  dizer 
porque estava acompanhando o Relator.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas o Relator ficou em três anos. Vossa Excelência ficou em quanto?

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Quatro anos e um mês.
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AP 470 / MG 

- Mas a minha ficou em três anos.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Sim, e a do eminente 

Relator ficou em dois anos e oito meses. A minha é de dois anos e quatro 
meses.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 

RELATOR) - Antes da redução. Eu ainda não fiz a redução. Falei, mas eu 
mesmo não fiz a redução porque a redução eu deixei para fazer depois da 
fixação da pena do crime de lavagem.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 

RELATOR) - Mas eu não li essa parte.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 

RELATOR)  -  No  final,  Vossas  Excelências  me  acompanharão,  sem 
nenhum problema.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - No final são dois anos e 
oito meses  de acordo com Vossa Excelência, mas a minha é de dois anos e 
quatro meses. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Como a Ministra Rosa acompanhou Vossa Excelência, porque a pena 

do Revisor está mais elevada, acompanho Vossa Excelência.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - O Ministro-Revisor 
me parece que teria chegado a dois anos e um mês.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, perdão, três anos. Diante da gravidade da conduta do réu e tendo 
em conta que ele  foi  um dos únicos que não colaborou,  efetivamente, 
sobretudo não disse para onde foi o dinheiro que recebeu, ou seja,  os 
quatro milhões. Ele se recusou a falar, seja na polícia, seja diante do juiz. 
Isso está expresso no voto. Então, colaboração foi zero desse réu, a meu 
ver, contrariamente ao que aconteceu com os demais. Alguns trouxeram 
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notas fiscais, dizendo que o dinheiro destinou-se a pesquisas; outros ao 
pagamento de despesas  eleitorais;  outros  ainda revelaram com muitos 
detalhes para onde o dinheiro foi canalizado; mas este, não. Tendo em 
conta este fato, Ministra Cármen Lúcia, eu entendi conveniente acrescer à 
pena mínima de dois anos mais um ano, fixando a pena final, definitiva, 
em três anos de reclusão.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Dá quase o mesmo, com a redução. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -  Mas acontece que 
Vossa Excelência, aplicando a redução, nós chegamos, tal como a Ministra 
Rosa, mais próximo de Vossa Excelência.
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Voto s/ item VI

28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO 
AÇÃO PENAL 470

VOTO 
(S/ ITEM VI.3 - c.1)

(DOSIMETRIA DA PENA - ROBERTO JEFFERSON - CORRUPÇÃO 
PASSIVA)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
também parto  da pena-base de,  mínimo mais o que eu entendi  serem 
quinze meses, que daria três anos e três meses. Mas também concluí ter 
havido  a  colaboração,  não  no  sentido  de  ter  sido  esclarecido 
perfeitamente a questão do recebimento do dinheiro ou do caminho que 
ele teria percorrido, mas, tal como posto no artigo 14 expressamente, que 
o  acusado,  no  caso,  teria  identificado  outros  coautores,  pelo  que 
considero perfeitamente aplicável o artigo 14 da Lei nº 9.807. 

Porém também não aplico, como nos casos anteriores, o artigo 62, III, 
do Código Penal. Por isso o total seria de dois anos e quatro meses, como 
pena final, que se aproxima do total a que se remete Vossa Excelência, ou 
seja, dois anos e oito meses, pelo que reajusto, nos termos da  orientação 
afirmada apelo Plenário, para acompanhar Vossa Excelência, embora por 
fundamentos diferentes e com cálculos que são  diferentes.
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28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(SOBRE ITEM VI.3 - c.1)

(DOSIMETRIA DA PENA - ROBERTO JEFFERSON - CORRUPÇÃO 
PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, para mim, 
é importantíssimo saber a data em que o pacote foi fechado. Conforme 
ressaltou  o  relator,  foi  fechado  quando  ainda  vivo  o  presidente  do 
partido, Martinez, ou seja, em data anterior à lei que majorou as balizas 
do  artigo  317  de  um  para  dois,  piso,  e  de  oito  para  doze,  teto.  Não 
potencializo o vocábulo "receber" constante do artigo 317. Por que não?
Porque  devo,  já  que  se  está  diante  da  dualidade  corrupção  ativa  e 
corrupção  passiva,  considerar  o  que  se  contém no artigo  333,  isso  no 
campo da interpretação sistemática. 

Na corrupção ativa, tem-se o oferecimento ou a promessa. Então, o 
sentido, o alcance do artigo 317, no que consigna a solicitação... – e pode 
haver  solicitação  sem contrapartida  daquele  que seria,  mas não  aceita 
essa  posição,  o  corruptor  ativo  –  tomo  o  vocábulo  "receber"  como  a 
envolver a oferta promovida pelo corruptor.

Entendo  aplicável  à  espécie  não  a  nova  lei,  desprezando  a 
circunstância de a parcela dos 20 milhões recebida – os 4 milhões – ter 
sido já na vigência da nova lei. Para mim, esse recebimento não é o mais 
importante, porque teríamos a configuração criminosa em data pretérita, 
quanto ao corruptor e ao corrupto.

Considerando esse aspecto, e, portanto, o balizamento de um a oito 
anos, devo admitir que, no contexto, Roberto Jefferson acabou prestando 
um grande serviço a esta Pátria sofrida, no que escancarou as mazelas 
existentes  e  que  estavam a  merecer  glosa  penal,  pouco  importando  o 
móvel,  ou seja, a retaliação. Que ele fez, fez. Sem o que veiculado por 
Roberto Jefferson, o que teríamos? A continuidade do escamoteamento do 
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que vinha ocorrendo? Sim, teríamos. E não teriam surgido os parâmetros 
da prática criminosa.

Presidente, tendo em conta o balizamento a que me referi, ou seja, o 
do artigo 317, na redação primitiva, fixo a pena-base em dois anos, um 
ano acima, portanto, do piso previsto para o tipo. 

Continuo  convencido  de  que,  no  caso,  a  agravante  do  artigo  62, 
inciso III, não incide, presentes corréus que possuem escolaridade maior, 
um deles à época, inclusive, Romeu Queiroz, Deputado Federal.

O que se tem no artigo 62, inciso III, do Código Penal? Tem-se que se 
agrava a pena quando o agente instiga ou determina outrem a cometer o 
crime, e há a alusão a alguém sujeito à autoridade, ou não punível em 
virtude de condição ou qualidade pessoal.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Vossa Excelência me permite?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Pois não.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Eu fiquei de dar uma resposta à Vossa Excelência. Vou fazê-
lo agora.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Resposta?

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Sim. 

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Não,  mas  não  fiz 
qualquer pergunta.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Vossa Excelência me perguntou quando se dera o pacote. E 
eu tenho essa informação agora.
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O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Pensei  que  Vossa 
Excelência já tivesse passado o dado. Agora vejo que o fez por telepatia, 
porque  o  ministro  Luiz  Fux  revelou  que  Vossa  Excelência  já  tinha 
informado!

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Eu estou em contato com minha assessoria, que foi buscar 
nos autos e me deu a informação precisa.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Qual  é  a  data, 
Presidente?

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Eu tinha dúvida. Quem iniciou as negociações foi o falecido 
deputado  José  Carlos  Martinez;  o  Roberto  Jefferson  assumiu  essas 
negociações e recebeu a primeira propina em dezembro de 2003, esta é a 
informação.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu tenho uma informação, que minha assessoria está me dando, a de 
que houve uma reunião, entre abril e maio de 2004, e a primeira parcela 
teria  sido recebida em junho de 2004.  Entretanto,  ele recebeu também 
valores em dezembro de 2003, mas não decorrentes de tal acordo.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Eu me lembro muito bem do meu voto em que ele assumiu 
o lugar de Martinez,  que morrera no fim de 2003,  e,  com certeza,  em 
dezembro de  2003 ele  reassumiu a  presidência  do  partido  e  fez  essas 
negociações.

Pois não, Ministro Gilmar Mendes.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Portanto, a data que 
Vossa Excelência identifica é de? 
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O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - É posterior à lei, é dezembro de 2003.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Pergunto-me, 
Presidente, qual foi a lei que aplicamos quanto ao corruptor?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Foi a lei nova.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A lei antiga ou a nova, 
quanto ao corruptor?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - A nova.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência), aí é 
que teria muita dificuldade em conciliar, em aplicar a lei mais gravosa ao 
corrupto e a lei anterior ao corruptor considerado o mesmo episódio, o 
mesmo fato. O sistema não fecharia.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  No  caso,  o  corruptor,  o  ato  de  corrupção  se  seu  entre 
personagens distintos. Na primeira fase foi entre o Martinez, que faleceu 
logo em seguida.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
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RELATOR) -  Falece  quando já  estava  em vigor  a  lei  mais  grave  e  na 
sequência o réu Roberto Jefferson assume essas negociações.

O SENHOR ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS (ADVOGADO) - Pela 
ordem,  Senhor  Presidente.  Esclarecimento  de  matéria  de  fato.  Os 
primeiros recursos recebidos por Jair dos Santos, foi ainda por Jair dos 
Santos, foram anteriores a julho de 2003. E o primeiro declarado, inclusive 
constando da denúncia, foi dez de julho de 2003, quando foi atribuído a 
Emerson Palmieri o recebimento daqueles cinquenta mil reais que vieram 
com José Hertz de Belo Horizonte. Então, 10 de julho de 2003, ainda sob a 
égide da lei anterior.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Mas aí o Roberto Jefferson ainda não estava em cena, era o 
Martinez.            

    
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mantenho, Presidente, 

até mesmo diante da ambiguidade, a visão mais favorável ao acusado. Se 
as  parcelas  começaram  a  ser  satisfeitas  em  julho  de  2003,  não  posso 
aplicar a lei mais gravosa, que é dezembro de 2003. Por isso, mantenho a 
pena-base em dois anos.

Mas estava a me referir – até mesmo invertendo um pouco a ordem 
natural das coisas –  ao artigo 62, inciso III, do Código Penal. Tal como o 
fiz  quanto a  outro acusado,  reservo  o  que se  contém nesse preceito  a 
situações  em  que  o  agente  goza,  realmente,  de  supremacia,  de 
ascendência  incomum,  quanto  aos  corréus.  E,  no  caso,  tem-se  o 
envolvimento  de  quem  era,  à  época,  tal  como  Roberto  Jefferson, 
Deputado Federal,  Romeu Queiroz.  Não posso assentar,  portanto,  que 
Roberto Jefferson o tenha instigado ou tenha determinado que praticasse 
crime  –  e  Emerson  Palmieri,  que  era  o  diretor  financeiro,  penso,  do 
Partido. Por isso, afasto, Presidente, a agravante do artigo 62, inciso III, do 
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Código Penal. 
Como  disse  que  estava  invertendo  –  porque  pelo  artigo  68  do 

Código Penal primeiro teria que apreciar a atenuante – os institutos, no 
caso,  continuo  convencido  de  que  a  da  confissão  não  diz  respeito  à 
classificação do crime perpetrado pelo agente. Diz respeito à revelação de 
dados  que  possam  servir  à  elucidação  do  episódio,  e,  portanto,  ao 
julgamento por quem de direito. 

Cheguei mesmo a ressaltar que o órgão julgador não está vinculado, 
sequer, à classificação do Ministério Público contida na denúncia. Ora, se 
isso é  verdadeiro,  é  dado restringir  o que se  contém na alínea "d"  do 
inciso  III  do  artigo  65  a  revelar,  como atenuante,  haver  confessado  o 
acusado,  espontaneamente,  perante  a  autoridade,  a  autoria  do  crime? 
Podemos potencializar essa cláusula final, autoria do crime, para exigir, 
não só a veiculação de dados elucidativos do episódio, mas também que 
ele se autoincrimine e que, quem sabe, comece a pagar penitência a partir 
daí?  A meu  ver  não.  Foi  sábio  o  legislador  ao  não  prever,  quanto  às 
atenuantes, percentagem, ao deixar a critério do julgador a observância 
de quaisquer delas, a fixação, portanto, do percentual, do quantitativo a 
ser  diminuído  da  pena.  E  creio  que  Roberto  Jefferson  admitiu  haver 
recebido  os  valores,  negando  que  esse  recebimento  estaria  a  implicar 
prática delituosa Mas isso ocorreu no campo de algo que consubstancia 
um direito natural, que é a autodefesa do acusado. 

Não  concordo  com  o  revisor  quando  calcou,  nas  circunstâncias 
judiciais, porque se recusara a dizer para onde foi o numerário,  a meu 
ver esse elemento é neutro. Na corrupção passiva, não há prestação de 
contas!

Então, Presidente, tomo a pena de dois anos e aplico o redutor, ante 
a atenuante da alínea "d", da confissão espontânea, do inciso III do artigo 
65, na percentagem de um terço, chegando a um ano e dez meses. 

Os  institutos,  salientou  o  ministro  Luiz  Fux,  são  diversos:  o  da 
confissão  e  o  da  colaboração.  Mesmo  que  pudesse  haver  dúvida,  a 
sobreposição no campo do Direito Penal seria a favor não a ele contrária. 
Penso que acabou Roberto Jefferson, perante a CPMI, por revelar contexto 
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e  referir-se  também  ao  que  ocorrido,  sem  especificar,  evidentemente, 
cifras, quanto a outros acusados. Como vislumbro, na postura de Roberto 
Jefferson,  algo  que  levou ao  escancaramento  do  episódio,  observo,  tal 
como fez Vossa Excelência, o disposto no artigo 14 da Lei nº 9.807/1999 – e 
ainda  não  abri  o  Damásio  para  ver  a  tabelinha,  o  resultado  da 
consideração do um terço quanto a um ano e dez meses. Vamos ver: um 
ano e dez meses, diminuição de um terço, chega-se a um ano, dois meses 
e vinte dias.

É o meu voto, Presidente.
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ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627949.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS 
RÉU(É)(S) :AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS 
ADV.(A/S) :ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA 
ADV.(A/S) :ALBERTO ZACHARIAS TORON 
RÉU(É)(S) :LUIZ GUSHIKEN 
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO 
RÉU(É)(S) :HENRIQUE PIZZOLATO 
ADV.(A/S) :MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO 
RÉU(É)(S) :PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO 
ADV.(A/S) :EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO 
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE 
ADV.(A/S) :MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA 
RÉU(É)(S) :PEDRO HENRY NETO 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU 
ADV.(A/S) :MARCO ANTONIO MENEGHETTI 
RÉU(É)(S) :ENIVALDO QUADRADO 
ADV.(A/S) :PRISCILA CORRÊA GIOIA 
RÉU(É)(S) :BRENO FISCHBERG 
ADV.(A/S) :LEONARDO MAGALHÃES AVELAR 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO QUAGLIA 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RÉU(É)(S) :VALDEMAR COSTA NETO 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS 
ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
RÉU(É)(S) :CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO 

RODRIGUES) 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA 
RÉU(É)(S) :ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 
ADV.(A/S) :LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA 
RÉU(É)(S) :EMERSON ELOY PALMIERI 
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627949.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7750 de 8405 STF-fl. 59365



Explicação

AP 470 / MG 

ADV.(A/S) :HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ROMEU FERREIRA QUEIROZ 
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO 
ADV.(A/S) :RONALDO GARCIA DIAS 
ADV.(A/S) :FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ 
ADV.(A/S) :DALMIR DE JESUS 
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA 
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO 
RÉU(É)(S) :PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
ADV.(A/S) :DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES 
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO 
RÉU(É)(S) :ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA 
ADV.(A/S) :LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA 
RÉU(É)(S) :LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) 
ADV.(A/S) :MÁRCIO LUIZ DA SILVA 
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA 
ADV.(A/S) :OLINTO CAMPOS VIEIRA 
RÉU(É)(S) :ANDERSON ADAUTO PEREIRA 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES 
ADV.(A/S) :ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO 
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA 

(DUDA MENDONÇA) 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 
RÉU(É)(S) :ZILMAR FERNANDES SILVEIRA 
ADV.(A/S) :LUCIANO FELDENS 

EXPLICAÇÃO
(S/ ITEM VI.3 - c.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - ROBERTO JEFFERSON - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA  (PRESIDENTE E 
RELATOR) -  A  maioria,  mesmo  tendo  rejeitado  essa  agravante, 
acompanhou a pena do Relator,  porque era mais próxima a que todos 
haviam fixado, não obstante não acolhendo, porque ficava mais próxima 
da minha, como vem sendo feito. Não é isso? Mas isso não impede que 
agora, nesta votação, voltem a revisar essa agravante. Não é?
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acompanhou a pena do Relator,  porque era mais próxima a que todos 
haviam fixado, não obstante não acolhendo, porque ficava mais próxima 
da minha, como vem sendo feito. Não é isso? Mas isso não impede que 
agora, nesta votação, voltem a revisar essa agravante. Não é?

4 
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Voto s/ item VI

28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM VI.3 - c.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - ROBERTO JEFFERSON - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
acompanho Vossa Excelência quanto à pena-base,  parto de três anos e 
quatro meses. Pedindo vênia a Vossa Excelência, não aplico a agravante 
do  artigo  62,  III,  do  Código  Penal.  Diminuo,  pela  causa  especial  que 
consideramos, o artigo 14 da Lei nº 9.807, a fração de um terço. Então, 
partindo dos três anos e quatro meses, propostos por Vossa Excelência, 
que eu acolho, diminuo um terço, ou seja, diminuo um ano, um mês e dez 
dias, e chego a dois anos, dois meses e vinte dias. 

Mas acresço pela continuidade delitiva, e aqui peço vênia a Vossa 
Excelência,  porque  estou  seguindo  a  minha  convicção,  entendo 
comprovados, com relação a Roberto Jefferson, apenas quatro crimes de 
lavagem,  então,  só  acresceria  um  quarto.  Até  explicito:  seriam  dois 
recebimentos relativos àqueles repasses para Patrícia Chaves, de R$ 200 
mil,  e  dois  já  para  o  próprio  PTB totalizando R$ 4  milhões.  Portanto, 
acrescendo  apenas  um  quarto,  segundo  aquela  tabela  trazida  pelo 
Ministro  Celso  a  partir  da  jurisprudência,  pela  continuidade  delitiva, 
seriam seis meses e vinte dias. Chego a uma pena final de dois anos, nove 
meses e dez dias.

É como voto.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3562592.
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28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM VI.3 - c.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - ROBERTO JEFFERSON - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
acompanho Vossa Excelência quanto à pena-base,  parto de três anos e 
quatro meses. Pedindo vênia a Vossa Excelência, não aplico a agravante 
do  artigo  62,  III,  do  Código  Penal.  Diminuo,  pela  causa  especial  que 
consideramos, o artigo 14 da Lei nº 9.807, a fração de um terço. Então, 
partindo dos três anos e quatro meses, propostos por Vossa Excelência, 
que eu acolho, diminuo um terço, ou seja, diminuo um ano, um mês e dez 
dias, e chego a dois anos, dois meses e vinte dias. 

Mas acresço pela continuidade delitiva, e aqui peço vênia a Vossa 
Excelência,  porque  estou  seguindo  a  minha  convicção,  entendo 
comprovados, com relação a Roberto Jefferson, apenas quatro crimes de 
lavagem,  então,  só  acresceria  um  quarto.  Até  explicito:  seriam  dois 
recebimentos relativos àqueles repasses para Patrícia Chaves, de R$ 200 
mil,  e  dois  já  para  o  próprio  PTB totalizando R$ 4  milhões.  Portanto, 
acrescendo  apenas  um  quarto,  segundo  aquela  tabela  trazida  pelo 
Ministro  Celso  a  partir  da  jurisprudência,  pela  continuidade  delitiva, 
seriam seis meses e vinte dias. Chego a uma pena final de dois anos, nove 
meses e dez dias.

É como voto.

Supremo Tribunal Federal
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Voto s/ item VI

28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

(S/ ITEM VI.3 - c.2)
(DOSIMETRIA DA PENA - ROBERTO JEFFERSON - LAVAGEM DE 

DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 

RELATOR) - Resta a continuidade delitiva.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO  
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 

RELATOR) -   Não.  Primeiro  Vossa  Excelência  tem  de  acrescer  a 
continuidade delitiva, se é o caso.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 

RELATOR) - Tem que ser antes.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 

RELATOR) -  Vossa  Excelência  chegaria  a  um total  de  quanto  após  a 
redução?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Faz o aumento do 

artigo 62, mas faz a redução de um terço.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Três anos e quatro 
meses. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627950.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

(S/ ITEM VI.3 - c.2)
(DOSIMETRIA DA PENA - ROBERTO JEFFERSON - LAVAGEM DE 

DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 

RELATOR) - Resta a continuidade delitiva.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO  
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 

RELATOR) -   Não.  Primeiro  Vossa  Excelência  tem  de  acrescer  a 
continuidade delitiva, se é o caso.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 

RELATOR) - Tem que ser antes.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 

RELATOR) -  Vossa  Excelência  chegaria  a  um total  de  quanto  após  a 
redução?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Faz o aumento do 

artigo 62, mas faz a redução de um terço.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Três anos e quatro 
meses. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
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Voto s/ item VI

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA  - Três anos e quatro 
meses.  

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - São vinte e seis meses e alguma coisa, não é?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Três anos e quatro 
meses. Vossa Excelência aumenta dois terços.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 

RELATOR) - Vossa  Excelência reajusta, então, ou  mantém?  
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 

RELATOR) - Vossa Excelência chega próximo à pena do Relator.

2 
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA  - Três anos e quatro 
meses.  

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - São vinte e seis meses e alguma coisa, não é?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Três anos e quatro 
meses. Vossa Excelência aumenta dois terços.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 

RELATOR) - Vossa  Excelência reajusta, então, ou  mantém?  
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 

RELATOR) - Vossa Excelência chega próximo à pena do Relator.
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Voto s/ item VI

28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO 
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(S/ ITEM VI.3 - c.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - ROBERTO JEFFERSON - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor  Presidente,  excluo  a  agravante  do  art.  62,  já  pela 

continuidade,  aplico  um  terço,  o  que  acaba  anulando  a  causa  de 
diminuição da pena. Assim, a minha pena final fica, pelos meus cálculos, 
em quatro anos e um mês de reclusão e cento e setenta e cinco dias-multa, 
o que fica próximo do quanto proposto por Vossa Excelência.

Então,  acompanho  Vossa  Excelência  no  resultado  final,  pedindo 
vênia à Ministra Rosa Weber.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3581295.
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28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO 
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(S/ ITEM VI.3 - c.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - ROBERTO JEFFERSON - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor  Presidente,  excluo  a  agravante  do  art.  62,  já  pela 

continuidade,  aplico  um  terço,  o  que  acaba  anulando  a  causa  de 
diminuição da pena. Assim, a minha pena final fica, pelos meus cálculos, 
em quatro anos e um mês de reclusão e cento e setenta e cinco dias-multa, 
o que fica próximo do quanto proposto por Vossa Excelência.

Então,  acompanho  Vossa  Excelência  no  resultado  final,  pedindo 
vênia à Ministra Rosa Weber.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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Voto s/ item VI

28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO 
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(S/ ITEM VI.3 - c.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - ROBERTO JEFFERSON - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

   A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
o total da pena a que chego, não aplicando o artigo 62, mas aplicando o 
artigo 14 da Lei nº 9.807, e aplicando o artigo 71, dá um pouco menos do 
que o de Vossa Excelência - três anos e oito meses. Eu faço a aproximação 
– portanto, o reajuste - para acompanhar Vossa Excelência. 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO 
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(S/ ITEM VI.3 - c.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - ROBERTO JEFFERSON - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

   A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
o total da pena a que chego, não aplicando o artigo 62, mas aplicando o 
artigo 14 da Lei nº 9.807, e aplicando o artigo 71, dá um pouco menos do 
que o de Vossa Excelência - três anos e oito meses. Eu faço a aproximação 
– portanto, o reajuste - para acompanhar Vossa Excelência. 

Supremo Tribunal Federal
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Voto s/ item VI

28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM VI.3-e.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - EMERSON PALMIERI - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  -  Senhor  Presidente, 
tenho uma mínima divergência do voto de Vossa Excelência, na mesma 
linha do corréu anterior,  em função dos delitos  que havia  computado 
para efeito de continuidade delitiva, que aqui, no caso, seriam só dois. 
Então, em vez do acréscimo de  um terço proposto por Vossa Excelência, 
que  corresponderia  a  cinco  delitos,  o  meu  seria  um  sexto,  porque 
corresponde a dois delitos apenas.

 Assim, pedindo vênia, a minha pena final ficaria definitiva em três 
anos e seis meses.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM VI.3-e.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - EMERSON PALMIERI - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  -  Senhor  Presidente, 
tenho uma mínima divergência do voto de Vossa Excelência, na mesma 
linha do corréu anterior,  em função dos delitos  que havia  computado 
para efeito de continuidade delitiva, que aqui, no caso, seriam só dois. 
Então, em vez do acréscimo de  um terço proposto por Vossa Excelência, 
que  corresponderia  a  cinco  delitos,  o  meu  seria  um  sexto,  porque 
corresponde a dois delitos apenas.

 Assim, pedindo vênia, a minha pena final ficaria definitiva em três 
anos e seis meses.

Supremo Tribunal Federal
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Debate

28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE
(S/ ITEM VI.3-e.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - EMERSON PALMIERI - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) -  Ministro  Celso  de  Mello,  depois  da  última  sessão,  eu 
cheguei, sim, a refletir sobre essa sugestão de Vossa Excelência, mas me vi 
diante  de  obstáculo,  principalmente  o  fato  de  que,  no  Brasil,  são 
pouquíssimos os Estados que têm casas de albergado.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 

RELATOR) - Eu acho que essa pena faz sentir com mais força o peso da 
condenação penal,  mas nós  esbarraríamos nessa  dificuldade estrutural 
brasileira.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

Caberá,  é  claro,  ao  juízo  da  execução  penal  indicar  esse  outro 
estabelecimento  adequado.  Mas,  de  qualquer  maneira,  é  apenas  uma 
ponderação que eu faço em voz alta.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu também entendo que é uma ponderação importante, respeitável, mas 
eu queria me associar às preocupações do Ministro-Relator. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE
(S/ ITEM VI.3-e.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - EMERSON PALMIERI - LAVAGEM DE 
DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) -  Ministro  Celso  de  Mello,  depois  da  última  sessão,  eu 
cheguei, sim, a refletir sobre essa sugestão de Vossa Excelência, mas me vi 
diante  de  obstáculo,  principalmente  o  fato  de  que,  no  Brasil,  são 
pouquíssimos os Estados que têm casas de albergado.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 

RELATOR) - Eu acho que essa pena faz sentir com mais força o peso da 
condenação penal,  mas nós  esbarraríamos nessa  dificuldade estrutural 
brasileira.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

Caberá,  é  claro,  ao  juízo  da  execução  penal  indicar  esse  outro 
estabelecimento  adequado.  Mas,  de  qualquer  maneira,  é  apenas  uma 
ponderação que eu faço em voz alta.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu também entendo que é uma ponderação importante, respeitável, mas 
eu queria me associar às preocupações do Ministro-Relator. 
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AP 470 / MG 

A  partir  de  minha  experiência  no  Estado  de  São  Paulo,  uma 
experiência modesta, mas muito intensa, no Tribunal de Alçada Criminal, 
lembro-me de que não existiam casas de albergado e nem alternativas. E 
ainda  que  existissem,  nós  teríamos  de  ter  pessoal  qualificado  para 
controlar  a  entrada,  a  saída,  a  disciplina  dos  estabelecimentos 
alternativos. Isto é, data venia, algo utópico, impossível de ser logrado na 
prática.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Essa é uma questão 
que acho nós temos de enfrentar, Senhor Presidente.  Hoje, o Conselho 
Nacional de Justiça dispõe de competência formal e específica para tratar 
do  tema,  uma  vez  que  também  tem  competência  para  efetivar  o 
monitoramento do sistema prisional e dos modelos de internação. 

Recentemente a Suprema Corte americana deu um prazo para que 
houvesse  uma redução  no  número  de  presos  na  Califórnia.  Eu  tenho 
pensado muito nisso, nas discussões que temos tido na Turma, se não é o 
caso de nós começarmos a imaginar algum tipo de habeas corpus coletivo, 
medidas  realmente  que  imponham algum constrangimento,  porque,  a 
rigor, se nós olharmos o que está no estatuto constitucional, o que está na 
própria Lei  da Execução Penal  e a realidade que nós temos e,  depois, 
inclusive, a insuficiência, porque se fala "não tem casa de albergado", "o 
regime que está no texto legal não é cumprido", e de alguma forma todos 
nós assistimos a isso sem que encaminhemos uma solução. 

Então  me parece que é  chegada a  hora,  de  fato,  de  fixar  prazos, 
monitorar  o  sistema,  cobrar  a  execução  desse  sistema.  Recentemente 
alguém  propôs  a  supressão  do  regime  aberto,  sempre  com  este 
argumento de que não há instalações adequadas para o cumprimento. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - E os juízes, Ministro, 
têm se valido exatamente disso, dizendo que não podem aplicar até que 
aquela  localidade,  por  exemplo,  tenha  uma casa  de  albergado.  Então, 
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esvazia-se a norma por ausência das condições materiais. 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Veja que nós temos 
no texto  constitucional,  inclusive,  quase  que um estatuto  do  preso,  as 
condições que devem ser observadas, e isso realmente não é cumprido. 

De modo que eu acho que este é um caso importante, dada a sua 
dimensão e, também, a visibilidade que ele tem e desperta, para que nós 
realmente  discutamos  esta  questão  e  assumamos  as  nossas 
responsabilidades.

Quando se fala, por exemplo, de prisão provisória, e nós temos um 
número muito elevado de presos provisórios, eu acho que chega a 50%, 
em geral, quando falamos de prisões provisórias alongadas, mais de dois, 
três, quatro anos, não podemos falar que o problema é da administração 
penitenciária,  esse  é  um  problema  de  Justiça,  porque  é  o  mau 
funcionamento da Justiça. 

De  modo  que  me  parece  uma  oportunidade  importante  a  Vossa 
Excelência,  que  acumula  a  Presidência  do  Supremo  e  do  CNJ,  para 
realmente enfrentar esta questão e cobrar, inclusive. Quer dizer, aprova-se 
uma  lei  no  Congresso  Nacional,  estabelece-se  um  modelo,  que  não 
poderá ser implementado, uma vez que não há instalações adequadas. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - E a alternativa é o cumprimento de absolutamente nada. 

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES -  Sim,  a  prisão 
domiciliar ou coisas, não é? 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES -  Sem  que  haja 
condições de julgar num tempo adequado. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Eu acho bem-vindas as colocações e as sugestões que foram 
feitas, na qualidade de novo Presidente do Conselho Nacional de Justiça, 
e aproveito para lembrar que, como dizia ainda há pouco o Ministro Fux, 
não  é  da  tradição  judiciária  brasileira  a  tomada  de  decisões  dessa 
amplitude.  Mas  eu  lembro  que  uma  das  -  é  citada  assim  -  grandes 
realizações do sistema judiciário americano, por  exemplo, é o fato de que 
um juiz de um Estado, se não me engano, do Texas, na década de 60, 
sozinho, reformulou todo o sistema penitenciário do Estado, através de 
uma  class action, que se equipara ou pelo menos se aproxima às nossas 
ações civis públicas. 

De maneira que eu até convidaria o nosso caro Ministério Público a 
se associar a esse esforço, porque sempre me pareceu que, no Brasil, seria 
possível,  sim,  iniciativa  tanto  nesse  campo  judiciário,  através  do 
Ministério Público promovendo ações perante os Judiciários estaduais e 
federal, como agora, depois da Emenda nº 45, por iniciativa do Conselho 
Nacional  de  Justiça,  que tem exercido  um trabalho muito  interessante 
nesse campo perante os Estados-membros.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE
(S/ DOSIMETRIA DA PENA - JOSÉ RODRIGUES BORBA)

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Agora eu indago o Colegiado se acolhe também essa minha 
sugestão com relação àquele caso que ficou pendente do José Borba, de 
aplicação destas duas penas alternativas: uma, a prestação pecuniária, já, 
no caso dele, no valor de trezentos salários mínimos, e não de cento e 
cinquenta, como o Cássio, porque ele é parlamentar etc. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Eu creio que talvez isso se encaixe na discussão que teremos 
na semana que vem sobre a questão da suspensão dos direitos políticos, 
da perda do mandato. Encaixaremos também a discussão com relação a 
ele.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Daqui  a  pouco 
preferirá a pena restritiva da liberdade!

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Então eu proclamo, com relação ao caso que ficara pendente 
do José Borba, que foi aplicada a sanção alternativa à pena restritiva de 
liberdade.  Foram  aplicadas  as  duas  seguintes  restrições  de  direito: 
primeiro,  prestação pecuniária no valor de trezentos salários mínimos; 
em segundo lugar, interdição temporária de direito, pelo prazo da pena 
privativa de liberdade a que foi condenado o réu, bem como proibição do 
exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato 
eletivo, pelo mesmo prazo, pela mesma duração.
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Então, com isso nós resolvemos também o caso do José Borba.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, nós simplesmente estamos declarando a suspensão 
dos direitos políticos, não é isso?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Ainda não.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Eu proponho que nós discutamos esta questão juntamente 
com a discussão a respeito dos congressistas.
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28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE
(S/ ITEM III.1-a.1)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOÃO PAULO CUNHA - CORRUPÇÃO 
PASSIVA)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
seguindo o critério que utilizei  quando votei  com relação à corrupção 
ativa correspondente,  voto, com relação à corrupção passiva, no sentido 
da fixação da mesma pena.  Acredito que foi o Ministro Cezar Peluso que 
a votou. 

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Sim,  acho  que  o 
Ministro Peluso votou neste caso.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Sim, votou. Está  assinalado aqui, na planilha que eu  tenho, 
que eu iria enunciar.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - O Ministro Peluso fixou acima da... 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Ele fixou três anos. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Pena definitiva.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Não tenho, aqui, o voto do Ministro Peluso. Aqui é a soma 
das penas. Ele não fez essa estratificação, pelo que eu tenho aqui.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Está aqui. Ministro Peluso: 

"Passo  à  dosimetria  da  pena.  Considerando  o  art.  59  do  Código 
Penal, a pena-base do crime previsto no artigo 312 deve ser fixada acima 
do mínimo legal, (...)"

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Não, aí é o peculato.
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 

RELATOR) -
"(...)tendo  em  vista  a  maior  censura  atribuível  ao  réu  pelo 

cometimento dos fatos enquanto detentor do alto cargo de  Presidente da 
Câmara dos Deputados, (...)"  

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) -

"(...)o segundo na linha sucessória da República, que o impunha a 
especial  exigência  de  agir  de  acordo  com  o  Direito,  bem  como  pelas 
consequências do crime para a própria imagem da Câmara Legislativa 
que presidia. 

As  demais  circunstâncias  não  merecem  consideração  a  ponto  de 
modificar a pena estipulada,  razão pela qual fixo a pena-base em 3 (três) 
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O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
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anos de reclusão, (...)"

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Ele não  fez.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Ele esqueceu. 

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Para  haver  esse 
resultado de três anos, a  pena-base precisaria ser fixada, creio, em um 
ano e dez meses. Vou conferir.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  Em  se  tratando  de  um  Presidente  da  Câmara  dos 
Deputados, eu não  proporia, de forma alguma, essa pena.  

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Um ano. Ele chegou a três anos em razão dessas condições.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, mas 
aí não é pelo art. 312? Essa é a do peculato.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
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RELATOR) -  Corrupção.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Não, a leitura - não sei - 

eu ouvi 312.
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 

RELATOR) - Perdão, perdão, essa aqui é peculato, é verdade.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER – Do art. 317.
A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA  -  É,  nós  estamos 

cuidando da corrupção passiva.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Sim,  mas  o   Senhor 

Presidente leu a pena do peculato.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Essa que eu li  foi  a do peculato. Deixa eu procurar mais 
adiante o que disse ele com relação à corrupção passiva.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Não foram dois anos?
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 

RELATOR) - Não está neste documento que tenho aqui. Há outro.
Ele fixou um total de seis anos: seis anos de reclusão e cem dias.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Uma pena global.

No final, ele diz: considerando que as penas aplicadas a um dos réus 
serão  objeto  de  consideração  dos  outros  eminentes  Ministros  e  assim 
poderão sofrer alterações no seu quantum, deixo de me manifestar sobre 
a prescrição.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Isso.
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 

RELATOR) - O  317.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) -  É, é 312.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Sua Excelência, pelo visto, não considerou o § 2º do artigo 
327 do Código Penal, que me parece, sem dúvida, aplicável. Ele não era 
apenas um ocupante de cargo em comissão.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Isso aí ele não era 
mesmo, porque o cargo era eletivo.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Nessa linha, ele era mais do que isso, ele era Chefe de uma 
Casa Legislativa.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Provavelmente, 
Ministro,  considerou-se  então  porque  se  fala  em  funcionário  público 
como função de direção, por exercer uma função de direção de um órgão 
da Administração Direta, porque somente isso ensejaria essa aplicação. 

Na verdade, ele exerce uma função de direção,  administrativa,  na 
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condição  de  presidente  de  um  órgão,  no  caso  da  Câmara,  e  só  isso 
justificaria, porque realmente não é cargo em comissão, é cargo eletivo, e 
aqui nós estamos falando de agente político e não de funcionário. Mas, no 
sentido lato.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -  Administrativa do 
órgão.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Aí é o 37, porque no 
mais não se encaixa.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  Nessa  linha  que  o  legislador  considerou  de  posição  de 
mando,  é  muito  superior  ao  exercício  de  um  cargo  em  comissão  na 
Administração  Pública.  O  Presidente  de  uma  Câmara  do  Legislativo 
Federal está em posição de tal preeminência que é muito superior a de 
qualquer cargo em comissão da  Administração,  seja no plano federal, 
seja no plano estadual.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Por essa razão é que eu aplico esta agravante do artigo 327. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - A posição do Presidente no contexto de uma mesa dirigente 
de uma Câmara Legislativa é uma posição de maior preeminência do que 
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aquela de um Quarto Secretário, evidentemente. E é isso que tem que ser 
considerado, para efeito de fixação da pena.

7 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3626681.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

aquela de um Quarto Secretário, evidentemente. E é isso que tem que ser 
considerado, para efeito de fixação da pena.

7 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3626681.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7771 de 8405 STF-fl. 59386



Voto s/ item III

28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM III.1-a.1)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOÃO PAULO CUNHA - CORRUPÇÃO 
PASSIVA)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
então  adotando  como  parâmetro  o  meu  voto  para  Cristiano  e  para 
Ramon, especificamente com relação à corrupção, no caso, ativa quanto à 
Câmara dos Deputados e ao Deputado João Paulo Cunha, eu parto de 
uma pena-base de dois anos, faço o acréscimo de um terço do artigo 327, 
§ 2º, do Código Penal, na linha da jurisprudência da Casa, e chego a uma 
pena definitiva de dois anos e oito meses. E pergunto a Vossa Excelência 
se seria o caso de reajustá-la para três anos, para acompanhar o voto do 
Ministro Peluso ou o de Vossa Excelência.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Não, o meu está um pouco acima, três anos e nove meses. 
Está um pouco acima do voto do Ministro Peluso.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - É, então a minha ficou 
abaixo. É como voto, Presidente.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  -  Não,  na  verdade  a 
minha dosimetria é de dois anos e oito meses.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - É a que eu defino.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  A Ministra  está 
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RELATOR) - Não, o meu está um pouco acima, três anos e nove meses. 
Está um pouco acima do voto do Ministro Peluso.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - É, então a minha ficou 
abaixo. É como voto, Presidente.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  -  Não,  na  verdade  a 
minha dosimetria é de dois anos e oito meses.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - É a que eu defino.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  A Ministra  está 
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reajustando por aproximação à do Ministro Peluso.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Sim, porque eu quero 
observar um critério; se for para reajustar, eu o faço a fim de acompanhar 
o voto do Ministro Cezar Peluso, em três anos.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Está bem mais próximo.
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28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

(S/ ITEM III.1-a.1)
(DOSIMETRIA DA PENA - JOÃO PAULO CUNHA - CORRUPÇÃO 

PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 

RELATOR) -  Veja  bem,  Ministro  Fux,  quando  eu  considerei  as 
circunstâncias do artigo 59, eu trouxe à tona vários elementos contrários, 
que pesavam contrariamente. 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  -  Parece-me que  o 
Ministro Peluso levou em conta exatamente isso. Por isso ele não deu a 
causa especial, porque ele já chamava a atenção para o fato de estar na 
presidência da Câmara.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 

RELATOR) - As circunstâncias: ter usado a casa, a residência oficial da 
presidência  da  Câmara  dos  Deputados,  o  que  me  parece  quase  uma 
profanação neste caso, usar a residência oficial para negociar propina.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) -  Posso repetir  sucintamente.  Eu levei  em consideração os 
contatos frequentíssimos que ele manteve com Marcos Valério - isso eu 
lembro muito bem no meu voto -; levei em consideração, como motivo, os 
valores postos em causa, que eram elevados, na contratação; o fato de que 
ele, como presidente da Câmara, auxiliou diretamente na transferência de 
recursos para as agências de Marcos Valério. 
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 

RELATOR) - E mais, ficou claro, no meu voto proferido na fase cognitiva, 
que  ele  negociou  tendo  em  vista  favorecer  os  seus  candidatos  e 
correligionários na região de Osasco. É o que eu disse aqui.

Com efeito, o réu vinha obtendo auxílio de marketing dos réus do 
núcleo  publicitário  em  benefício  da  sua  própria  imagem  e  dos  seus 
candidatos correligionários da região de Osasco.

O Marcos Valério prestou esse tipo de favor a ele.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
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28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO
(S/ ITEM III.1-a.1)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOÃO PAULO CUNHA - CORRUPÇÃO 
PASSIVA)

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Presidente,  pela 
minha  totalização,  seriam dois  anos  e  oito  meses,  que  se  aproximam, 
portanto, dos três anos, que foi o resultado do voto do Ministro Peluso. 
Razão pela qual peço vênia a Vossa Excelência para acompanhar o voto 
do Ministro Peluso.
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28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

(S/ ITEM III.1-a.1)
(DOSIMETRIA DA PENA – JOÃO PAULO CUNHA – CORRUPÇÃO 

PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, o acusado 
era  deputado  federal.  Excluído  o  que  sucede,  que  é  o  vice,  seria  o 
primeiro substituto do Presidente da República. Essa condição, tendo em 
vista a culpabilidade, precisa ser observada.

Concordo com Vossa Excelência sobre a causa de aumento prevista 
no artigo 327, § 2º, do Código Penal, e, a meu ver, o que proposto pela 
ministra  Rosa  Weber,  considerada  a  pena-base,  mostra-se  consentâneo 
com a posição e se aproxima mais daquela do ministro Cezar Peluso, no 
que,  sem  essa  abordagem,  chegou  aos  três  anos.  A proposta  de  Sua 
Excelência,  a ministra Rosa Weber, deságua em dois anos e oito meses.

Peço vênia a Vossa Excelência e aos Colegas que também divergiram 
da ministra Rosa Weber para acompanhá-la.
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28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

(S/ ITEM III.1-a.1)
(DOSIMETRIA DA PENA - JOÃO PAULO CUNHA - CORRUPÇÃO 

PASSIVA)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – E diria que, quanto ao 
valor, nesse todo de milhões e milhões, seria praticamente uma gorjeta.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Não. Foram onze milhões, Ministro, neste caso específico.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A corrupção passiva?

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Não, foi no peculato.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O recebimento?

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Vossa Excelência tem razão.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Nós  estamos  na 
corrupção passiva: cinquenta mil reais.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Diante da magnitude dos valores de que vimos tratando nos 
últimos meses.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR ALBERTO ZACHARIAS TORON (ADVOGADO) - Só 
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uma questão de ordem, Senhor Presidente, sobre matéria de fato.
A denúncia é explicita, quando fala de peculato, fala em um milhão e 

cinquenta e cinco, não fala em onze milhões.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  Não  estamos  tratando  de  peculato  ainda,  peculato  vem 
agora.

O SENHOR ALBERTO ZACHARIAS TORON (ADVOGADO) - Eu 
sei, é que foi mencionado aqui, apenas para esclarecer a matéria de ordem 
fática.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Está bem. 

Nós  tratamos,  por  enquanto,  do  crime  de  corrupção  passiva,  e 
prevaleceu  a  pena  fixada  pela  Ministra  Rosa  Weber,  se  não  estou 
enganado, no total de três anos de reclusão.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  A Ministra  Rosa 
ajustou ao do Ministro Cezar Peluso.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Foi de três anos.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -  Três anos.  O voto 
seria de dois anos e oito meses.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - E a pena de multa? O Ministro Peluso fixou multa.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Mantenho  o  voto, 
Presidente. Empunho a bandeira da ministra Rosa Weber e chego aos dois 
anos e oito meses.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Ministra Rosa, Vossa Excelência chegou a reajustar a multa?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - A minha dosimetria é 
dois  anos  e  oito  meses,  eu  só  não  quis  fugir  ao  que  o  Plenário  tem 
observado, que é a do Relator e a do Revisor, e se opta por um.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Não,  porque  agora, 
como  tive  a  companhia  do  eminente  Ministro  Marco  Aurélio,  fico 
constrangida de passar para os três. Fico nos meus dois anos e oito meses.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Com a Ministra Rosa.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Então,  porque  a 
Ministra Rosa tinha reajustado.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
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O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Mantenho  o  voto, 
Presidente. Empunho a bandeira da ministra Rosa Weber e chego aos dois 
anos e oito meses.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Ministra Rosa, Vossa Excelência chegou a reajustar a multa?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - A minha dosimetria é 
dois  anos  e  oito  meses,  eu  só  não  quis  fugir  ao  que  o  Plenário  tem 
observado, que é a do Relator e a do Revisor, e se opta por um.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Não,  porque  agora, 
como  tive  a  companhia  do  eminente  Ministro  Marco  Aurélio,  fico 
constrangida de passar para os três. Fico nos meus dois anos e oito meses.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Com a Ministra Rosa.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Então,  porque  a 
Ministra Rosa tinha reajustado.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  Eu  suspendo  a  proclamação  até  o  retorno  do  Ministro 
Gilmar Mendes.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  Eu  suspendo  a  proclamação  até  o  retorno  do  Ministro 
Gilmar Mendes.
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Voto s/ item III

28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM III.1-a.3)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOÃO PAULO CUNHA - PECULATO)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, aqui, 
como se trata de peculato, e a pena é de dois a doze anos de reclusão, 
prevista no tipo penal, parto de uma pena-base de dois anos e seis meses. 
Faço o acréscimo do artigo 327, § 2º, do Código Penal, em um terço, e 
chego a três anos e quatro meses. 
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A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, aqui, 
como se trata de peculato, e a pena é de dois a doze anos de reclusão, 
prevista no tipo penal, parto de uma pena-base de dois anos e seis meses. 
Faço o acréscimo do artigo 327, § 2º, do Código Penal, em um terço, e 
chego a três anos e quatro meses. 
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28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM III.1-a.3)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOÃO PAULO CUNHA - PECULATO)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
chego  a  três  anos  e  oito  meses,  que  fica  mais  próximo,  portanto,  da 
conclusão da Ministra Rosa Weber, três anos e quatro meses. Razão pela 
qual peço vênia a Vossa Excelência para acompanhá-la. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - A Ministra Rosa fixou em três anos e seis meses.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Quatro meses. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Quatro meses. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - A partir de dois anos e 
seis meses, com um terço, cheguei a três anos e quatro meses. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Três anos e quatro 
meses. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Eu entendi mal. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Eu é que cheguei a 
três anos e oito meses, estou adaptando. 
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VOTO
(S/ ITEM III.1-a.3)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOÃO PAULO CUNHA - PECULATO)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
chego  a  três  anos  e  oito  meses,  que  fica  mais  próximo,  portanto,  da 
conclusão da Ministra Rosa Weber, três anos e quatro meses. Razão pela 
qual peço vênia a Vossa Excelência para acompanhá-la. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - A Ministra Rosa fixou em três anos e seis meses.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Quatro meses. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Quatro meses. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - A partir de dois anos e 
seis meses, com um terço, cheguei a três anos e quatro meses. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Três anos e quatro 
meses. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Eu entendi mal. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Eu é que cheguei a 
três anos e oito meses, estou adaptando. 
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O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  Ah,  então  Vossa  Excelência  reajusta  para  menos  para 
acompanhar a Ministra Rosa. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Está mais próximo 
do que a de Vossa Excelência.
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O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  Ah,  então  Vossa  Excelência  reajusta  para  menos  para 
acompanhar a Ministra Rosa. 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Está mais próximo 
do que a de Vossa Excelência.
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Voto s/ item III

28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

(S/ ITEM III.1-a.3)
(DOSIMETRIA DA PENA - JOÃO PAULO CUNHA - PECULATO)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhor Presidente, 
em relação à votação anterior, eu tinha me manifestado acompanhando o 
Ministro Peluso.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Três anos. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Acabou, a maioria que se formou, se eu não me engano; se 
formou  maioria. E com relação ao peculato?

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES -  Eu  peço  vênia  a 
Vossa Excelência, estou acompanhando a Ministra Rosa. 
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28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O

(S/ ITEM III.1-a.3)
(DOSIMETRIA DA PENA - JOÃO PAULO CUNHA - PECULATO)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhor Presidente, 
em relação à votação anterior, eu tinha me manifestado acompanhando o 
Ministro Peluso.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Três anos. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Acabou, a maioria que se formou, se eu não me engano; se 
formou  maioria. E com relação ao peculato?

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES -  Eu  peço  vênia  a 
Vossa Excelência, estou acompanhando a Ministra Rosa. 
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28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

(S/ ITEM III.1-a.3)
(DOSIMETRIA DA PENA - JOÃO PAULO CUNHA - PECULATO)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, mais uma 
vez acompanho a ministra Rosa Weber. Fixo a pena-base em dois anos e 
seis meses. Observo a causa de aumento de um terço, e concluo, quanto à 
pena final, pela de três anos e quatro meses.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

(S/ ITEM III.1-a.3)
(DOSIMETRIA DA PENA - JOÃO PAULO CUNHA - PECULATO)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, mais uma 
vez acompanho a ministra Rosa Weber. Fixo a pena-base em dois anos e 
seis meses. Observo a causa de aumento de um terço, e concluo, quanto à 
pena final, pela de três anos e quatro meses.
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28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE
(S/ ITEM III.1-a.3)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOÃO PAULO CUNHA - PECULATO)

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Foi formada a maioria em torno de três anos e quatro meses 
de reclusão para o crime de peculato. E, com relação à multa, Ministra 
Rosa, Vossa Excelência chegou a fixar?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Com relação à  pena de 
multa,  tenho acompanhado sempre Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Eu fixei todos...

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Mas seria, talvez, o caso 
de acompanhar o voto do Ministro Cezar Peluso, eu não lembro, porque 
já estou mais próxima do voto do Ministro Peluso, não é?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - O Ministro Peluso, cinquenta dias-multa para esse primeiro 
crime.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -   Senhor  Presidente, 
acompanho, então, o voto do Ministro Cezar Peluso com relação à  pena 
de multa. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) -  Todos  os  demais  que  acompanharam  a  Ministra  Rosa, 
acompanham  o  Ministro  Peluso,  também,  nessa  fixação  de  cinquenta 
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DEBATE
(S/ ITEM III.1-a.3)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOÃO PAULO CUNHA - PECULATO)

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Foi formada a maioria em torno de três anos e quatro meses 
de reclusão para o crime de peculato. E, com relação à multa, Ministra 
Rosa, Vossa Excelência chegou a fixar?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Com relação à  pena de 
multa,  tenho acompanhado sempre Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Eu fixei todos...

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Mas seria, talvez, o caso 
de acompanhar o voto do Ministro Cezar Peluso, eu não lembro, porque 
já estou mais próxima do voto do Ministro Peluso, não é?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - O Ministro Peluso, cinquenta dias-multa para esse primeiro 
crime.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -   Senhor  Presidente, 
acompanho, então, o voto do Ministro Cezar Peluso com relação à  pena 
de multa. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) -  Todos  os  demais  que  acompanharam  a  Ministra  Rosa, 
acompanham  o  Ministro  Peluso,  também,  nessa  fixação  de  cinquenta 
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dias-multa? 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Sim. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Sim. 

Então, três anos e quatro meses de reclusão e mais cinquenta dias-
multa. O Ministro Peluso não detalha, talvez no final, os dias-multa, qual 
o parâmetro.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
permita-me? Não seria o caso de harmonizarmos, no final, a multa com 
um só parâmetro? 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - O Ministro Peluso estabeleceu em um salário mínimo nos 
termos do artigo 49, § 1º. Um salário mínimo.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Mas Presidente, me 
parece que o próprio Ministro Lewandowski tem dito que, ao final, ele 
vai, ele mesmo - eu que o acompanho em diversas ocasiões - chegar a um 
consenso sobre este total. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) -  Mas  nós  não  temos  deixado  de  fixar  os  dias-multa.  Eu 
sugiro esse...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu vou abandonar o critério anterior, mas continuo entendendo, Senhor 
Presidente, com a devida vênia, que deve haver uma proporcionalidade 
entre a pena corporal e a pena pecuniária.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
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sugiro esse...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
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entre a pena corporal e a pena pecuniária.
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RELATOR) - Eu também acho que sim. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- O mesmo critério para a elevação da pena corporal deve ser utilizado na 
pena  pecuniária.  Então,  eu  pretendo  me  aproximar  o  mais  possível, 
observados esses critérios, dos valores a que a Corte determinou, mas eu 
preciso esperar acabar o julgamento, a dosimetria, inclusive aguardar a 
proposta  do  Ministro,  para  que  nós  possamos  estabelecer  critérios 
uniformes.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  - A lei, de qualquer 
forma, preconiza que não há necessariamente essa proporcionalidade. A 
proporcionalidade é em relação à situação econômica do ...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Sim, aí, há vários critérios, na verdade. Nós temos que encontrar um 
critério  uniforme.  O  que  não  é  possível  é,  a  cada  réu,  nós  fixarmos 
aleatoriamente um valor.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Tanto que, no caso 
da Ação Penal nº 396, se fosse aplicar rigorosamente, como eu apliquei, 
ficava  muito  alto;  como  foi  unânime,  eu  reajustei,  porque  o  Plenário 
considerou  que,  se  fosse  no  rigor,  o  valor  seria  muito  alto.  Então,  é 
exatamente o que Vossa Excelência afirma.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  E  há  uma  outra  consideração  que  eu  fiz;  não  sei  se  terá  acolhida 
unânime,  pois  há  uma certa  controvérsia.  Primeiro,  eu acredito  que a 
pena  pecuniária  não  pode  ter  caráter  de  confisco.  De  outro  lado,  a 
Constituição é muito clara no sentido de que a pena não pode passar da 
pessoa do réu. Portanto, se nós aplicarmos uma pena pecuniária que, se 
não adimplida, é inscrita na dívida ativa e depois cobrada, mediante uma 
ação executiva, ela pode eventualmente atingir os seus sucessores.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Mas é levar muito longe o raciocínio.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Sim, mas é preciso examinar e ponderar todos esses detalhes, sobretudo 
tendo,  como  pano  de  fundo,  os  próprios  autos,  que  identificam  o 
patrimônio do réu.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, mas, se o patrimônio do réu for penhorado, não sei. Uma pena-
confisco, que atinja um patrimônio em comunhão de bens, por exemplo, 
como lembra o Ministro Marco Aurélio. São detalhes que ...

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Mas, Ministro Ricardo Lewandowski, se os dependentes e 
sucessores não podem ...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Claro. Eu fixei, com relação ao crime de corrupção passiva, 
cento e cinquenta dias-multa. Sugiro, com relação a este crime, cem dias-
multa. A este, de peculato.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Perfeito. Ministro Celso de Mello, Vossa Excelência tem toda razão, e 
essa é uma preocupação que eu já evidenciei, e até imaginei que talvez 
pudéssemos, já nessa fase, intimar os réus para que eles anexem a sua 
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última declaração de bens de modo a que possamos calcular com mais 
rigor a pena pecuniária.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Veja bem: como a pena restritiva de liberdade a ser aplicada 
foi aquela fixada pela Ministra Rosa, eu gostaria de ouvir Sua Excelência 
com relação à multa.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  -  Estou  votando 
acompanhando o voto do Ministro Cezar Peluso quanto à pena de multa. 
Entendi que Vossa Excelência havia lido cinquenta dias-multa.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Cinquenta dias-multa. O problema é que o Ministro Peluso 
não estabeleceu parâmetro algum. Cinco, dez salários mínimos?

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  É  porque  Vossa 
Excelência tem acompanhado normalmente o Ministro.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER – Acompanho o voto de 
Vossa Excelência, isso eu digo com relação ao critério:  utilizo o critério de 
Vossa Excelência e cinquenta dias-multa. É isso.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Dez dias-multa seria para esse caso - dez salários mínimos.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Dez  salários 
mínimos, cinquenta dias-multa.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Porque entendo que o 
critério deve ser o mesmo para todos os réus.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) -  Sim,  eu  tenho  aplicado  o  mesmo  critério  a  todos,  só 
variando o número de dias-multa.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Vossa Excelência propôs 
cento  e  cinquenta  dias-multa  e  eu  proponho  cinquenta  dias-multa, 
observado o mesmo critério.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Neste caso.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Isso.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Então, nesse caso, nós temos a pena de três anos e quatro 
meses?

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Três  anos  e  quatro 
meses com relação ao peculato.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Três anos e quatro meses, cinquenta dias-multa à base de 
dez vezes o salário mínimo.

Com relação ao crime anterior, de corrupção passiva, ficou faltando 
a  proclamação,  em  razão  da  ausência  temporária  do  Ministro  Gilmar 
Mendes. O Ministro Gilmar Mendes acompanhou o Ministro Peluso: três 
anos, não é?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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variando o número de dias-multa.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Vossa Excelência propôs 
cento  e  cinquenta  dias-multa  e  eu  proponho  cinquenta  dias-multa, 
observado o mesmo critério.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Neste caso.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Isso.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Então, nesse caso, nós temos a pena de três anos e quatro 
meses?

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Três  anos  e  quatro 
meses com relação ao peculato.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Três anos e quatro meses, cinquenta dias-multa à base de 
dez vezes o salário mínimo.

Com relação ao crime anterior, de corrupção passiva, ficou faltando 
a  proclamação,  em  razão  da  ausência  temporária  do  Ministro  Gilmar 
Mendes. O Ministro Gilmar Mendes acompanhou o Ministro Peluso: três 
anos, não é?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

6 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627954.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7792 de 8405 STF-fl. 59407



Debate

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Três anos. Maioria, três anos.

E com relação aos dias-multa?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  O  Ministro  Cezar 
Peluso.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Fixado por mim foram cento e cinquenta dias-multa.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES -  Eu  acompanho 
Vossa Excelência.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Não foi a do Ministro 
Cezar Peluso?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR)  -  Eu propus  para  o  crime de  peculato.  Não esse  anterior. 
Estou proclamando o anterior.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Quanto à corrupção, 
permanece em cento e cinquenta dias, se fixamos cinquenta relativamente 
ao peculato?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
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RELATOR) - Disparidade? Exatamente com os outros parlamentares, não 
é, eu me lembro que foi fixado num patamar superior a esse.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR)  -  Mas,  como  nós  temos  que  levar  em  consideração  o 
patrimônio, vamos fixar cem dias.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não, cinquenta. Penso 
que devemos uniformizar a multa em cinquenta dias.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Mas  a  do  Ministro 
Cezar Peluso não foi o voto que prevaleceu em corrupção passiva?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) – Cinquenta.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Ele fixou três anos mais 
cinquenta dias-multa.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Há uma concordância?

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Acho que teria de ser 
cinquenta dias-multa.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Cinquenta dias-multa, à base de dez salários mínimos, para 
o crime de corrupção passiva, cuja pena privativa de liberdade é de três 
anos para esse crime.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

RETIFICAÇÃO DE VOTO
(S/ ITEM III.1-a.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOÃO PAULO CUNHA - 
LAVAGEM DE DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Para harmonizar com o que ficou determinado em relação 
aos dois crimes anteriores, cujas penas privativas de liberdade são quase 
as  mesmas  -  um de três  anos  e  quatro  meses  e  outro  de  três  anos  -, 
reajusto para, também, cinquenta dias-multa, ao contrário do que consta 
da  minuta  do  voto  que  distribuí;  no  mesmo  patamar,  com  o  mesmo 
parâmetro de dez vezes o salário mínimo vigente à época. 

À falta de atenuantes e agravantes e de qualquer causa de aumento 
ou  de  diminuição,  torno  definitiva  essa  pena.  E  mais  os  consectários 
previstos no artigo 7º da Lei nº 9.613.
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28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE
(S/ ITEM III.1-a.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOÃO PAULO CUNHA - 
LAVAGEM DE DINHEIRO)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente, se Vossa 
Excelência me permite, eu indago de Vossa Excelência se, neste caso, a 
Ministra Rosa Weber também absolveu.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) – Absolveu.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Absolvi.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Então, houve cinco 
votos pela absolvição e seis votos pela condenação.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Sim.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - E como o Ministro 
Ayres Britto já não está no Tribunal, apenas cinco votariam pela pena?

O SENHOR MINISTRO  JOAQUIM BARBOSA -  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Sim, sim. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  E  ele  tinha 
condenado.
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O SENHOR MINISTRO  JOAQUIM BARBOSA -  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - E o Ministro Ayres não quis deixar o seu voto. 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Não dá pra buscar o 
voto dele.

O SENHOR MINISTRO  JOAQUIM BARBOSA -  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Não dá mais pra buscar o voto do Ministro Ayres.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  É,  não  dá  para 
buscar. Então, a pena vai ficar fixada por cinco votos.

O SENHOR MINISTRO  JOAQUIM BARBOSA -  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Eu não vejo nenhum problema nisso. Porque o que conta, a 
meu ver,...

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO  JOAQUIM BARBOSA -  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  São  aqueles  que  votaram  pela  condenação.  E  é  deste 
Colegiado que nós temos que extrair a pena.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -  Houve  seis  votos 
pela condenação e cinco pela absolvição.

O  SENHOR  ALBERTO  ZACHARIAS  TORON  (ADVOGADO)  - 
Senhor Presidente, questão de ordem que submeto a Vossa Excelência e 
seus eminentes Pares.

O SENHOR MINISTRO  JOAQUIM BARBOSA -  (PRESIDENTE  E 
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RELATOR) - Sim.

O SENHOR ALBERTO ZACHARIAS TORON (ADVOGADO) - É a 
seguinte: o quorum mínimo para deliberação seria o de seis Juízes desta 
egrégia Suprema Corte, mas para esta questão só há cinco Juízes desta 
colenda Suprema Corte. Não seria o caso de se aguardar a vinda do novo 
Ministro?

É o que submeto, para que se tenha quorum para se deliberar sobre 
este tema da maior relevância, que é a dosimetria da pena. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  Eu  indefiro,  porque  não  vejo  a  necessidade  nem  a 
pertinência.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Senhor Presidente.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Como Relator, eu gostaria de me manifestar em primeiro 
lugar.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Apenas  uma 
indagação: o ministro Carlos Ayres Britto chegou a votar na dosimetria?

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Não, o Ministro Carlos Ayres não deixou a dosimetria em 
nenhum dos casos.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Uma condenação sem 
pena?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Essa questão nós já 
tínhamos  avançado  quando  o  Tribunal  fixou,  pela  primeira  vez,  essa 
orientação. Estou muito tranquilo para falar sobre isso, porque eu defendi 
a  possibilidade  de  participação,  tendo  em  vista  exatamente  essas 
incongruências  que  já  se  assinalavam.  Mas  de  novo  essa  questão  foi 
renovada  agora  e  foi  afirmado  que  quem  não  tivesse  participado  da 
condenação não votaria. Esse foi o entendimento. É claro que, com isso, 
nós podemos ter uma situação de um seis a quatro, de um cinco a quatro, 
e só os cinco que eventualmente condenaram...

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O que me preocupa, 
ministro Gilmar Mendes, não é isso. É que, primeiro, quanto ao juízo de 
condenação,  o  Tribunal  esteve  muito  dividido:  seis  a  cinco.  E, 
considerados  os  seis,  um  dos  integrantes  dos  seis  apenas  votaria  na 
condenação, não votaria na dosimetria. Como não votam na dosimetria – 
o  ministro  Carlos  Ayres  Britto  também  não  vai  votar,  pela 
impossibilidade física, não está mais no Tribunal –, passamos a ter seis 
não votando.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Complica...

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  -  Essa  questão nós 
levantamos, o Ministro Toffoli e eu, já quando isso foi colocado a primeira 
vez, sobre a possibilidade ou não de participação daqueles que votaram 
pela  absolvição.  E  o  Tribunal  entendeu,  na  sua  maioria,  porque  essa 
questão está...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não, o que está me 
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parecendo um pouco paradoxal é ter-se, quanto à maioria de seis,  um 
voto que se limitou à condenação. Ou seja, haveria uma maioria de seis 
votos  pela  condenação,  sendo que,  quanto à dosimetria,  apenas cinco, 
enquanto outros cinco também não participam da dosimetria.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES -  Veja  que  nós 
poderíamos ter, naquela situação que descrevi, com nove presentes, uma 
decisão de cinco a quatro. E poderíamos ter, então, a dosimetria fixada 
por três.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Apenas  cinco 
votando.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Nós já tivemos uma situação absolutamente idêntica a essa.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas votos divergentes 
fixando pena.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Se não me engano, o Advogado Marcelo Leal, que defende o 
réu Pedro Corrêa, assomou à Tribuna e formulou a mesma questão de 
ordem, e o Tribunal recusou. Recusou por quê? Porque nós temos um 
quorum de  deliberação  que,  evidentemente,  por  ter  havido  cinco 
absolvições, o  quorum é exatamente esse que nós temos. Não podemos 
inventar outro quorum. E mais: não podemos criar a situação esdrúxula 
de ter um Ministro votando pela condenação e o seu substituto votando 
pela  dosimetria.   

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
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O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Isso já foi decidido aqui.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - No dia 21 de novembro.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Já teve, também, a 
situação de ter apenas seis votando, quatro votaram de um jeito e dois 
ficaram vencidos.   

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  O  que  penso, 
Presidente, é que pode haver dispersão quanto à fixação da pena. A meu 
ver, o sistema fica capenga quando consideramos, na maioria escassa de 
um voto,  a  participação  de  um Colega  que  não  foi  completa,  ficando 
apenas no âmbito  do juízo de condenação.  Aí é  que está  o  problema, 
porque, do outro lado, há cinco que também não fixam. Então, quanto à 
fixação da pena, tem-se cinco a cinco, quer dizer, cinco votos fixando-a 
em zero – os que absolveram – e cinco fixando pena que não sei qual será. 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Mas se o Tribunal 
estivesse funcionado com seis – e poderia fazê-lo...

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - O que houve, na verdade, foi apenas um lapso da parte do 
Ministro Carlos Britto. 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Nada.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO  

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) -  Estou  fixando a pena mínima.  Estou fixando a  pena de 
multa em um percentual moderadíssimo. Então, não vejo onde é que está 
a dificuldade, lembrando que essa questão de ordem já foi resolvida por 
este  Plenário no dia 21 - tenho-a até aqui, em mãos. 

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  A situação  não  é 
idêntica,  a  meu  ver.  Aqui,  quanto  a  João  Paulo  Cunha  e  presente  a 
lavagem, tem-se seis votos a cinco pela condenação, só que um dos seis 
não  se  mostrou  completo  quanto  ao  juízo  condenatório,  ou  seja,  não 
chegou à imposição da pena. Então, os outros cinco aplicam pena e, em 
posição antagônica, há os cinco que não participam dessa fixação ante a 
absolvição.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Sim. Eu tenho aqui o registro do que ficou decidido no dia 
21:

"Prosseguindo no julgamento, o Tribunal rejeitou questão de ordem 
suscitada  pelo  Dr.  Marcelo  Leal  de  Oliveira  Lima,  da  tribuna,  que 
entendia  não  haver  quorum regimental  para  deliberação  sobre  a 
dosimetria da pena."

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO –  Mas  não  é  isso.  O 
problema não é de quorum.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- O problema é outro.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Questão, portanto, já preclusa, a meu ver.

Consulto a Ministra Cármen.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O problema não é de 
quorum.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Não. Essa é uma questão de ordem e todos votam. O Revisor vota na 
sequência normal.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Não votam todos, porque os que absolveram não vão votar. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  É uma questão de ordem: artigo 7º,  inciso IV,  do Regimento.  É uma 
questão de ordem que foi colocada ao Plenário.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Não. Os que absolveram naturalmente não querem a fixação 
de pena alguma. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Aqui eu voto como um juiz qualquer, não voto como Revisor. Eu voto na 
sequência.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Não, Vossa Excelência não vota,  porque Vossa Excelência 
ficou vencido. Nós estamos resolvendo aqui uma questão...    

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, Senhor Presidente, aqui é uma questão de ordem.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência não 
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vota na fixação da pena.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Exatamente.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas, na questão de 
ordem, tem voto.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Aqui se formulou um juízo de condenação, mas não se formulou o 

quantum da pena.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  Ministro  Celso,  eu  peço  vênia  a  Vossa  Excelência,  mas 
entendo o seguinte:  quem absolveu, evidentemente,  não tem nenhuma 
intenção de fixar a pena restritiva.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  E  poderá,  sem  dúvida,  tendo  em  vista  esta  questão  de 
ordem, levar ao impasse de termos pena alguma. Esse é o problema.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  - Há o problema do 
non liquet aqui, porque leva a uma aporia. Não temos como solucionar.  

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Mas  não  vamos  à 
parte de fundo para depois voltar à preliminar.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) -  Já foi  fixado um juízo de condenação. Nós tínhamos um 
quorum  já estabelecido.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -   Agora,  através  de  uma  questão  de  ordem,  nós  vamos 
admitir os cinco votos que não condenavam para nulificar o que já foi 
decidido, inclusive com o voto de um Ministro que já não se encontra na 
Casa?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Mas poderá levar à nulificação.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Mas que poderá levar à exclusão da condenação. Não há 
impasse quanto à fixação.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Ministro Celso, Ministro Presidente, eminentes colegas, eu faria uma 

sugestão: deixarmos para definir isso segunda-feira.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  É, convém pensarmos melhor.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
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RELATOR)  -  Eu  acho  que  a  questão  é  muito  simples  e  nós  podemos 
resolver; aliás, ela já foi resolvida.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES -  Já  foi  colocado 
quando nós admitimos a questão de ordem.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Claro, no caso do réu Pedro Corrêa, nós tivemos a mesma 
situação.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Quarta-feira, na próxima sessão.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  -  E  teria  algum 
sentido se tivesse havido exacerbação da pena.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - E não houve, não houve exacerbação alguma. Nós estamos 
fixando a  pena mínima.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - O próprio Ministro 
Britto  não  poderia  votar  de  forma  diferente  aqui,  a  não  ser  que  ele 
exasperasse.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Sim.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Volto  à  tecla:  em 
síntese, cinco integrantes absolvem, ou seja, não impõem pena e cinco a 
formalizaram. Há um empate.
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O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES -  Não,  neste  caso 
Vossa Excelência está reformulando a questão de ordem. Eu acho que foi 
no caso do José Gerardo que nós definimos isso. Então, Vossa Excelência 
está querendo outra coisa. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não, não quero nada. 
Quero apenas segurança na marcha do Tribunal.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES -  Não, nós estamos 
revendo o próprio critério; nós estamos questionando o próprio critério. 
Lembro-me de que nós travamos essa discussão...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas a situação não é 
idêntica a esta, ministro.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - É idêntica sim.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) -  Absolutamente idêntica,  Ministro.  Vou relatar para Vossa 
Excelência. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Então vamos ver.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) -  No caso dos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
fixaram a pena apenas cinco Ministros.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Não  é  o  caso, 
Presidente.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - É, é a mesma situação. No caso aqui, a situação ainda é mais 
favorável,  por  quê?  Porque  nós  tivemos  um  Ministro  que  votou  pela 
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condenação, mas não deixou a sua dosimetria, ou seja, o voto dele está 
mais do que explícito: o voto do Ministro Britto.

Ora, a meu sentir, só resta colher os votos. E eu faço isso. Ministro 
Luiz Fux.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Senhor Presidente, nós não votamos na questão de ordem ainda.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  Eu  creio  que  não  há  questão  de  ordem.  Eu  aplico  o 
precedente que já houve.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não há, Presidente.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Presidente, é o artigo 7º, inciso IV, do Regimento .

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, no caso do 
Breno,  deliberamos.  Éramos  nove,  tivemos  apenas  quatro  excluídos. 
Houve, portanto, maioria quanto à fixação da pena; pelo menos é isso que 
tenho aqui.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) -  Ministro Marco Aurélio, eu leio aqui, se Vossa Excelência 
quiser.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Breno:  não 
participaram  os  ministros  Ricardo  Lewandowski,  Dias  Toffoli,  Gilmar 
Mendes e eu próprio.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) -  Mas votaram na fixação da pena?
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Votaram os demais.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Cinco. Não, não.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Votaram os demais. 
Cinco na fixação, então houve maioria.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES -  E  se  houve 
divergência, talvez, ainda, por uma maioria mínima. Podemos estar tendo 
fixação de pena por três.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – No caso do Enivaldo, 
quanto à formação de quadrilha, também votaram cinco.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  É  uma  decorrência  natural  do  critério  adotado  de  não 
permitir a votação.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O impasse é diverso.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Pois bem, com base nesses dispositivos...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, desculpe, mas a minha experiência nesta Corte e no 
TSE é que sempre,  sempre,  as questões de ordem foram submetidas a 
Plenário, nunca foram resolvidas monocraticamente. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  Ministro  Lewandowski,   não  é  a  experiência  de  Vossa 
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Excelência  que  comanda  os  trabalhos  nesta  Casa,  é  o  Regimento, 
Ministro. Inúmeras questões de ordem são resolvidas pelo Presidente.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Indeferidas de plano, quer dizer, nós estamos inovando mais uma vez 
neste julgamento. Eu tenho a convicção plena, depois de vinte e dois anos 
de julgamento colegiado, que as cortes trabalham segundo um regime 
parlamentarista e não presidencialista. A Corte tem que ser consultada 
em  matéria  que  diz  respeito  aos  procedimentos  que  devem  ser 
observados  durante  o  julgamento.  Esta  questão  de  ordem  que  foi 
levantada da tribuna, a meu ver,  data venia,  tem que ser resolvida pelo 
Plenário.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) -  No primeiro dia  deste  julgamento,  o Presidente Ministro 
Carlos  Britto  resolveu  uma  questão  de  ordem,  formulada,  aliás,  pelo 
mesmo advogado, solitariamente, monocraticamente.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não, Ministro, porque 
já havia uma deliberação do Colegiado antecedente.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Sim, mas causou uma espécie na comunidade jurídica Vossa Excelência 
não pode imaginar a repercussão negativa que teve.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Não causou nada. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Mas, veja Vossa Excelência, eu concordo que, by the book, como diriam os 
americanos, Vossa Excelência está corretíssimo. Mas essa questão suscitou 
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uma polêmica enorme.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  O  Regimento  contempla.  O  Regimento  é  interpretado  à  luz  da 
experiência das cortes. E a experiência da Corte, pelo menos os últimos 
anos  que  eu  tenho  estado  em  cortes  e  órgãos  colegiados,  mostra 
exatamente  isto:  que  nas  questões  controvertidas,  como  esta,  por 
exemplo,  em  que  pelo  menos  este  lado  da  bancada  está  veiculando 
dúvidas e em questões importantes, do ponto de vista jurídico, seria de 
todo desejável,  a meu ver, que isso fosse submetido ao Plenário e não 
decidido monocraticamente. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- É uma modesta opinião que eu expresso aos meus eminentes Pares.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Ministro Lewandowski, pode ser desejável, mas, como acaba 
de ler o Ministro Celso, o dispositivo...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A questão de ordem 
envolve a participação dos cinco vencidos. É justamente a existência de 
cinco votos que não desaguaram na fixação da pena que leva à questão de 
ordem.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Desde que essa oitiva não resulte na nulificação da decisão 
já fixada. 
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Vossa Excelência está colocando uma precondição à discussão livre dos 
Ministros?

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Mas evidente, Ministro, porque nós temos aqui quase um 
impasse. A metade, quase a metade do Tribunal absolveu.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas seria favorável 
para não se ter pena.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Não, não existe.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – As duas correntes são 
estas: uma impondo pena e outra não a impondo.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Ministro Lewandowski, Vossa Excelência me desculpe, mas 
o Regimento me dá, na condição de Presidente, o poder de decidir esta 
questão de ordem. Eu a decido da seguinte forma: este Plenário já decidiu 
situação idêntica a essa neste julgamento.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Não  é  idêntica, 
Presidente.  Demonstrei  que  não  é  idêntica,  porque  lá  apenas  quatro 
ficaram vencidos. No tocante a João Paulo Cunha, são cinco.
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O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Não  é  idêntica, 
Presidente.  Demonstrei  que  não  é  idêntica,  porque  lá  apenas  quatro 
ficaram vencidos. No tocante a João Paulo Cunha, são cinco.
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O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - O que eu quero dizer é que este mesmo Plenário, quando 
formulada uma questão de ordem idêntica a esta sobre a inexistência de 
quorum para  deliberação  e  fixação  da  pena,  decidiu  prosseguir  no 
julgamento e fixou a pena. E é o que eu faço. E logo em seguida eu colho 
o voto do Ministro Luiz Fux.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Se é a deliberação de 
Vossa  Excelência,  Presidente,  peço  apenas  que  consigne  em  ata  que 
sustentei – e assim concluí – que a questão de ordem devia ser submetida 
ao Colegiado. É como voto.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Eu consignarei.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu também, Senhor Presidente, peço que consigne em ata essa minha 
posição.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu também, Senhor Presidente.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Consignarei.
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Voto s/ item III

28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM III.1-a.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOÃO PAULO CUNHA -
LAVAGEM DE DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, também 
quero  consignar  que,  se  tivesse  de  apreciar  a  questão  de  ordem, 
acompanharia  Vossa  Excelência,  entendendo  que  essa  questão  já  foi 
resolvida repetidas vezes. Por outro lado, nós chegaríamos, realmente, a 
um resultado absurdo, porque é uma fórmula que leva a um modelo de 
argumentação  ad absurdum, porque nós chegaríamos a uma condenação 
sem pena, se chegássemos a validar esse raciocínio. 

Podemos até rever o voto, podemos até rever o critério da questão de 
ordem que foi colocada. Eu me lembro de que me posicionei, da primeira 
vez, dessa forma e, depois, também reiterei esse entendimento, mas fiquei 
vencido. E aí é o princípio do Colegiado. 

Portanto, parece-me que não há outra solução e, neste caso, fixo na 
pena mínima, até porque, veja,  também aqui uma outra construção.  O 
Ministro  Britto,  se  aqui  estivesse,  poderia  até  exasperar  a  pena.  Quer 
dizer, não se está a violar nenhuma outra regra, até porque, se podemos 
presumir uma vontade, é de condenação na pena mínima.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Ministro Gilmar, como eu devo, na condição de Presidente 
do Supremo Tribunal, explicações não só a este Colegiado, mas à Nação, 
devo dizer o seguinte:...

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Todos  devemos, 
Presidente, não apenas Vossa Excelência. Todos nós devemos.
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O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Eu insisti com o Ministro Britto para deixar o seu voto. Eu, 
na condição de Relator , insisti várias vezes para que o Ministro Britto 
deixasse   o  seu  voto,  mas  Sua  Excelência  esqueceu.  Esqueceu.  O que 
podemos fazer?
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Voto s/ item III

28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/ ITEM III.1-a.2)

(DOSIMETRIA DA PENA - JOÃO PAULO CUNHA -
LAVAGEM DE DINHEIRO)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Ministro  Celso  de 
Mello (inserido ante o cancelamento do aparte por Sua Excelência), Vossa 
Excelência me permite? Ele, que não recebia a denúncia, poderia evoluir 
para absolver.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Mas aí é quanto ao 
juízo de mérito. Seria uma revisão legítima.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ministro Celso, Vossa Excelência me permite um brevíssimo aparte?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Na verdade, aqui a questão de ordem não foi colocada pelo Presidente, 
mas foi colocada pelo Advogado.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Mas foi formulada perante o Presidente.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Perante a Corte.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Perante a Corte, mas o Regimento dá poderes ao Presidente 
para isso.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- O Presidente dirige os trabalhos.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Vossa Excelência está se insurgindo, na verdade, contra a 
figura do Presidente.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Como?

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Sim.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Pelo contrário, tenho o maior respeito por Vossa Excelência.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Pelos poderes atribuídos pelo Regimento ao Presidente.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não, absolutamente em nada.
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O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - É disso que se trata, Ministro.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Quando ela é impertinente, flagrantemente impertinente.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Ministro, mas a praxe não tem sido essa, a praxe tem sido consultar o 
Plenário. É até uma regra de cortesia, eminente Ministro Celso.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu também.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  A  dúvida  está 
suscitada, pelo menos por três ministros.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Exatamente. A dúvida foi suscitada.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Essa questão, Ministro Marco Aurélio, já foi resolvida pelo 
Plenário duas vezes.

É isso que eu insisto em dizer.
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Não foi, não foi.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Excelência, 
demonstrei que, no caso anterior, quatro foram os vencidos, não cinco.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Essa honrosa prioridade já foi exercida pelo eminente Ministro Marco 
Aurélio, que já expressou essa dúvida.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Eu vou fazê-lo depois de proclamar o resultado, já que Vossa 
Excelência me acompanhou. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Como?

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Faço logo em seguida.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  A questão  poderá 
repercutir na deliberação. Claro que vai haver maioria.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - O julgamento ainda não se encerrou.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Vai haver maioria.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  O  julgamento  ainda  não  se  encerrou,  Ministro  Marco 
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Aurélio.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vai haver maioria.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Nós temos duas questões ainda.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vai haver maioria no 
sentido de não se acolher a existência de empate, não há a menor dúvida. 
Conheço muito bem o Colegiado.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) -  De não se acolher o quê?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Agora, não podemos 
proclamar  o  resultado  para  depois  voltar  à  preliminar,  à  questão  de 
ordem.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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Questão de Ordem

28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

QUESTÃO DE ORDEM
(art. 7º - inciso IV - RISTF)

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  A  questão  está 
colocada por integrante do Tribunal. Vamos deliberar.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Já que o Tribunal insiste em deliberar sobre uma questão 
que,  a meu sentir,  poderá levar a uma situação esdrúxula,  que é a da 
condenação sem fixação de pena, eu vou consultar o Plenário, mas, antes, 
vou dar as razões pelas quais eu indefiro.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Como relator,  deve 
veicular, deve dar as razões.
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Voto s/ Questão de Ordem

28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM
(art. 7º - inciso IV - RISTF)

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Eu indefiro, em primeiro lugar, porque essa questão já foi 
decidida em dois casos. Em duas situações, neste processo se apresentou 
essa  mesma questão,  ou seja,  apenas cinco Ministros votaram sobre a 
dosimetria, sem nenhum problema. Não vejo por que mudar isso agora.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A questão não é essa, 
Presidente.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) -  Em  segundo  lugar,  no  primeiro  dia  de  julgamento,  foi 
formulada aqui uma questão de ordem, e o Senhor Presidente, Ministro 
Ayres Britto, resolveu essa questão de ordem monocraticamente, sem que 
qualquer Ministro da Corte se insurgisse. 

Terceiro lugar, eu entendo que fazer somar os votos daqueles que 
absolveram - numa questão de ordem - o réu, especificamente neste caso 
de lavagem de dinheiro; foram cinco, se não me engano, quantos votos? 
Cinco votos.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) -  Contra  seis.  Então,  fazer  somar  os  cinco  votos  dos  que 
absolveram à eventual divergência que surge aqui no Plenário sobre a 
questão específica consistente em saber se podemos ou não deliberar com 
cinco votos apenas, poderá resultar, sim, na nulificação da pena aplicada. 
E mais, poderá significar a anulação de um voto regimental e legalmente 
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proferido por um Ministro que já não mais se encontra na Corte, que é o 
caso do Ministro Ayres Britto.
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Voto s/ Questão de Ordem

28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM
(art. 7º - inciso IV - RISTF)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
peço vênia a Vossa Excelência apenas com relação a um detalhe.  Entendo 
que a questão é diferente e ainda não foi apreciada. Ela se reveste de uma 
especificidade. Qual seria a especificidade?  No momento em que a Corte 
deliberou sobre o enquadramento, no caso da conduta no tipo legal, ela o 
fez  por  um  juízo  condenatório  de  seis  a  cinco,  só  que  não  houve 
quantificação das penas. E essa circunstância, a falta do voto do Ministro 
Ayres Britto, leva a que cinco tenham absolvido e cinco, que estão a votar, 
ou que estariam a votar, ou que votaram, para efeito de quantificação, na 
verdade, se equivalham.

Agora,  peço  vênia,  talvez  eu  não  tenha  alcançado  exatamente  a 
posição do Ministro Marco Aurélio. Entendi que Sua Excelência destacava 
a  especificidade,  e  aí  eu  o  acompanho  quanto  à  especificidade.  Mas, 
quanto à solução,  com todo respeito,  entendo que,  quando o tema foi 
colocado,  por  seis  a  cinco,  houve  condenação.  Mal  comparando, 
estabeleceu-se o an debeatur, no caso, a condenação; o quantum ficou para 
um momento seguinte. 

E, com relação ao quantum, à fixação da pena, ao critério, o Ministro 
Gilmar Mendes explicitou e,  naquela oportunidade, e inclusive depois, 
quando conversamos a respeito, que poderia levar a uma conclusão até 
paradoxal, porque, de repente, dois ou três estariam definindo uma pena. 
Então, na verdade, entendo que já houve o juízo condenatório. 

Especificamente com relação à norma regimental,  acho que Vossa 
Excelência, como o fez, poderia deliberar, sim, sobre a questão de ordem 
colocada  pelas  partes,  mas,  no  momento  em  que  endossada  ou 
reapresentada,  enfim,  colocada  por  um  juiz  da  Corte,  se  impõe  a 
observância da colegialidade. Seria assim.

Supremo Tribunal Federal
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O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  Ministra  Rosa  Weber,  o  que  eu  coloquei  em votação  foi 
precisamente isso: saber se o Presidente pode resolver uma questão de 
ordem tal como formulada à luz do Regimento, ou seja...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Está suplantada.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Não foi suplantada.

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Está  suplantada  a 
partir do momento em que o integrante do Tribunal levantou a questão 
de ordem.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  Sim,  mas  eu  espero  que  o  Tribunal  tome  uma  solução 
definitiva.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  A  Ministra  Rosa  está  acompanhando  o  raciocínio  do 
Presidente.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  -  Senhor  Presidente, 
entendo que houve condenação, e se Vossa Excelência me desse a palavra 
para votar quanto à pena.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Eu dei.
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A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Quanto à pena?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Com todo respeito, acho 
que eu não  poderia  votar.  Mas,  se  me desse  a  palavra  para  votar,  eu 
acompanharia Vossa Excelência pela simples razão de que está propondo 
a pena mínima; não teria como fazer de forma diferente.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  Mas,  Ministra  Rosa,  se  eu  não  dei  a  palavra  a  Vossa 
Excelência, Vossa Excelência me desculpe, é porque eu passei diretamente 
ao Ministro Fux. Foi consequência aí da discussão.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Mas acho que Vossa 
Excelência, do meu ponto de vista, com todo respeito a quem entende de 
forma contrária,  passou corretamente  a  palavra  ao  Ministro  Luiz  Fux, 
porque era o critério que estava sendo observado.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Porque Vossa Excelência não tinha voto, não é?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER – Não. Eu tinha voto e 
votei pela absolvição.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Bom, eu digo agora, fixação da pena.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Nós estamos apenas discutindo essa questão. Agora estamos discutindo 
o artigo que se aplica, ou já a substância?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Assumimos  a 
paternidade.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Sim,  e  já  votei.  Mas 
não entendi se Vossa Excelência estava me dando a palavra para votar 
quanto à condenação ou quanto à pena.  Entendo que há de prevalecer a 
condenação, porque foi seis a cinco num momento próprio.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  Ministra  Rosa,  eu  não  tinha  dado  a  palavra  a  Vossa 
Excelência para votar quanto à pena, porque …

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Quanto à pena? Então 
eu acompanho o voto de Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Porque eu disponho aqui de uma planilha que me indica 
exatamente quem vota e quem não vota.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Vamos prosseguir.
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Voto s/ Questão de Ordem

28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM
(art. 7º - inciso IV - RISTF)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, estamos aqui diante de uma questão lógica. Ao 

contrário do que se decidiu sobre a não participação dos que absolveram - 
os que absolveram não poderiam fazer a dosimetria porque não tinham o 
juízo de condenação -,  aqui nós temos um juízo de condenação sem a 
dosimetria.  Do  ponto  de  vista  da  especificidade  deste  caso,  quero 
consignar,  também, que entendo que este caso é diferente do anterior, 
porque  aqui  se  coloca  uma  peculiaridade,  no  sentido  de  que,  se  se 
desconsiderasse o voto do Ministro  Ayres Britto,  em razão de não ter 
dosimetria, haveria um empate. Mas nós não podemos, ao mesmo tempo, 
desconsiderar um juízo de condenação já  formulado.  Sua Excelência o 
Ministro Ayres Britto, para nossa felicidade, ainda está entre nós. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Podemos convocá-lo?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Não podemos convocá-lo. Mas eu digo que para a nossa felicidade 

ele está entre nós, pelo  que vou dizer agora: imaginemos uma situação, 
se tivesse havido um falecimento...

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES  - De alguém que já 
tivesse votado. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Se esse alguém já tivesse votado no juízo de condenação – vamos 

levar ao limite as várias hipóteses -, isso levaria a uma absolvição? Isso 
levaria a que aquele juízo de condenação pudesse ser  desconsiderado, 
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porque  o  juiz  não  poderia  estar  aqui  para  formular  o  seu  juízo  de 
dosimetria? E, ao mesmo tempo, em relação especificamente à questão de 
ordem formulada pelo eminente advogado, Dr. Alberto Toron, a questão 
relativa a se aguardar o Ministro que amanhã estará sendo empossado, 
como ele poderia fazer uma dosimetria num voto que eventualmente não 
seria o dele?

Então, eu estou fazendo vários testes de lógica. Não seria possível 
ter um voto metade de um Ministro, metade de outro? Por quê? E digo 
isso  não  por  opinião  pessoal  minha ou  por  convicção  minha,  mas  do 
Plenário,  porque,  quando  prevaleceu  a  tese  de  Plenário  de  que  quem 
absolveu não pode participar  da  dosimetria,  quem defendeu isso com 
bastante veemência foi o Ministro Peluso. O que disse Sua Excelência? O 
voto é um só. Se o voto é um só, é de um juiz único.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Todos concordamos 
com isso, até mesmo os assistentes!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Não pode haver um voto de um juiz em uma parte e, em outra parte, 

o voto de outro juiz. Tendo feito, então, essas hipóteses, o que faço aqui? 
Eu tinha sugerido, Presidente, de aguardarmos, para refletirmos melhor, 
a próxima sessão, mas, diante da continuidade da sessão de julgamento, o 
que  me  parece  mais  lógico,  diante  da  pena  fixada,  é  realmente 
entendermos  que  os  cinco  podem  fazer  a  dosimetria,  os  cinco  que 
condenaram e que estão aqui presentes. E por quê? Porque nós podemos 
ter,  numa situação de  dosimetria,  inclusive,  uma votação em que três 
formam a dosimetria, -num caso, por exemplo, de cinco a quatro, como já 
houve  aqui  várias  vezes.  E,  aí,  três  votos,  entre  cinco,  formam  uma 
maioria em relação à dosimetria.

Com a resolução da questão de ordem, a questão do  quorum, que 
também foi colocada pelo eminente advogado, está resolvida, porque, em 
relação à dosimetria, o  quorum não será de, no mínimo, seis votantes, 
porque  votarão  aqueles  que  condenaram  diante  do  Colegiado,  que 
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participaram da formação da convicção.
Feitos esses soltos raciocínios, Senhor Presidente, eu entendo que a 

solução  que  mais  se  sustenta,  na  hipótese,  é  entender  que  o  juízo  de 
condenação  foi  formulado,  e,  portanto,  não  é  possível,  em  razão  da 
ausência do voto do eminente Ministro Ayres Britto, quanto à dosimetria, 
entender  que  houve  a  absolvição,  ou  que  houve  empate,  senão  nós 
estaríamos subtraindo do julgamento um voto proferido.

Portanto, Senhor Presidente, eu entendo, respondendo à questão de 
ordem formulada, ser possível a fixação da dosimetria pelos cinco colegas 
que formularam o juízo de condenação e que ainda estão aqui presentes 
no Plenário.

É como voto, Senhor Presidente.
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Voto s/ Questão de Ordem

28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL 470

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM
(art. 7º - inciso IV - RISTF)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
adotado  o  juízo  de  condenação  pelos  seis  votos,  de  acordo  com  a 
Constituição, com a lei, nada há portanto a se considerar, relativamente, a 
meu ver, com a devida vênia dos que pensam em contrário, quanto aos 
votos que, estando os seus titulares presentes, tendem a votar, que, no 
caso,  são  cinco,  e  que,  portanto,  mantêm  o  que  foi  decidido,  apenas 
fixando o  quantum, mais ainda quando se tem, tal como formulado por 
Vossa Excelência, e poderia ser diferente, mas, de toda sorte, aqui há um 
plus, que é a circunstância de que Vossa Excelência fixa a pena no mínimo 
legalmente estabelecido.

Portanto, a meu ver, é incensurável a solução que inicialmente Vossa 
Excelência aventou, no sentido do prosseguimento, com a tomada de voto 
dos cinco Ministros que aqui estão aptos a votar e que se manifestaram 
inicialmente pelo juízo da condenação, bem como o Ministro Britto tinha 
feito.
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28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM
(art. 7º - inciso IV - RISTF) 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, inicialmente acompanho o Ministro Marco Aurélio, 
no que diz respeito à originalidade dessa questão posta ao Plenário.

Eu entendo, tal como Sua Excelência, que é uma questão nova que 
não está compreendida na questão de ordem anterior, e, portanto, apta a 
ser submetida ao elevado juízo desse douto Plenário.

Mas  vou  pedir  vênia  ao  eminente  Ministro  Marco  Aurélio  para 
entender  também que já  houve um juízo  condenatório.  E,  se  nós  não 
admitíssemos agora que a dosimetria pudesse ser fixada mediante cinco 
votos, nós caminharíamos para uma aporia. Nós caminharíamos para a 
inviabilização de uma manifestação de um juízo desse Tribunal, tendo em 
vista uma interpretação mais restritiva do quorum, que não se aplica por 
absoluta impossibilidade,  inclusive pela decisão prévia desta Corte,  no 
sentido de que votam na dosimetria apenas aqueles que participaram do 
juízo condenatório.

Portanto,  pedindo  vênia,  e  louvando  a  preocupação  do  Ministro 
Marco  Aurélio,  que  tem  se  revelado  sempre  um  magistrado 
extraordinariamente preocupado com as garantias constitucionais, eu vou 
acompanhar  o  Relator  e  resolver  a  questão  de  ordem  no  sentido  de 
entender que os cinco votos são suficientes para elaborar a dosimetria.
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28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM
(art. 7º - inciso IV – RISTF)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhor Presidente, 
tal como já me manifestei, não reputo original a questão, com as vênias de 
estilo, porque eu já, como lembrou a Ministra Rosa Weber, havia inclusive 
formulado essa hipótese quando se discutiu a primeira vez, naquele tal 
célebre caso José Geraldo,  e levantei  de novo quando essa questão foi 
recolocada.

Porque, claro, nós podemos ter aqui até um julgamento – o quorum é 
de seis votos – de quatro a dois pela condenação, em matéria criminal. 
Podemos ter isso.

E  depois  vamos  ter  a  deliberação,  talvez  até  terminemos  num 
empate, para fixar a pena. Veja, vamos ter dois votos definindo a pena, 
talvez a pena mínima.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Já ocorreu nesse julgamento. 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Sim. Por isso estou a 
dizer que essa hipótese já estava configurada. A não ser que estivéssemos 
a  discutir  a  própria  questão  de  ordem  que  nós  já,  reiteradamente, 
aprovamos.

De  modo  que,  pedindo  vênia,  eu  entendo  que  houve  adequada 
solução  da  questão  de  ordem  suscitada,  inicialmente,  pelo  eminente 
advogado  Toron,  e  agora  também  incorporada  pela  provocação  feita 
pelos Ministros Marco Aurélio e Lewandowski.

Mas acompanho, então, a solução dada por Vossa Excelência.
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28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO
(S/ QUESTÃO DE ORDEM)
(art. 7º - inciso IV - RISTF)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, só para esclarecer, porque não registrei no meu 

voto  que  o  Ministro  Marco  Aurélio também  formulou  a  questão  de 
ordem no Colegiado.
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28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM
(art. 7º - inciso IV - RISTF)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, creio que 
agora  Vossa  Excelência  está  mais  tranquilo.  Foi  o  que  disse,  haveria 
maioria em sentido diverso. É muito difícil, dizem os leigos, consertar o 
que começa de forma – para dizer o mínimo – equivocada.

Estou a cavaleiro, porque, no tocante à ação, sempre sustentei que 
não poderia  haver  a  solução  própria  ao  habeas  corpus e  ao  recurso  de 
revisão, previsto no Código de Processo Penal. Ou seja, ocorrer, no caso 
de empate, a solução mais favorável ao acusado. O incidente, para mim, 
tem  valor  insuplantável:  tornar  estreme  de  dúvidas  que,  acima  de 
qualquer um de nós – até mesmo do Presidente, que é o coordenador do 
Colegiado –, está este último, o Colegiado.

O precedente evocado: ele não guarda similitude com este caso. Por 
quê? Porque, antes tivemos o afastamento não de cinco, mas de quatro 
integrantes do Tribunal.

Há mais,  Presidente: evocou-se muito um voto proferido, mas esse 
voto, quanto à consequência agasalhada, lembra-me jurisprudência que, 
se  pudesse  rotular,  rotularia  como  "fugitiva".  Vou  explicar  para  não 
pensarem que estou na bancada delirando: por que "fugitiva"? Porque o é 
quanto  à  prescrição.  Refiro-me a  situações  concretas,  em  que  o  título 
condenatório se mostra nulo sob o ângulo da dosimetria da pena, e, em 
vez de ser tomado como um todo, o é, para afastar-se a prescrição – já que 
a  sentença  condenatória  é  fator  interruptivo  da  prescrição  –,  como 
insubsistente  apenas  nessa  parte.  Passa-se  a  ter  algo  que  não  fecha: 
condenação sem pena.  Então,  digo que o voto proferido pelo ministro 
Carlos Ayres Britto não se aperfeiçoou, não se completou. Foi um voto 
simplesmente  no  sentido  da  condenação,  mas  sem  revelar  algo 
indispensável a ter-se esta como hígida: a pena, a apenação em si.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3456386.

Supremo Tribunal Federal

28/11/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM
(art. 7º - inciso IV - RISTF)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, creio que 
agora  Vossa  Excelência  está  mais  tranquilo.  Foi  o  que  disse,  haveria 
maioria em sentido diverso. É muito difícil, dizem os leigos, consertar o 
que começa de forma – para dizer o mínimo – equivocada.

Estou a cavaleiro, porque, no tocante à ação, sempre sustentei que 
não poderia  haver  a  solução  própria  ao  habeas  corpus e  ao  recurso  de 
revisão, previsto no Código de Processo Penal. Ou seja, ocorrer, no caso 
de empate, a solução mais favorável ao acusado. O incidente, para mim, 
tem  valor  insuplantável:  tornar  estreme  de  dúvidas  que,  acima  de 
qualquer um de nós – até mesmo do Presidente, que é o coordenador do 
Colegiado –, está este último, o Colegiado.

O precedente evocado: ele não guarda similitude com este caso. Por 
quê? Porque, antes tivemos o afastamento não de cinco, mas de quatro 
integrantes do Tribunal.

Há mais,  Presidente: evocou-se muito um voto proferido, mas esse 
voto, quanto à consequência agasalhada, lembra-me jurisprudência que, 
se  pudesse  rotular,  rotularia  como  "fugitiva".  Vou  explicar  para  não 
pensarem que estou na bancada delirando: por que "fugitiva"? Porque o é 
quanto  à  prescrição.  Refiro-me a  situações  concretas,  em  que  o  título 
condenatório se mostra nulo sob o ângulo da dosimetria da pena, e, em 
vez de ser tomado como um todo, o é, para afastar-se a prescrição – já que 
a  sentença  condenatória  é  fator  interruptivo  da  prescrição  –,  como 
insubsistente  apenas  nessa  parte.  Passa-se  a  ter  algo  que  não  fecha: 
condenação sem pena.  Então,  digo que o voto proferido pelo ministro 
Carlos Ayres Britto não se aperfeiçoou, não se completou. Foi um voto 
simplesmente  no  sentido  da  condenação,  mas  sem  revelar  algo 
indispensável a ter-se esta como hígida: a pena, a apenação em si.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3456386.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7836 de 8405 STF-fl. 59451



Voto s/ Questão de Ordem

AP 470 / MG 

Partindo dessas premissas – e a beleza do Colegiado está justamente 
na dissidência e já disse aqui que, se pudesse dar um peso maior, daria a 
um acórdão formalizado por maioria de votos –, tenho que se verifica o 
que  já  tomou  a  maioria  como  suficiente  para  decidir-se  a  favor  do 
acusado. Por que se verifica? Porque cinco votos, ou cinco integrantes do 
Tribunal, que concluíram pela absolvição, logicamente, não fixaram pena, 
a  pena  é  zero.  Enquanto  do  outro  lado,  fixando  a  pena,  há  cinco 
integrantes. Logicamente, surge o empate.

Não posso dizer que, se estivesse presente o ministro Carlos Ayres 
Britto  –  porque  não  há  voto  por  presunção,  disse  que Sua Excelência 
poderia até mesmo evoluir e caminhar no sentido da absolvição, porque 
não recebera a denúncia –, votaria impondo esta ou aquela pena.

Por isso, Presidente, respeitando – e a ilustrada maioria tem sempre 
razão,  o  Colegiado  é  um  órgão  democrático  por  excelência,  vence  a 
maioria  –  a  óptica  dos  colegas,  entendo  que  se  verifica  o  empate,  e, 
considerado  o  que  fez  o  Tribunal  anteriormente,  deve  proclamar 
simplesmente  a  solução  mais  favorável  ao  acusado,  que,  como  temia 
Vossa Excelência – agora não precisa mais temer – seria no sentido da 
absolvição, de não se ter a apenação.

2 
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RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA (DUDA MENDONÇA)
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RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE
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RÉU(É)(S) : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem 
suscitada  da  tribuna  pelo  advogado  Márcio  Thomaz  Bastos, 
ratificada pelos advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando Sá e 
Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 
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Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem 
suscitada  da  tribuna  pelo  advogado  Márcio  Thomaz  Bastos, 
ratificada pelos advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando Sá e 
Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
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ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
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após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
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pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 
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Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
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Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
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10.08.2012.
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de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
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Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
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exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
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vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3380668

Supremo Tribunal Federal

Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3380668

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7849 de 8405 STF-fl. 59464



Decisão de Julgamento

corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3380668

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7851 de 8405 STF-fl. 59466



Decisão de Julgamento

improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Ricardo Lewandowski (Revisor); pelo crime de corrupção 
passiva (art. 317 do CP), condená-lo por unanimidade; e pelo crime 
de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry 
Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), do delito de formação de quadrilha, 
absolvê-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Joaquim  Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente; pelo crime de 
corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor, Gilmar Mendes e Marco Aurélio; e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu João  Cláudio  de 
Carvalho Genú (VI.1, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli; 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Enivaldo Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo 
crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, e pelo crime 
de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do 
delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Relator, Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e 
pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), 
pelo  crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e 
Marco  Aurélio;  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto 
de Souza Lamas (VI.2, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas 
(VI.2,  d.1,  d.2),  dos  delitos  de  formação  de  quadrilha  e  de 
lavagem de dinheiro, absolvê-lo por unanimidade, com base no art. 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Ricardo Lewandowski (Revisor); pelo crime de corrupção 
passiva (art. 317 do CP), condená-lo por unanimidade; e pelo crime 
de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry 
Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), do delito de formação de quadrilha, 
absolvê-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Joaquim  Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente; pelo crime de 
corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor, Gilmar Mendes e Marco Aurélio; e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu João  Cláudio  de 
Carvalho Genú (VI.1, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli; 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Enivaldo Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo 
crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, e pelo crime 
de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do 
delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Relator, Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e 
pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), 
pelo  crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e 
Marco  Aurélio;  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto 
de Souza Lamas (VI.2, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas 
(VI.2,  d.1,  d.2),  dos  delitos  de  formação  de  quadrilha  e  de 
lavagem de dinheiro, absolvê-lo por unanimidade, com base no art. 
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386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao réu Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa  Weber  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Roberto  Jefferson 
Monteiro  Francisco (VI.3,  c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e 
Marco Aurélio; quanto ao réu Romeu Ferreira Queiroz (VI.3, d.1, 
d.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Emerson Eloy Palmieri  (VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Dias Toffoli e Marco Aurélio, e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, 
b.1,  b.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e, em relação ao crime de lavagem de dinheiro, após 
os votos dos Ministros Relator, Luiz Fux, Dias Toffoli, Celso de 
Mello e Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio, julgando-a improcedente, o julgamento foi suspenso. Votou 
o Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 
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386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao réu Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa  Weber  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Roberto  Jefferson 
Monteiro  Francisco (VI.3,  c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e 
Marco Aurélio; quanto ao réu Romeu Ferreira Queiroz (VI.3, d.1, 
d.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Emerson Eloy Palmieri  (VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Dias Toffoli e Marco Aurélio, e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, 
b.1,  b.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e, em relação ao crime de lavagem de dinheiro, após 
os votos dos Ministros Relator, Luiz Fux, Dias Toffoli, Celso de 
Mello e Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio, julgando-a improcedente, o julgamento foi suspenso. Votou 
o Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 
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Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, 
VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, após o voto do Ministro Dias 
Toffoli julgando procedente a ação para, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a, 
VI.3.a),  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
julgando improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados 
os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Rogério Lanza Tolentino 
(item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira 
(item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal;  os  votos  dos  Ministros Cármen  Lúcia e Gilmar  Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de 
Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério 
Lanza Tolentino, julgando improcedente a ação para absolver dos 
delitos  mencionados  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e  Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto do 
Ministro  Marco  Aurélio,  que  julgava  procedente  a  ação  para 
condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares 
de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo 
de Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, 
julgando-a  improcedente  para  absolver  o  réu  Anderson  Adauto 
Pereira,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  nesta  assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de 
Mello.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  colhidos  os  votos  dos 
Ministros  Celso  de  Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama 
provisoriamente que julgou procedente em parte a ação penal para 
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Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, 
VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, após o voto do Ministro Dias 
Toffoli julgando procedente a ação para, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a, 
VI.3.a),  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
julgando improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados 
os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Rogério Lanza Tolentino 
(item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira 
(item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal;  os  votos  dos  Ministros Cármen  Lúcia e Gilmar  Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de 
Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério 
Lanza Tolentino, julgando improcedente a ação para absolver dos 
delitos  mencionados  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e  Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto do 
Ministro  Marco  Aurélio,  que  julgava  procedente  a  ação  para 
condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares 
de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo 
de Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, 
julgando-a  improcedente  para  absolver  o  réu  Anderson  Adauto 
Pereira,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  nesta  assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de 
Mello.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  colhidos  os  votos  dos 
Ministros  Celso  de  Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama 
provisoriamente que julgou procedente em parte a ação penal para 
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condenar, por unanimidade, pela prática dos crimes de corrupção 
ativa  (art.  333  do  Código  Penal),  os  réus  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e Rogério 
Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto 
(itens VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a 
ação  para  absolver,  por  maioria,  a  ré  Geiza  Dias  dos  Santos, 
vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  e,  por  unanimidade,  o  réu 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, 
do CPP. Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, 
após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa (Relator) quanto 
ao  item  VII da  denúncia,  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VII da 
denúncia, após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), julgando procedente a ação para condenar pelo crime de 
lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno de 
Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a  improcedente  para 
absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia Pereira da 
Costa,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho)  e  José  Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no 
que foi acompanhado integralmente pelo Ministro Luiz Fux; e os 
votos dos Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a 
ação  para  absolver  os  réus  Paulo  Roberto  Galvão  Rocha,  Anita 
Leocádia Pereira da Costa, João Magno de Moura, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho), Anderson Adauto Pereira e José Luiz 
Alves,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Gilmar 
Mendes.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
11.10.2012.

Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
preliminarmente,  rejeitou  a  emendatio  libelli suscitada  nas 
alegações finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa 
Weber votou no sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal 
proclama  provisoriamente  que  julgou  procedente  em  parte  a  ação 
para condenar os réus  Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  por 
unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na primeira 
parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº  7.492/1986, 
ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do 
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condenar, por unanimidade, pela prática dos crimes de corrupção 
ativa  (art.  333  do  Código  Penal),  os  réus  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e Rogério 
Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto 
(itens VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a 
ação  para  absolver,  por  maioria,  a  ré  Geiza  Dias  dos  Santos, 
vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  e,  por  unanimidade,  o  réu 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, 
do CPP. Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, 
após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa (Relator) quanto 
ao  item  VII da  denúncia,  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VII da 
denúncia, após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), julgando procedente a ação para condenar pelo crime de 
lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno de 
Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a  improcedente  para 
absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia Pereira da 
Costa,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho)  e  José  Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no 
que foi acompanhado integralmente pelo Ministro Luiz Fux; e os 
votos dos Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a 
ação  para  absolver  os  réus  Paulo  Roberto  Galvão  Rocha,  Anita 
Leocádia Pereira da Costa, João Magno de Moura, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho), Anderson Adauto Pereira e José Luiz 
Alves,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Gilmar 
Mendes.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
11.10.2012.

Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
preliminarmente,  rejeitou  a  emendatio  libelli suscitada  nas 
alegações finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa 
Weber votou no sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal 
proclama  provisoriamente  que  julgou  procedente  em  parte  a  ação 
para condenar os réus  Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  por 
unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na primeira 
parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº  7.492/1986, 
ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do 
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mesmo  delito  verificado  24  vezes  em  continuidade  delitiva, 
condenar,  por  maioria,  os  réus  Kátia  Rabello e  José  Roberto 
Salgado, vencida a Ministra Rosa Weber. Absolvidos do mencionado 
delito, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal, os 
réus Cristiano de Mello Paz e Vinícius Samarane, por unanimidade, 
e a ré  Geiza Dias dos Santos,  por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio. Com relação aos réus  José Eduardo Cavalcanti de 
Mendonça (Duda Mendonça) e  Zilmar Fernandes Silveira, o Tribunal 
absolveu-os, por maioria, do delito de evasão de divisas previsto 
na  segunda  parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº 
7.492/1986, com base no art. 386, III, do CPP, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; por unanimidade, do delito de lavagem de dinheiro 
referente aos cinco repasses de valores realizados em agência do 
Banco Rural, em São Paulo (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998, cinco vezes); e, por maioria, absolveu-os da prática 
do crime descrito no art. 1º, inciso VI, da Lei 9.613/1998, tendo 
em vista as cinqüenta e três operações de lavagem de dinheiro 
relacionadas às cinqüenta e três operações de evasão de divisas 
mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz 
Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvições com base no art. 386, 
VII,  do  CPP.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Plenário, 15.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  os  Ministros  Gilmar 
Mendes  e  Joaquim  Barbosa  (Relator)  reajustaram  seus  votos  para 
julgar  procedente  a  ação  e  condenar  os  réus  José  Eduardo 
Cavalcanti de Mendonça (Duda Mendonça) e Zilmar Fernandes Silveira 
pelo delito de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 
nº  7.492/1986),  descrito  no  item VIII  (c.1) da  denúncia.  Em 
relação ao item VII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros 
Gilmar  Mendes,  Celso  de  Mello  e  Ayres  Britto  (Presidente),  o 
Tribunal,  por  unanimidade,  julgou  improcedente  a  ação  para 
absolver os réus Anita Leocádia Pereira da Costa, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho) e José Luiz Alves do delito de lavagem 
de dinheiro, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal. Quanto aos réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno 
de Moura e Anderson Adauto Pereira, votaram pela procedência da 
ação, condenando-os pelo delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998),  os  Ministros  Joaquim 
Barbosa (Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres 
Britto (Presidente), e, pela improcedência, votaram os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia e Dias Toffoli. Em seguida, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator)  haver  proferido  parte  do  voto  quanto  ao  item  II da 
denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
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mesmo  delito  verificado  24  vezes  em  continuidade  delitiva, 
condenar,  por  maioria,  os  réus  Kátia  Rabello e  José  Roberto 
Salgado, vencida a Ministra Rosa Weber. Absolvidos do mencionado 
delito, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal, os 
réus Cristiano de Mello Paz e Vinícius Samarane, por unanimidade, 
e a ré  Geiza Dias dos Santos,  por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio. Com relação aos réus  José Eduardo Cavalcanti de 
Mendonça (Duda Mendonça) e  Zilmar Fernandes Silveira, o Tribunal 
absolveu-os, por maioria, do delito de evasão de divisas previsto 
na  segunda  parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº 
7.492/1986, com base no art. 386, III, do CPP, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; por unanimidade, do delito de lavagem de dinheiro 
referente aos cinco repasses de valores realizados em agência do 
Banco Rural, em São Paulo (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998, cinco vezes); e, por maioria, absolveu-os da prática 
do crime descrito no art. 1º, inciso VI, da Lei 9.613/1998, tendo 
em vista as cinqüenta e três operações de lavagem de dinheiro 
relacionadas às cinqüenta e três operações de evasão de divisas 
mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz 
Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvições com base no art. 386, 
VII,  do  CPP.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Plenário, 15.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  os  Ministros  Gilmar 
Mendes  e  Joaquim  Barbosa  (Relator)  reajustaram  seus  votos  para 
julgar  procedente  a  ação  e  condenar  os  réus  José  Eduardo 
Cavalcanti de Mendonça (Duda Mendonça) e Zilmar Fernandes Silveira 
pelo delito de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 
nº  7.492/1986),  descrito  no  item VIII  (c.1) da  denúncia.  Em 
relação ao item VII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros 
Gilmar  Mendes,  Celso  de  Mello  e  Ayres  Britto  (Presidente),  o 
Tribunal,  por  unanimidade,  julgou  improcedente  a  ação  para 
absolver os réus Anita Leocádia Pereira da Costa, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho) e José Luiz Alves do delito de lavagem 
de dinheiro, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal. Quanto aos réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno 
de Moura e Anderson Adauto Pereira, votaram pela procedência da 
ação, condenando-os pelo delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998),  os  Ministros  Joaquim 
Barbosa (Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres 
Britto (Presidente), e, pela improcedência, votaram os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia e Dias Toffoli. Em seguida, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator)  haver  proferido  parte  do  voto  quanto  ao  item  II da 
denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3380668

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7857 de 8405 STF-fl. 59472



Decisão de Julgamento

ação para condenar, pelo delito de formação de quadrilha (art. 388 
do Código Penal), os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio 
Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo 
de  Vasconcelos,  José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane,  Kátia 
Rabello e  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito às rés Geiza Dias 
dos Santos e Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com base no art. 386, 
VII, do Código de Processo Penal. O Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor) julgou improcedente a ação para absolver todos os réus 
mencionados no referido item II, fazendo-o com base no art. 386, 
III, do CPP, e reajustou o voto proferido em assentada anterior 
para julgar improcedente a ação e absolver, do delito de formação 
de quadrilha descrito no item VI da denúncia, os réus Pedro Silva 
Corrêa de Oliveira de Andrade Neto (VI.1.b.1), João Cláudio de 
Carvalho Genú (VI.1.c.1), Enivaldo Quadrado (VI.1.d.1), Valdemar 
Costa Neto (VI.2.b.1) e Jacinto de Souza Lamas (VI.2.c.1), com 
base  no  art.  386,  III,  do  CPP.  Em  seguida,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
18.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para 
condenar pelo delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de 
Castro, José Genoíno Neto, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de 
Mello  Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino,  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, José Roberto Salgado, Kátia Rabello e Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor),  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito, por unanimidade, 
à  ré  Ayanna  Tenório  Tôrres  de  Jesus,  por  unanimidade,  e,  por 
maioria, a ré Geiza Dias dos Santos, vencido o Ministro Marco 
Aurélio, ambas as absolvições com base no art. 386, VII, do Código 
de  Processo  Penal.  Ressalvados  os  votos  dos  Ministros  Revisor, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli que absolviam com base no 
art.  386,  III,  do  CPP.  Com  relação  ao  réu  Vinícius  Samarane, 
acompanharam  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condená-lo pelo mencionado delito 
de formação de quadrilha, os Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), e acompanharam o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) os Ministros Rosa Weber, 
Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio, julgando improcedente 
a ação para absolvê-lo com base no art. 386, III, do CPP. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto (Presidente). Plenário, 22.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal  resolveu 
questão de ordem suscitada pelo Ministro Ayres Britto (Presidente) 
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ação para condenar, pelo delito de formação de quadrilha (art. 388 
do Código Penal), os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio 
Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo 
de  Vasconcelos,  José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane,  Kátia 
Rabello e  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito às rés Geiza Dias 
dos Santos e Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com base no art. 386, 
VII, do Código de Processo Penal. O Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor) julgou improcedente a ação para absolver todos os réus 
mencionados no referido item II, fazendo-o com base no art. 386, 
III, do CPP, e reajustou o voto proferido em assentada anterior 
para julgar improcedente a ação e absolver, do delito de formação 
de quadrilha descrito no item VI da denúncia, os réus Pedro Silva 
Corrêa de Oliveira de Andrade Neto (VI.1.b.1), João Cláudio de 
Carvalho Genú (VI.1.c.1), Enivaldo Quadrado (VI.1.d.1), Valdemar 
Costa Neto (VI.2.b.1) e Jacinto de Souza Lamas (VI.2.c.1), com 
base  no  art.  386,  III,  do  CPP.  Em  seguida,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
18.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para 
condenar pelo delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de 
Castro, José Genoíno Neto, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de 
Mello  Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino,  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, José Roberto Salgado, Kátia Rabello e Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor),  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito, por unanimidade, 
à  ré  Ayanna  Tenório  Tôrres  de  Jesus,  por  unanimidade,  e,  por 
maioria, a ré Geiza Dias dos Santos, vencido o Ministro Marco 
Aurélio, ambas as absolvições com base no art. 386, VII, do Código 
de  Processo  Penal.  Ressalvados  os  votos  dos  Ministros  Revisor, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli que absolviam com base no 
art.  386,  III,  do  CPP.  Com  relação  ao  réu  Vinícius  Samarane, 
acompanharam  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condená-lo pelo mencionado delito 
de formação de quadrilha, os Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), e acompanharam o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) os Ministros Rosa Weber, 
Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio, julgando improcedente 
a ação para absolvê-lo com base no art. 386, III, do CPP. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto (Presidente). Plenário, 22.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal  resolveu 
questão de ordem suscitada pelo Ministro Ayres Britto (Presidente) 
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no sentido de, em face do empate, absolver os acusados  Valdemar 
Costa  Neto e  Jacinto  de  Souza  Lamas do  delito  de  formação  de 
quadrilha (item VI da denúncia);  José Rodrigues Borba, do delito 
de lavagem de dinheiro (item VI da denúncia); Paulo Roberto Galvão 
da Rocha, João Magno Moura e Anderson Adauto Pereira, do delito de 
lavagem (item VII da denúncia) e o acusado Vinícius Samarane, do 
delito de formação de quadrilha (item II da denúncia), vencido o 
Ministro  Marco  Aurélio  que  entendia  caber  ao  Presidente  o 
desempate.  Em  seguida,  o  Tribunal  resolveu  questão  de  ordem 
suscitada pelo Ministro Joaquim Barbosa (Relator) no sentido de 
que  os  Ministros  que  absolveram  os  acusados  não  participam  da 
votação quanto à dosimetria da pena, vencidos os Ministros Dias 
Toffoli, Gilmar Mendes e Ayres Britto (Presidente). Na sequência, 
o Tribunal, com relação ao réu Marcos Valério Fernandes de Souza, 
pelo cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal), descrito no item II.b da denúncia, fixou a pena em 
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, nos termos do voto do 
Relator, não havendo participado da votação os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia; 
pelo cometimento do delito de  corrupção ativa (art. 333 do CP), 
descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal, nos termos 
do voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, não havendo participado da votação os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli; e, pelo 
cometimento do delito de  peculato (art. 312 do CP), descrito no 
item III.1 (b.2) da denúncia, o Tribunal, nos termos do voto do 
Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de 
reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários  mínimos  cada,  não  havendo  participado  da  votação  os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli. Votou o 
Presidente em todos os itens. Quanto ao delito de corrupção ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, após o voto do Relator, 
que fixava a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão 
e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, e o voto do Revisor, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-
multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos cada, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 23.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento em relação ao réu  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, inicialmente seu advogado, Dr. Marcelo 
Leonardo, assomou a tribuna e requereu que a agravante do art. 62, 
inciso I, do Código Penal, fosse considerada apenas à luz do tipo 
do art. 288 do Código Penal; que as reiterações de infrações sejam 
consideradas como objeto da série da continuidade delitiva, bem 
como a não aplicação, ao caso, da nova redação conferida ao art. 
387,  inciso  IV,  do  Código  de  Processo  Penal.  Em  seguida,  foi 
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no sentido de, em face do empate, absolver os acusados  Valdemar 
Costa  Neto e  Jacinto  de  Souza  Lamas do  delito  de  formação  de 
quadrilha (item VI da denúncia);  José Rodrigues Borba, do delito 
de lavagem de dinheiro (item VI da denúncia); Paulo Roberto Galvão 
da Rocha, João Magno Moura e Anderson Adauto Pereira, do delito de 
lavagem (item VII da denúncia) e o acusado Vinícius Samarane, do 
delito de formação de quadrilha (item II da denúncia), vencido o 
Ministro  Marco  Aurélio  que  entendia  caber  ao  Presidente  o 
desempate.  Em  seguida,  o  Tribunal  resolveu  questão  de  ordem 
suscitada pelo Ministro Joaquim Barbosa (Relator) no sentido de 
que  os  Ministros  que  absolveram  os  acusados  não  participam  da 
votação quanto à dosimetria da pena, vencidos os Ministros Dias 
Toffoli, Gilmar Mendes e Ayres Britto (Presidente). Na sequência, 
o Tribunal, com relação ao réu Marcos Valério Fernandes de Souza, 
pelo cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal), descrito no item II.b da denúncia, fixou a pena em 
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, nos termos do voto do 
Relator, não havendo participado da votação os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia; 
pelo cometimento do delito de  corrupção ativa (art. 333 do CP), 
descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal, nos termos 
do voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, não havendo participado da votação os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli; e, pelo 
cometimento do delito de  peculato (art. 312 do CP), descrito no 
item III.1 (b.2) da denúncia, o Tribunal, nos termos do voto do 
Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de 
reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários  mínimos  cada,  não  havendo  participado  da  votação  os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli. Votou o 
Presidente em todos os itens. Quanto ao delito de corrupção ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, após o voto do Relator, 
que fixava a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão 
e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, e o voto do Revisor, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-
multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos cada, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 23.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento em relação ao réu  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, inicialmente seu advogado, Dr. Marcelo 
Leonardo, assomou a tribuna e requereu que a agravante do art. 62, 
inciso I, do Código Penal, fosse considerada apenas à luz do tipo 
do art. 288 do Código Penal; que as reiterações de infrações sejam 
consideradas como objeto da série da continuidade delitiva, bem 
como a não aplicação, ao caso, da nova redação conferida ao art. 
387,  inciso  IV,  do  Código  de  Processo  Penal.  Em  seguida,  foi 
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proclamado que o Ministro Cezar Peluso restou vencido na fixação 
da pena do réu Marcos Valério Fernandes de Souza, em relação aos 
delitos de peculato (art. 312 do Código Penal), descritos no item 
III.1 (b.2) da denúncia, e de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal), descrito no  item III.1 (b.1) da denúncia, conforme voto 
proferido  antecipadamente  em  assentada  anterior.  Na  sequência, 
pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal) descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou 
a pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 
30 (trinta) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada,  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor), vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso, Joaquim 
Barbosa  (Relator),  Luiz  Fux,  Marco  Aurélio  e  Presidente.  Pelo 
cometimento dos delitos de peculato (art. 312 do CP) descritos nos 
itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 
230 (duzentos e trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em parte o 
Ministro Cezar Peluso e os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) 
e Dias Toffoli, estes no que fixavam a pena de multa em 25 (vinte 
e  cinco)  dias-multa,  no  valor  de  15  (quinze)  salários  mínimos 
cada. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 9.613/1998), descrito no 
item IV da denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 11 
(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa 
e um) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco 
Aurélio e Celso de Mello, e o voto do Revisor, que fixava a pena 
em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 
20 (vinte) dias-multa, no valor 15 (quinze) salários mínimos cada, 
no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Presidente,  o  Tribunal,  em  face  do  empate 
verificado na votação da dosimetria da pena, fixou-a nos termos do 
voto do Revisor. E, pelo cometimento do delito de corrupção ativa 
(art. 333 do CP), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 7 (sete) anos 
e 11 (onze) meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor 
que a fixava em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 19 
(dezenove) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada, no que foi acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli, e, após o 
voto do Relator, agora pelo cometimento do delito de  evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito 
no item VIII da denúncia, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 
(dez) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, 
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proclamado que o Ministro Cezar Peluso restou vencido na fixação 
da pena do réu Marcos Valério Fernandes de Souza, em relação aos 
delitos de peculato (art. 312 do Código Penal), descritos no item 
III.1 (b.2) da denúncia, e de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal), descrito no  item III.1 (b.1) da denúncia, conforme voto 
proferido  antecipadamente  em  assentada  anterior.  Na  sequência, 
pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal) descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou 
a pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 
30 (trinta) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada,  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor), vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso, Joaquim 
Barbosa  (Relator),  Luiz  Fux,  Marco  Aurélio  e  Presidente.  Pelo 
cometimento dos delitos de peculato (art. 312 do CP) descritos nos 
itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 
230 (duzentos e trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em parte o 
Ministro Cezar Peluso e os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) 
e Dias Toffoli, estes no que fixavam a pena de multa em 25 (vinte 
e  cinco)  dias-multa,  no  valor  de  15  (quinze)  salários  mínimos 
cada. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 9.613/1998), descrito no 
item IV da denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 11 
(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa 
e um) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco 
Aurélio e Celso de Mello, e o voto do Revisor, que fixava a pena 
em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 
20 (vinte) dias-multa, no valor 15 (quinze) salários mínimos cada, 
no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Presidente,  o  Tribunal,  em  face  do  empate 
verificado na votação da dosimetria da pena, fixou-a nos termos do 
voto do Revisor. E, pelo cometimento do delito de corrupção ativa 
(art. 333 do CP), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 7 (sete) anos 
e 11 (onze) meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor 
que a fixava em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 19 
(dezenove) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada, no que foi acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli, e, após o 
voto do Relator, agora pelo cometimento do delito de  evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito 
no item VIII da denúncia, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 
(dez) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, 
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Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a 
pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e 
dois) dias-multa, no valor de 15 salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber  e  Dias  Toffoli,  o 
julgamento  foi  suspenso  para  colher  o  voto  do  Ministro  Marco 
Aurélio.  Presidência  do  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
24.10.2012.

 Decisão: Prosseguindo no julgamento, com relação ao réu Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) descrito no item 
II da denúncia, fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão, por unanimidade e nos termos do voto do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  não  havendo  participado  da 
votação os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento 
do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descrito 
no  item  III.1  (b.1) da  denúncia,  o  Tribunal  fixou  a  pena 
definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos 
do voto do Relator, vencido em parte o Ministro Cezar Peluso, não 
havendo  participado  da  votação  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli.  Votou  o  Presidente.  Pelo  cometimento  do  delito  de 
peculato (art. 312 do Código Penal) descrito no item III.1 (b.2) 
da denúncia, o Tribunal fixou a pena definitiva em 3 (três) anos 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em 
parte  os  Ministros  Cezar  Peluso  e  Rosa  Weber,  não  havendo 
participado da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou 
o  Presidente.  Pelo  cometimento  do  delito  de  corrupção  ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
definitiva em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 180 
(cento  e  oitenta)  dias-multa,  no  valor  de  10  salários  mínimos 
cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  vencidos  em  parte  os 
Ministros Cezar Peluso, Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de peculato 
descrito nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal 
fixou a pena definitiva em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 
(vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, no 
valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso e Revisor. E, pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no item IV da denúncia, após o 
voto do Relator, fixando a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão, acrescido de 2/3 pela continuidade delitiva, 
tornado-a definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, no que 
foi acompanhado pelos Ministros Celso de Mello, Luiz Fux, Gilmar 
Mendes e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a pena-base 
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, acrescido de 1/3 
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Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a 
pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e 
dois) dias-multa, no valor de 15 salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber  e  Dias  Toffoli,  o 
julgamento  foi  suspenso  para  colher  o  voto  do  Ministro  Marco 
Aurélio.  Presidência  do  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
24.10.2012.

 Decisão: Prosseguindo no julgamento, com relação ao réu Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) descrito no item 
II da denúncia, fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão, por unanimidade e nos termos do voto do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  não  havendo  participado  da 
votação os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento 
do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descrito 
no  item  III.1  (b.1) da  denúncia,  o  Tribunal  fixou  a  pena 
definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos 
do voto do Relator, vencido em parte o Ministro Cezar Peluso, não 
havendo  participado  da  votação  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli.  Votou  o  Presidente.  Pelo  cometimento  do  delito  de 
peculato (art. 312 do Código Penal) descrito no item III.1 (b.2) 
da denúncia, o Tribunal fixou a pena definitiva em 3 (três) anos 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em 
parte  os  Ministros  Cezar  Peluso  e  Rosa  Weber,  não  havendo 
participado da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou 
o  Presidente.  Pelo  cometimento  do  delito  de  corrupção  ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
definitiva em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 180 
(cento  e  oitenta)  dias-multa,  no  valor  de  10  salários  mínimos 
cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  vencidos  em  parte  os 
Ministros Cezar Peluso, Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de peculato 
descrito nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal 
fixou a pena definitiva em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 
(vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, no 
valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso e Revisor. E, pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no item IV da denúncia, após o 
voto do Relator, fixando a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão, acrescido de 2/3 pela continuidade delitiva, 
tornado-a definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, no que 
foi acompanhado pelos Ministros Celso de Mello, Luiz Fux, Gilmar 
Mendes e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a pena-base 
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, acrescido de 1/3 
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pela continuidade delitiva, tornando-a definitiva em 4 (quatro) 
anos e 8 (oito) meses, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa 
Weber e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso para colher os 
votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 25.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  réu  Ramon 
Hollerbach  Cardoso, o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de 
corrupção ativa (art. 333 do CP) descrito no  item VI (1.a, 2.a, 
3.a, 4.a) da denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou o Presidente. 
Colhido  o  voto  do  Ministro  Marco  Aurélio,  com  relação  ao  réu 
Marcos Valério Fernandes de Souza quanto ao cometimento do delito 
de  corrupção ativa descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 7 (sete) anos e 11 (onze) 
meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou o 
Presidente. Quanto ao réu  Ramon Hollerbach Cardoso, o Tribunal, 
pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no  item IV da 
denúncia, colhidos os votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco 
Aurélio,  fixou  a  pena  em  5  (cinco)  anos  e  10  (dez)  meses  de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986) descrito 
no  item VIII da denúncia, após o voto do Relator que fixava a 
pena-base em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e Presidente, e o voto do Ministro Revisor que fixava a 
pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen 
Lúcia, e o voto do Ministro Marco Aurélio que fixava a pena-base 
em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e não reconhecia a 
continuidade delitiva, o julgamento foi suspenso. O Ministro Marco 
Aurélio, pelo cometimento do delito de evasão de divisas pelo réu 
Marcos Valério Fernandes de Souza, fixou em 3 (três) anos a pena-
base. Presidência do Ministro Ayres Britto (Presidente). Plenário, 
07.11.2012.

Decisão: Retomando o julgamento quanto ao réu Ramon Hollerbach 
Cardoso, pelo cometimento do delito de evasão de divisas (art. 22, 
parágrafo  único,  da  Lei  7.492/1986),  descrito  no  item  VIII  da 
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pela continuidade delitiva, tornando-a definitiva em 4 (quatro) 
anos e 8 (oito) meses, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa 
Weber e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso para colher os 
votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 25.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  réu  Ramon 
Hollerbach  Cardoso, o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de 
corrupção ativa (art. 333 do CP) descrito no  item VI (1.a, 2.a, 
3.a, 4.a) da denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou o Presidente. 
Colhido  o  voto  do  Ministro  Marco  Aurélio,  com  relação  ao  réu 
Marcos Valério Fernandes de Souza quanto ao cometimento do delito 
de  corrupção ativa descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 7 (sete) anos e 11 (onze) 
meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou o 
Presidente. Quanto ao réu  Ramon Hollerbach Cardoso, o Tribunal, 
pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no  item IV da 
denúncia, colhidos os votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco 
Aurélio,  fixou  a  pena  em  5  (cinco)  anos  e  10  (dez)  meses  de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986) descrito 
no  item VIII da denúncia, após o voto do Relator que fixava a 
pena-base em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e Presidente, e o voto do Ministro Revisor que fixava a 
pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen 
Lúcia, e o voto do Ministro Marco Aurélio que fixava a pena-base 
em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e não reconhecia a 
continuidade delitiva, o julgamento foi suspenso. O Ministro Marco 
Aurélio, pelo cometimento do delito de evasão de divisas pelo réu 
Marcos Valério Fernandes de Souza, fixou em 3 (três) anos a pena-
base. Presidência do Ministro Ayres Britto (Presidente). Plenário, 
07.11.2012.

Decisão: Retomando o julgamento quanto ao réu Ramon Hollerbach 
Cardoso, pelo cometimento do delito de evasão de divisas (art. 22, 
parágrafo  único,  da  Lei  7.492/1986),  descrito  no  item  VIII  da 
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denúncia, o Tribunal aprovou proposta do Ministro Celso de Mello 
no  sentido  de  fixar  em  1/3  a  exacerbação  pela  continuidade 
delitiva,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor), 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia, abstendo-se de votar o Ministro Marco 
Aurélio, restando fixada a pena em 3 (três) anos e 8 (oito) meses 
de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto reajustado do Ministro Joaquim 
Barbosa  (Relator),  vencidos  parcialmente  os  Ministros  Revisor, 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Em seguida, com 
relação  ao  réu  Cristiano  de  Mello  Paz,  o  Tribunal,  pelo 
cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal), descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 2 (dois) 
anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do Relator, 
vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio. Votou o Presidente. 
Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo cometimento do delito de  corrupção 
ativa (art. 333 do CP), descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, 
o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencido, em parte, o 
Ministro  Cezar  Peluso.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da 
votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Pelo cometimento do 
delito de peculato (art. 312 do CP), descrito no item III.1 (b.2) 
da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão 
e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, 
os Ministros Cezar Peluso e Rosa Weber. Votou o Presidente. Não 
participaram da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. O 
Relator aderiu à proposta do Ministro Celso de Mello de aplicar o 
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, na redação dada 
pela Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008. O Ministro Marco 
Aurélio não aderiu ao aditamento. O Presidente reservou-se a votar 
sobre a proposta em momento posterior. Pelo cometimento do delito 
de  corrupção ativa, descrito no  item III.3 (c.1) da denúncia, o 
Tribunal  fixou  a  pena  em  2  (dois)  anos  e  8  (oito)  meses  de 
reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em 
parte,  os  Ministros  Cezar  Peluso,  Revisor,  Rosa  Weber,  Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do 
delito de peculato, descrito nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da 
denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e 
noventa) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
no  que  foi  acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber,  Luiz  Fux, 
Cármen  Lúcia,  Gilmar  Mendes,  Marco  Aurélio,  Celso  de  Mello  e 
Presidente; o voto do Revisor, que fixava a pena em 2 (dois) anos, 
11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do Ministro Cezar Peluso, 
que a fixava, em relação ao delito descrito no item III.2 (b) da 
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denúncia, o Tribunal aprovou proposta do Ministro Celso de Mello 
no  sentido  de  fixar  em  1/3  a  exacerbação  pela  continuidade 
delitiva,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor), 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia, abstendo-se de votar o Ministro Marco 
Aurélio, restando fixada a pena em 3 (três) anos e 8 (oito) meses 
de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto reajustado do Ministro Joaquim 
Barbosa  (Relator),  vencidos  parcialmente  os  Ministros  Revisor, 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Em seguida, com 
relação  ao  réu  Cristiano  de  Mello  Paz,  o  Tribunal,  pelo 
cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal), descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 2 (dois) 
anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do Relator, 
vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio. Votou o Presidente. 
Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo cometimento do delito de  corrupção 
ativa (art. 333 do CP), descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, 
o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencido, em parte, o 
Ministro  Cezar  Peluso.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da 
votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Pelo cometimento do 
delito de peculato (art. 312 do CP), descrito no item III.1 (b.2) 
da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão 
e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, 
os Ministros Cezar Peluso e Rosa Weber. Votou o Presidente. Não 
participaram da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. O 
Relator aderiu à proposta do Ministro Celso de Mello de aplicar o 
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, na redação dada 
pela Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008. O Ministro Marco 
Aurélio não aderiu ao aditamento. O Presidente reservou-se a votar 
sobre a proposta em momento posterior. Pelo cometimento do delito 
de  corrupção ativa, descrito no  item III.3 (c.1) da denúncia, o 
Tribunal  fixou  a  pena  em  2  (dois)  anos  e  8  (oito)  meses  de 
reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em 
parte,  os  Ministros  Cezar  Peluso,  Revisor,  Rosa  Weber,  Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do 
delito de peculato, descrito nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da 
denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e 
noventa) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
no  que  foi  acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber,  Luiz  Fux, 
Cármen  Lúcia,  Gilmar  Mendes,  Marco  Aurélio,  Celso  de  Mello  e 
Presidente; o voto do Revisor, que fixava a pena em 2 (dois) anos, 
11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do Ministro Cezar Peluso, 
que a fixava, em relação ao delito descrito no item III.2 (b) da 
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denúncia, em 2 (dois) anos de reclusão, 30 (trinta) dias-multa, no 
valor de 3 (três) salários mínimos cada, e, em relação ao delito 
descrito  no  item  III.3  (c.2)  da  denúncia,  fixava  a  pena  em  2 
(dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-
multa, no valor de 3 (três) salários mínimos cada, a conclusão da 
votação foi adiada para que seja colhido o voto do Ministro Dias 
Toffoli,  ausente  ocasionalmente.  Pelo  cometimento  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  o  voto  do 
Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos 
Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e 
Presidente, e após o voto do Revisor, que a fixava em 5 (cinco) 
anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi acompanhado 
pelas Ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia, a conclusão da votação 
foi adiada para que seja colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, 
ausente ocasionalmente. Pelo cometimento do delito de  corrupção 
ativa, descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, após 
o voto do Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 
10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos 
Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e Presidente; após o voto do Revisor, que a fixava em 2 
(dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do 
Ministro Marco Aurélio, que fixava a pena-base em 3 (três) anos e 
6  (seis)  meses  de  reclusão,  deixando  o  exame  da  continuidade 
delitiva para outro momento, a conclusão da votação foi adiada 
para que seja colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, ausente 
ocasionalmente.  Com  relação  ao  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  o 
Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de  quadrilha, 
descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão, nos termos do voto do Ministro Marco 
Aurélio, vencido, em parte, o Relator, que a fixava em 2 (dois) 
anos de reclusão e reconhecia a prescrição da pretensão punitiva. 
Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Quanto ao delito de 
lavagem de dinheiro, descrito no item IV da denúncia, após o voto 
do Relator, fixando a pena em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 
(dias) de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e após a questão de ordem 
suscitada da tribuna pelo advogado Paulo Sérgio Abreu e Silva, que 
afirmava  que  o  réu  está  sendo  acusado  de  um  único  delito  de 
lavagem, a votação do item foi adiada. Não participam da votação 
os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Pelo cometimento do delito de 
corrupção ativa, descrito no  item VI.1.a da denúncia, o Tribunal 
fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão e 110 (cento e dez) 
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denúncia, em 2 (dois) anos de reclusão, 30 (trinta) dias-multa, no 
valor de 3 (três) salários mínimos cada, e, em relação ao delito 
descrito  no  item  III.3  (c.2)  da  denúncia,  fixava  a  pena  em  2 
(dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-
multa, no valor de 3 (três) salários mínimos cada, a conclusão da 
votação foi adiada para que seja colhido o voto do Ministro Dias 
Toffoli,  ausente  ocasionalmente.  Pelo  cometimento  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  o  voto  do 
Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos 
Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e 
Presidente, e após o voto do Revisor, que a fixava em 5 (cinco) 
anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi acompanhado 
pelas Ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia, a conclusão da votação 
foi adiada para que seja colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, 
ausente ocasionalmente. Pelo cometimento do delito de  corrupção 
ativa, descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, após 
o voto do Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 
10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos 
Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e Presidente; após o voto do Revisor, que a fixava em 2 
(dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do 
Ministro Marco Aurélio, que fixava a pena-base em 3 (três) anos e 
6  (seis)  meses  de  reclusão,  deixando  o  exame  da  continuidade 
delitiva para outro momento, a conclusão da votação foi adiada 
para que seja colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, ausente 
ocasionalmente.  Com  relação  ao  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  o 
Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de  quadrilha, 
descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão, nos termos do voto do Ministro Marco 
Aurélio, vencido, em parte, o Relator, que a fixava em 2 (dois) 
anos de reclusão e reconhecia a prescrição da pretensão punitiva. 
Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Quanto ao delito de 
lavagem de dinheiro, descrito no item IV da denúncia, após o voto 
do Relator, fixando a pena em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 
(dias) de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e após a questão de ordem 
suscitada da tribuna pelo advogado Paulo Sérgio Abreu e Silva, que 
afirmava  que  o  réu  está  sendo  acusado  de  um  único  delito  de 
lavagem, a votação do item foi adiada. Não participam da votação 
os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Pelo cometimento do delito de 
corrupção ativa, descrito no  item VI.1.a da denúncia, o Tribunal 
fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão e 110 (cento e dez) 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3380668

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7864 de 8405 STF-fl. 59479



Decisão de Julgamento

dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos, nos termos do 
voto do Relator, vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio, que 
fixava a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 
deixando  o  exame  da  continuidade  delitiva  para  outro  momento. 
Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os  Ministros 
Revisor  e  Dias  Toffoli.  Com  relação  à  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, o Tribunal, pelo cometimento do delito de formação de 
quadrilha, descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 1 (um) 
ano e 8 (meses) de reclusão, declarada a prescrição da pretensão 
punitiva, vencidos, em parte, os Ministros Marco Aurélio e Celso 
de  Mello.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo 
cometimento  do  delito  de  corrupção  ativa, descrito  no  item  VI 
(1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 
(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 110 (cento e dez) 
dias-multa,  no  valor  de  5  (cinco)  salários  mínimos  cada,  nos 
termos do voto do Relator, no que foi acompanhado pelos Ministros 
Rosa Weber, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Presidente, vencidos, em 
parte, o Revisor, que a fixava em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 
(dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia, e vencidos em maior extensão os Ministros 
Marco Aurélio e Celso de Mello, que a fixavam em 5 (cinco) anos e 
10 (dez) meses de reclusão. Pelo cometimento do delito de lavagem 
de  dinheiro, descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  o  voto  do 
Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 110 
(cento e dez) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos 
cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos  Ministros  Luiz  Fux,  Gilmar 
Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que a 
fixava em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) 
dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, no que 
foi acompanhado pela Ministra Rosa Weber, a votação foi suspensa 
para  que  sejam  colhidos  os  votos  dos  Ministros  Dias  Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio,  ausentes  ocasionalmente.  Pelo 
cometimento do delito de evasão de divisas, descrito no item VIII 
da denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta 
e oito) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, 
no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que a fixava em 
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 
(doze) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, no 
que  foi  acompanhado  pelo  Ministra  Rosa  Weber,  a  votação  foi 
suspensa  para  que  sejam  colhidos  os  votos  dos  Ministros  Dias 
Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio, ausentes ocasionalmente. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 08.11.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento com relação à ré Simone Reis 
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dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos, nos termos do 
voto do Relator, vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio, que 
fixava a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 
deixando  o  exame  da  continuidade  delitiva  para  outro  momento. 
Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os  Ministros 
Revisor  e  Dias  Toffoli.  Com  relação  à  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, o Tribunal, pelo cometimento do delito de formação de 
quadrilha, descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 1 (um) 
ano e 8 (meses) de reclusão, declarada a prescrição da pretensão 
punitiva, vencidos, em parte, os Ministros Marco Aurélio e Celso 
de  Mello.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo 
cometimento  do  delito  de  corrupção  ativa, descrito  no  item  VI 
(1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 
(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 110 (cento e dez) 
dias-multa,  no  valor  de  5  (cinco)  salários  mínimos  cada,  nos 
termos do voto do Relator, no que foi acompanhado pelos Ministros 
Rosa Weber, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Presidente, vencidos, em 
parte, o Revisor, que a fixava em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 
(dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia, e vencidos em maior extensão os Ministros 
Marco Aurélio e Celso de Mello, que a fixavam em 5 (cinco) anos e 
10 (dez) meses de reclusão. Pelo cometimento do delito de lavagem 
de  dinheiro, descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  o  voto  do 
Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 110 
(cento e dez) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos 
cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos  Ministros  Luiz  Fux,  Gilmar 
Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que a 
fixava em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) 
dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, no que 
foi acompanhado pela Ministra Rosa Weber, a votação foi suspensa 
para  que  sejam  colhidos  os  votos  dos  Ministros  Dias  Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio,  ausentes  ocasionalmente.  Pelo 
cometimento do delito de evasão de divisas, descrito no item VIII 
da denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta 
e oito) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, 
no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que a fixava em 
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 
(doze) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, no 
que  foi  acompanhado  pelo  Ministra  Rosa  Weber,  a  votação  foi 
suspensa  para  que  sejam  colhidos  os  votos  dos  Ministros  Dias 
Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio, ausentes ocasionalmente. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 08.11.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento com relação à ré Simone Reis 
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Decisão de Julgamento

Lobo de Vasconcelos, colhidos os votos dos Ministros Dias Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do 
delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998), descrito no  item IV da denúncia, fixou a pena em 5 
(cinco) anos de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, no valor 
de 5 (cinco) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli 
e Cármen Lúcia; e, pelo cometimento do delito de evasão de divisas 
(art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item 
VIII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros Dias Toffoli, 
Cármen Lúcia e Marco Aurélio, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) 
anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta 
e oito) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, 
nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros 
Revisor,  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen  Lúcia.  Votou  o 
Presidente. Concluindo o julgamento com relação ao réu  Cristiano 
de Mello Paz, colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, o Tribunal, 
pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no  item IV da 
denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia 
e Dias Toffoli; pelo cometimento do delito de peculato (art. 312 
do Código Penal), descrito nos  itens III.2 (b) e  III.3 (c.2) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos, 10 (dez) meses 
e 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos, em parte, os Ministros Cezar Peluso, Revisor e 
Dias Toffoli; e, pelo cometimento do delito de  corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 
4.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 
(dez) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Marco Aurélio e 
Dias Toffoli. Votou o Presidente. Com relação ao réu José Dirceu 
de Oliveira e Silva, pelo cometimento do delito de  formação de 
quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal),  descrito  no  item  II da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 11 (onze) 
meses  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Votou  o 
Presidente. Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, pelo cometimento do delito 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), descrito no item VI 
(1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o Tribunal, fixou a pena em 7 
(sete)  anos  e  11  (onze)  meses  de  reclusão  e  260  (duzentos  e 
sessenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros 
Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Votou o Presidente. Não participaram 
da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Com relação ao réu 
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Supremo Tribunal Federal

Lobo de Vasconcelos, colhidos os votos dos Ministros Dias Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do 
delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998), descrito no  item IV da denúncia, fixou a pena em 5 
(cinco) anos de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, no valor 
de 5 (cinco) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli 
e Cármen Lúcia; e, pelo cometimento do delito de evasão de divisas 
(art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item 
VIII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros Dias Toffoli, 
Cármen Lúcia e Marco Aurélio, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) 
anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta 
e oito) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, 
nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros 
Revisor,  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen  Lúcia.  Votou  o 
Presidente. Concluindo o julgamento com relação ao réu  Cristiano 
de Mello Paz, colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, o Tribunal, 
pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no  item IV da 
denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia 
e Dias Toffoli; pelo cometimento do delito de peculato (art. 312 
do Código Penal), descrito nos  itens III.2 (b) e  III.3 (c.2) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos, 10 (dez) meses 
e 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos, em parte, os Ministros Cezar Peluso, Revisor e 
Dias Toffoli; e, pelo cometimento do delito de  corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 
4.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 
(dez) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Marco Aurélio e 
Dias Toffoli. Votou o Presidente. Com relação ao réu José Dirceu 
de Oliveira e Silva, pelo cometimento do delito de  formação de 
quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal),  descrito  no  item  II da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 11 (onze) 
meses  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Votou  o 
Presidente. Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, pelo cometimento do delito 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), descrito no item VI 
(1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o Tribunal, fixou a pena em 7 
(sete)  anos  e  11  (onze)  meses  de  reclusão  e  260  (duzentos  e 
sessenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros 
Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Votou o Presidente. Não participaram 
da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Com relação ao réu 
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José  Genoíno  Neto,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de 
quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal),  descrito  no  item  II da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) 
meses  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Votou  o 
Presidente. Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, pelo cometimento do delito 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), descrito no item VI 
(1.a, 3.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos 
e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator,  vencidos,  quanto  à  fixação  da  pena  de  reclusão  e  de 
multa, os Ministros Dias Toffoli e Cármen Lúcia e, somente quanto 
à fixação da pena de multa, a Ministra Rosa Weber e o Presidente. 
O  Ministro  Dias  Toffoli  declarou  a  prescrição  da  pretensão 
punitiva.  A  Ministra  Cármen  Lúcia  deixou  a  apreciação  da 
prescrição  para  outro  momento.  Não  participou  da  votação  o 
Revisor.  Com  relação  ao  réu  Delúbio  Soares  Castro,  pelo 
cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal), descrito no item II da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto 
do Relator. Votou o Presidente. Não participaram da votação os 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, 
pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 6 (seis) anos e 8 (meses) de reclusão e 
250  (duzentos  e  cinquenta)  dias-multa,  no  valor  de  5  (cinco) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em 
parte, os Ministros Revisor, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o 
Presidente. Com relação à ré  Kátia Rabello, pelo cometimento do 
delito  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal), 
descrito no  item II da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 
(dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do 
Relator.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no  item IV da denúncia, o 
Tribunal  fixou  a  pena  em  5  (cinco)  anos  e  10  (dez)  meses  de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
15 salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, 
em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de  gestão 
fraudulenta  (art. 4º,  caput, da Lei nº 7.492/1986), descrito no 
item V da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos de 
reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor de 15 (quinze) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencido o 
Revisor  quanto  à  pena  de  multa.  Votou  o  Presidente.  E,  pelo 
cometimento do delito de  evasão de divisas  (art. 22, parágrafo 
único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item VIII da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de 
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Supremo Tribunal Federal

José  Genoíno  Neto,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de 
quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal),  descrito  no  item  II da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) 
meses  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Votou  o 
Presidente. Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, pelo cometimento do delito 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), descrito no item VI 
(1.a, 3.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos 
e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator,  vencidos,  quanto  à  fixação  da  pena  de  reclusão  e  de 
multa, os Ministros Dias Toffoli e Cármen Lúcia e, somente quanto 
à fixação da pena de multa, a Ministra Rosa Weber e o Presidente. 
O  Ministro  Dias  Toffoli  declarou  a  prescrição  da  pretensão 
punitiva.  A  Ministra  Cármen  Lúcia  deixou  a  apreciação  da 
prescrição  para  outro  momento.  Não  participou  da  votação  o 
Revisor.  Com  relação  ao  réu  Delúbio  Soares  Castro,  pelo 
cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal), descrito no item II da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto 
do Relator. Votou o Presidente. Não participaram da votação os 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, 
pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 6 (seis) anos e 8 (meses) de reclusão e 
250  (duzentos  e  cinquenta)  dias-multa,  no  valor  de  5  (cinco) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em 
parte, os Ministros Revisor, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o 
Presidente. Com relação à ré  Kátia Rabello, pelo cometimento do 
delito  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal), 
descrito no  item II da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 
(dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do 
Relator.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no  item IV da denúncia, o 
Tribunal  fixou  a  pena  em  5  (cinco)  anos  e  10  (dez)  meses  de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
15 salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, 
em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de  gestão 
fraudulenta  (art. 4º,  caput, da Lei nº 7.492/1986), descrito no 
item V da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos de 
reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor de 15 (quinze) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencido o 
Revisor  quanto  à  pena  de  multa.  Votou  o  Presidente.  E,  pelo 
cometimento do delito de  evasão de divisas  (art. 22, parágrafo 
único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item VIII da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de 
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reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, 
os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Cármen  Lúcia.  Votou  o 
Presidente. Não participou da votação a Ministra Rosa Weber. Na 
sequência, quanto à questão de ordem suscitada da tribuna pelo Dr. 
Paulo Sérgio Abreu e Silva na sessão do Plenário de 8 de novembro, 
o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) esclareceu que a denúncia foi 
recebida  com  relação  ao  réu  Rogério  Lanza  Tolentino por  65 
operações  de  lavagem  de  dinheiro,  tendo  sido  condenado  por  46 
dessas operações, nos termos do art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 12.11.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, com relação ao réu  José 
Roberto  Salgado,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do CP), descrito no  item II da denúncia, o 
Tribunal  fixou  a  pena  em  2  (dois)  anos  e  3  (três)  meses  de 
reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator), não havendo participado da votação os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli; 
pelo  cometimento  do  delito  de lavagem  de  dinheiro (art.  1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no  item IV da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão, vencidos em parte os Ministros Revisor, Rosa 
Weber  e  Dias  Toffoli  e,  em  maior  extensão,  o  Ministro  Marco 
Aurélio, e fixou em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, tudo nos termos do voto 
do Relator; pelo cometimento do delito de gestão fraudulenta (art. 
4º, caput, da Lei nº 7.492/1986) descrito no item V da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos de reclusão, vencidos em 
parte  os  Ministros  Revisor,  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen 
Lúcia, e em 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, vencidos em parte os Ministros Revisor e 
Cármen  Lúcia,  tudo  nos  termos  do  voto  do  Relator;  e,  pelo 
cometimento do delito de  evasão de divisas (art. 22, parágrafo 
único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item VIII da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena de reclusão em 4 (quatro) anos e 7 (sete) 
meses,  vencidos  em  parte  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e 
Marco Aurélio, e, quanto à pena de multa, fixou-a em 100 (cem) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, tudo nos 
termos do voto do Relator, vencido em parte o Ministro Revisor, 
não havendo participado da votação a Ministra Rosa Weber. Votou o 
Presidente  em  todos  os  itens.  Com  relação  ao  réu  Vinícius 
Samarane, pelo cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no item IV da 
denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 5 (cinco) 
anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 130 (cento e 
trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Celso 
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reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, 
os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Cármen  Lúcia.  Votou  o 
Presidente. Não participou da votação a Ministra Rosa Weber. Na 
sequência, quanto à questão de ordem suscitada da tribuna pelo Dr. 
Paulo Sérgio Abreu e Silva na sessão do Plenário de 8 de novembro, 
o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) esclareceu que a denúncia foi 
recebida  com  relação  ao  réu  Rogério  Lanza  Tolentino por  65 
operações  de  lavagem  de  dinheiro,  tendo  sido  condenado  por  46 
dessas operações, nos termos do art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 12.11.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, com relação ao réu  José 
Roberto  Salgado,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do CP), descrito no  item II da denúncia, o 
Tribunal  fixou  a  pena  em  2  (dois)  anos  e  3  (três)  meses  de 
reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator), não havendo participado da votação os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli; 
pelo  cometimento  do  delito  de lavagem  de  dinheiro (art.  1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no  item IV da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão, vencidos em parte os Ministros Revisor, Rosa 
Weber  e  Dias  Toffoli  e,  em  maior  extensão,  o  Ministro  Marco 
Aurélio, e fixou em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, tudo nos termos do voto 
do Relator; pelo cometimento do delito de gestão fraudulenta (art. 
4º, caput, da Lei nº 7.492/1986) descrito no item V da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos de reclusão, vencidos em 
parte  os  Ministros  Revisor,  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen 
Lúcia, e em 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, vencidos em parte os Ministros Revisor e 
Cármen  Lúcia,  tudo  nos  termos  do  voto  do  Relator;  e,  pelo 
cometimento do delito de  evasão de divisas (art. 22, parágrafo 
único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item VIII da denúncia, o 
Tribunal fixou a pena de reclusão em 4 (quatro) anos e 7 (sete) 
meses,  vencidos  em  parte  os  Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e 
Marco Aurélio, e, quanto à pena de multa, fixou-a em 100 (cem) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, tudo nos 
termos do voto do Relator, vencido em parte o Ministro Revisor, 
não havendo participado da votação a Ministra Rosa Weber. Votou o 
Presidente  em  todos  os  itens.  Com  relação  ao  réu  Vinícius 
Samarane, pelo cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no item IV da 
denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 5 (cinco) 
anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 130 (cento e 
trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Celso 
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de Mello e Ayres Britto (Presidente), e os votos dos Ministros 
Rosa Weber e Dias Toffoli, que fixavam a pena em 4 (quatro) anos, 
2  (dois)  meses  e  20  (vinte)  dias  de  reclusão,  acompanhando  o 
Relator quanto à fixação da pena de multa; e, pelo cometimento do 
delito  de  gestão  fraudulenta (art.  4º,  caput,  da  Lei  nº 
7.492/1986),  descrito  no  item  V da  denúncia,  após  o  voto  do 
Relator, que fixava a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, 
Celso  de  Mello  e  Ayres  Britto  (Presidente),  e  os  votos  dos 
Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia, que fixavam a 
pena em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, acompanhando 
o Relator quanto à fixação da pena de multa, o julgamento foi 
suspenso para colher o voto do Ministro Gilmar Mendes, ausente 
ocasionalmente. Não participam da votação em ambos os itens os 
Ministros  Revisor  e  Marco  Aurélio.  Com  relação  ao  réu  Rogério 
Lanza  Tolentino,  pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro,  descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  os  votos  dos 
Ministros Luiz Fux e Celso de Mello, que acompanhavam o Relator 
fixando a pena em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias 
de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, e o voto da Ministra Rosa Weber, 
que fixava a pena em 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias 
de reclusão, no que foi acompanhada pelo Ministro Ayres Britto 
(Presidente), o julgamento foi suspenso para que sejam colhidos os 
votos dos Ministros Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. 
Não participam da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 14.11.2012. 

 Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal  rejeitou 
questão de ordem suscitada pelo Dr. Marcelo Leal de Oliveira Lima, 
da  tribuna,  que  entendia  não  haver  quorum  regimental  para 
deliberação sobre a dosimetria de pena. Ausentes, ocasionalmente, 
os Ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes. Com relação ao réu  Breno 
Fischberg, o Tribunal, pelo cometimento do delito de  lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito 
no item VI.1 (d.2) da denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos, 10 
(dez) meses de reclusão, vencidas em parte as Ministras Rosa Weber 
e Cármen Lúcia, e em 220 (duzentos e vinte) dias-multa, no valor 
de 10 (dez) salários mínimos cada, tudo nos termos do voto do 
Ministro Joaquim Barbosa (Relator). Não participaram da votação os 
Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  Gilmar  Mendes,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio. Com relação ao réu Enivaldo Quadrado, o 
Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de  quadrilha 
(art. 288 do CP), descrito no item VI.1 (d.1) da denúncia, fixou a 
pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do 
voto do Relator, não havendo participado da votação os Ministros 
Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski; pelo 
cometimento do delito de  lavagem de dinheiro, descrito no  item 
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de Mello e Ayres Britto (Presidente), e os votos dos Ministros 
Rosa Weber e Dias Toffoli, que fixavam a pena em 4 (quatro) anos, 
2  (dois)  meses  e  20  (vinte)  dias  de  reclusão,  acompanhando  o 
Relator quanto à fixação da pena de multa; e, pelo cometimento do 
delito  de  gestão  fraudulenta (art.  4º,  caput,  da  Lei  nº 
7.492/1986),  descrito  no  item  V da  denúncia,  após  o  voto  do 
Relator, que fixava a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, 
Celso  de  Mello  e  Ayres  Britto  (Presidente),  e  os  votos  dos 
Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia, que fixavam a 
pena em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, acompanhando 
o Relator quanto à fixação da pena de multa, o julgamento foi 
suspenso para colher o voto do Ministro Gilmar Mendes, ausente 
ocasionalmente. Não participam da votação em ambos os itens os 
Ministros  Revisor  e  Marco  Aurélio.  Com  relação  ao  réu  Rogério 
Lanza  Tolentino,  pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro,  descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  os  votos  dos 
Ministros Luiz Fux e Celso de Mello, que acompanhavam o Relator 
fixando a pena em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias 
de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, e o voto da Ministra Rosa Weber, 
que fixava a pena em 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias 
de reclusão, no que foi acompanhada pelo Ministro Ayres Britto 
(Presidente), o julgamento foi suspenso para que sejam colhidos os 
votos dos Ministros Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. 
Não participam da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 14.11.2012. 

 Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal  rejeitou 
questão de ordem suscitada pelo Dr. Marcelo Leal de Oliveira Lima, 
da  tribuna,  que  entendia  não  haver  quorum  regimental  para 
deliberação sobre a dosimetria de pena. Ausentes, ocasionalmente, 
os Ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes. Com relação ao réu  Breno 
Fischberg, o Tribunal, pelo cometimento do delito de  lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito 
no item VI.1 (d.2) da denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos, 10 
(dez) meses de reclusão, vencidas em parte as Ministras Rosa Weber 
e Cármen Lúcia, e em 220 (duzentos e vinte) dias-multa, no valor 
de 10 (dez) salários mínimos cada, tudo nos termos do voto do 
Ministro Joaquim Barbosa (Relator). Não participaram da votação os 
Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor),  Gilmar  Mendes,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio. Com relação ao réu Enivaldo Quadrado, o 
Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de  quadrilha 
(art. 288 do CP), descrito no item VI.1 (d.1) da denúncia, fixou a 
pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do 
voto do Relator, não havendo participado da votação os Ministros 
Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski; pelo 
cometimento do delito de  lavagem de dinheiro, descrito no  item 
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VI.1 (d.2) da denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena 
em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 
260  (duzentos  e  sessenta)  dias-multa,  no  valor  de  10  (dez) 
salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz 
Fux, Gilmar Mendes e Celso de Mello, e após o voto do Revisor, que 
fixava a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 
(onze) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli e 
Cármen Lúcia, o Tribunal deliberou, face o empate verificado, pela 
prevalência  da  dosimetria  fixada  pelo  Revisor,  não  havendo 
participado da votação o Ministro Marco Aurélio. Com relação ao 
réu João Cláudio de Carvalho Genú, o Tribunal, pelo cometimento do 
delito de  formação de quadrilha, descrito no  item VI.1 (c.1)  da 
denúncia,  fixou  a  pena  em  2  (dois)  anos  e  3  (três)  meses  de 
reclusão, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Marco  Aurélio  e  Celso  de  Mello, 
vencidos em parte os Ministros Relator e Luiz Fux, não havendo 
participado da votação os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias 
Toffoli  e  Ricardo  Lewandowski;  pelo  cometimento  do  delito  de 
corrupção passiva (art. 317 do CP), descrito no item VI.1 (c.2) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses 
de reclusão e declarou a prescrição da pretensão punitiva, nos 
termos do voto do Ministro Celso de Mello, vencidos em parte o 
Relator e, em menor extensão, os Ministros Revisor, Rosa Weber e 
Cármen Lúcia, não havendo participado da votação o Ministro Dias 
Toffoli; e, pelo cometimento do delito de  lavagem de dinheiro, 
descrito no item VI.1 (c.3) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, no 
valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, não havendo participado da votação os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio. 
Com  relação  ao  réu  Jacinto  de  Souza  Lamas,  o  Tribunal,  pelo 
cometimento do delito de corrupção passiva, descrito no item VI.2 
(c.2) da denúncia, fixou a pena em 1 (um) ano e 3 (três) meses de 
reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários 
mínimos cada, e declarou a prescrição da pretensão punitiva, nos 
termos do voto do Revisor, vencidos em parte os Ministros Relator, 
Gilmar Mendes e Celso de Mello; e, pelo cometimento do delito de 
lavagem de dinheiro, descrito no item VI.2 (c.3), o Tribunal fixou 
a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, 
no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos em parte os Ministros Revisor, Rosa Weber e Dias 
Toffoli,  não  havendo  participado  da  votação  o  Ministro  Marco 
Aurélio. Com relação ao réu  Henrique Pizzolato, preliminarmente, 
em  resposta  à  solicitação  feita  da  tribuna  pelo  advogado  Dr. 
Marthius  Sávio  Cavalcante  Lobato,  o  relator  esclareceu  já  ter 
indeferido  monocraticamente  a  questão  na  petição  nº  57.480.  Em 
seguida, pelo cometimento do delito de corrupção passiva, descrito 
no  item III.3 (a.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 
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VI.1 (d.2) da denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena 
em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 
260  (duzentos  e  sessenta)  dias-multa,  no  valor  de  10  (dez) 
salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz 
Fux, Gilmar Mendes e Celso de Mello, e após o voto do Revisor, que 
fixava a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 
(onze) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli e 
Cármen Lúcia, o Tribunal deliberou, face o empate verificado, pela 
prevalência  da  dosimetria  fixada  pelo  Revisor,  não  havendo 
participado da votação o Ministro Marco Aurélio. Com relação ao 
réu João Cláudio de Carvalho Genú, o Tribunal, pelo cometimento do 
delito de  formação de quadrilha, descrito no  item VI.1 (c.1)  da 
denúncia,  fixou  a  pena  em  2  (dois)  anos  e  3  (três)  meses  de 
reclusão, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Marco  Aurélio  e  Celso  de  Mello, 
vencidos em parte os Ministros Relator e Luiz Fux, não havendo 
participado da votação os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias 
Toffoli  e  Ricardo  Lewandowski;  pelo  cometimento  do  delito  de 
corrupção passiva (art. 317 do CP), descrito no item VI.1 (c.2) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses 
de reclusão e declarou a prescrição da pretensão punitiva, nos 
termos do voto do Ministro Celso de Mello, vencidos em parte o 
Relator e, em menor extensão, os Ministros Revisor, Rosa Weber e 
Cármen Lúcia, não havendo participado da votação o Ministro Dias 
Toffoli; e, pelo cometimento do delito de  lavagem de dinheiro, 
descrito no item VI.1 (c.3) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, no 
valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, não havendo participado da votação os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurélio. 
Com  relação  ao  réu  Jacinto  de  Souza  Lamas,  o  Tribunal,  pelo 
cometimento do delito de corrupção passiva, descrito no item VI.2 
(c.2) da denúncia, fixou a pena em 1 (um) ano e 3 (três) meses de 
reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários 
mínimos cada, e declarou a prescrição da pretensão punitiva, nos 
termos do voto do Revisor, vencidos em parte os Ministros Relator, 
Gilmar Mendes e Celso de Mello; e, pelo cometimento do delito de 
lavagem de dinheiro, descrito no item VI.2 (c.3), o Tribunal fixou 
a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, 
no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos em parte os Ministros Revisor, Rosa Weber e Dias 
Toffoli,  não  havendo  participado  da  votação  o  Ministro  Marco 
Aurélio. Com relação ao réu  Henrique Pizzolato, preliminarmente, 
em  resposta  à  solicitação  feita  da  tribuna  pelo  advogado  Dr. 
Marthius  Sávio  Cavalcante  Lobato,  o  relator  esclareceu  já  ter 
indeferido  monocraticamente  a  questão  na  petição  nº  57.480.  Em 
seguida, pelo cometimento do delito de corrupção passiva, descrito 
no  item III.3 (a.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 
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(três) anos, 9 (nove) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do 
voto  do  Relator,  vencidos  em  parte  os  Ministros  Cezar  Peluso, 
Revisor e Marco Aurélio; pelo cometimento do delito de  peculato 
(art. 312 do CP), descrito nos  itens III.2 (a)  e III.3 (a.3) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos em parte os Ministros Revisor e Marco Aurélio; e, pelo 
cometimento do delito de  lavagem de dinheiro, descrito no  item 
III.3 (a.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos 
de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, no valor 10 (dez) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em 
parte  os  Ministros  Cezar  Peluso  e  Luiz  Fux,  não  havendo 
participado da votação o Ministro Marco Aurélio. Com relação ao 
réu  Rogério Lanza Tolentino, quanto ao cometimento do delito de 
lavagem de dinheiro, descrito no item IV da denúncia, o Tribunal, 
colhidos  os  votos  dos  Ministros  Cármen  Lúcia,  Gilmar  Mendes  e 
Marco Aurélio, fixou a pena em 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 10 
(dez) dias de reclusão, nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, 
vencidos os Ministros Relator e Luiz Fux, e em 133 (cento e trinta 
e três) dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos 
termos do voto do Relator. Reajustou o voto o Ministro Celso de 
Mello. Com relação ao réu Vinícius Samarane, quanto ao cometimento 
do delito de lavagem de dinheiro, descrito no item IV da denúncia, 
colhido o voto do Ministro Gilmar Mendes, o Tribunal fixou a pena 
em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 
vencidos em parte os Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli, e em 130 
(cento e trinta) dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada, 
tudo nos termos do voto do Relator, não havendo participado da 
votação os Ministros Revisor e Marco Aurélio; pelo cometimento do 
delito  de  gestão  fraudulenta  (art.  4º,  caput,  da  Lei  nº 
7.492/1986), descrito no  item V da denúncia, o Tribunal fixou a 
pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, vencidos em 
parte os Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia, e em 
100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
tudo nos termos do voto do Relator. Não participaram da votação os 
Ministros Revisor e Marco Aurélio. Em seguida, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa (Vice-
Presidente no exercício da Presidência). Plenário, 21.11.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, com relação ao réu  José 
Rodrigues Borba, pelo cometimento do delito de  corrupção passiva 
(art.  317  do  Código  Penal),  descrito  no  item VI.4  (b.1) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) 
meses  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski  (Revisor),  vencidos  em  parte  os  Ministros  Relator, 
Luiz Fux e Marco Aurélio, e em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
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(três) anos, 9 (nove) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do 
voto  do  Relator,  vencidos  em  parte  os  Ministros  Cezar  Peluso, 
Revisor e Marco Aurélio; pelo cometimento do delito de  peculato 
(art. 312 do CP), descrito nos  itens III.2 (a)  e III.3 (a.3) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos em parte os Ministros Revisor e Marco Aurélio; e, pelo 
cometimento do delito de  lavagem de dinheiro, descrito no  item 
III.3 (a.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos 
de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, no valor 10 (dez) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em 
parte  os  Ministros  Cezar  Peluso  e  Luiz  Fux,  não  havendo 
participado da votação o Ministro Marco Aurélio. Com relação ao 
réu  Rogério Lanza Tolentino, quanto ao cometimento do delito de 
lavagem de dinheiro, descrito no item IV da denúncia, o Tribunal, 
colhidos  os  votos  dos  Ministros  Cármen  Lúcia,  Gilmar  Mendes  e 
Marco Aurélio, fixou a pena em 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 10 
(dez) dias de reclusão, nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, 
vencidos os Ministros Relator e Luiz Fux, e em 133 (cento e trinta 
e três) dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos 
termos do voto do Relator. Reajustou o voto o Ministro Celso de 
Mello. Com relação ao réu Vinícius Samarane, quanto ao cometimento 
do delito de lavagem de dinheiro, descrito no item IV da denúncia, 
colhido o voto do Ministro Gilmar Mendes, o Tribunal fixou a pena 
em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 
vencidos em parte os Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli, e em 130 
(cento e trinta) dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada, 
tudo nos termos do voto do Relator, não havendo participado da 
votação os Ministros Revisor e Marco Aurélio; pelo cometimento do 
delito  de  gestão  fraudulenta  (art.  4º,  caput,  da  Lei  nº 
7.492/1986), descrito no  item V da denúncia, o Tribunal fixou a 
pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, vencidos em 
parte os Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia, e em 
100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
tudo nos termos do voto do Relator. Não participaram da votação os 
Ministros Revisor e Marco Aurélio. Em seguida, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa (Vice-
Presidente no exercício da Presidência). Plenário, 21.11.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, com relação ao réu  José 
Rodrigues Borba, pelo cometimento do delito de  corrupção passiva 
(art.  317  do  Código  Penal),  descrito  no  item VI.4  (b.1) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) 
meses  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski  (Revisor),  vencidos  em  parte  os  Ministros  Relator, 
Luiz Fux e Marco Aurélio, e em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
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Ministro Joaquim Barbosa (Relator), vencidos em parte os Ministros 
Revisor e Cármen Lúcia. Adiada a votação da proposta do Ministro 
Celso de Mello de conversão da pena privativa de liberdade em 
restritiva de direito, consistente na limitação de fim de semana, 
prevista  no  art.  48  do  Código  Penal  c/c  art.  151  da  Lei  nº 
7.210/84  -  Lei  de  Execução  Penal.  Com  relação  ao  réu  Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto, o Tribunal, pelo cometimento do delito de 
corrupção passiva, descrito no item VI.2 (e.1) da denúncia, fixou 
a  pena  em  3  (três)  anos  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do 
Revisor, vencidos em parte os Ministros Relator, Luiz Fux e Celso 
de Mello, e em 150 (cento e cinqüenta) dias-multa, no valor de 10 
(dez)  salários  mínimos  cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator, 
vencidos  em  parte  os  Ministros  Revisor,  Cármen  Lúcia  e  Marco 
Aurélio;  e,  pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro 
(art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no item 
VI.2 (e.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos e 
3 (três) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, não havendo participado da votação os Ministros Revisor, 
Rosa Weber e Marco Aurélio. Com relação ao réu  Romeu Ferreira 
Queiroz,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de  corrupção 
passiva, descrito no item VI.3 (d.1) da denúncia, fixou a pena em 
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, nos termos do voto do 
Revisor, vencidos em parte os Ministros Relator e Luiz Fux, e em 
150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em parte os 
Ministros  Revisor,  Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio;  e,  pelo 
cometimento do delito de  lavagem de dinheiro, descrito no  item 
VI.3 (d.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator,  não 
havendo  participado  da  votação  os  Ministros  Revisor  e  Marco 
Aurélio. Com relação ao réu Valdemar Costa Neto, pelo cometimento 
do delito de  corrupção passiva, descrito no  item VI.2 (b.2) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão, nos termos do voto do Revisor, vencidos em 
parte os Ministros Relator, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Celso de 
Mello, e em 190 (cento e noventa) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em 
parte os Ministros Revisor, Cármen Lúcia e Marco Aurélio; e, pelo 
cometimento do delito de  lavagem de dinheiro, descrito no  item 
VI.2 (b.3) da denúncia, em face do empate verificado na votação da 
dosimetria  quanto  à  pena  de  reclusão,  prevaleceu  o  voto  do 
Ministro Revisor, que a fixava em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) 
meses, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia, contra os votos dos Ministros Relator, 
Luiz Fux, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que a fixavam em 6 
(seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e, nos termos do voto do 
Relator,  restou  fixada  a  pena  de  multa  em  260  (duzentos  e 
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Ministro Joaquim Barbosa (Relator), vencidos em parte os Ministros 
Revisor e Cármen Lúcia. Adiada a votação da proposta do Ministro 
Celso de Mello de conversão da pena privativa de liberdade em 
restritiva de direito, consistente na limitação de fim de semana, 
prevista  no  art.  48  do  Código  Penal  c/c  art.  151  da  Lei  nº 
7.210/84  -  Lei  de  Execução  Penal.  Com  relação  ao  réu  Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto, o Tribunal, pelo cometimento do delito de 
corrupção passiva, descrito no item VI.2 (e.1) da denúncia, fixou 
a  pena  em  3  (três)  anos  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do 
Revisor, vencidos em parte os Ministros Relator, Luiz Fux e Celso 
de Mello, e em 150 (cento e cinqüenta) dias-multa, no valor de 10 
(dez)  salários  mínimos  cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator, 
vencidos  em  parte  os  Ministros  Revisor,  Cármen  Lúcia  e  Marco 
Aurélio;  e,  pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro 
(art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no item 
VI.2 (e.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos e 
3 (três) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, não havendo participado da votação os Ministros Revisor, 
Rosa Weber e Marco Aurélio. Com relação ao réu  Romeu Ferreira 
Queiroz,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de  corrupção 
passiva, descrito no item VI.3 (d.1) da denúncia, fixou a pena em 
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, nos termos do voto do 
Revisor, vencidos em parte os Ministros Relator e Luiz Fux, e em 
150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em parte os 
Ministros  Revisor,  Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio;  e,  pelo 
cometimento do delito de  lavagem de dinheiro, descrito no  item 
VI.3 (d.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator,  não 
havendo  participado  da  votação  os  Ministros  Revisor  e  Marco 
Aurélio. Com relação ao réu Valdemar Costa Neto, pelo cometimento 
do delito de  corrupção passiva, descrito no  item VI.2 (b.2) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão, nos termos do voto do Revisor, vencidos em 
parte os Ministros Relator, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Celso de 
Mello, e em 190 (cento e noventa) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em 
parte os Ministros Revisor, Cármen Lúcia e Marco Aurélio; e, pelo 
cometimento do delito de  lavagem de dinheiro, descrito no  item 
VI.2 (b.3) da denúncia, em face do empate verificado na votação da 
dosimetria  quanto  à  pena  de  reclusão,  prevaleceu  o  voto  do 
Ministro Revisor, que a fixava em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) 
meses, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia, contra os votos dos Ministros Relator, 
Luiz Fux, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que a fixavam em 6 
(seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e, nos termos do voto do 
Relator,  restou  fixada  a  pena  de  multa  em  260  (duzentos  e 
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sessenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
vencido o Revisor, não havendo participado da votação o Ministro 
Marco  Aurélio.  Com  relação  ao  réu  Pedro  Henry  Neto,  pelo 
cometimento do delito de corrupção passiva, descrito no item VI.1 
(b.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 
(seis) meses de reclusão, nos termos do voto da Ministra Rosa 
Weber, no que foi acompanhada pelos Ministros Dias Toffoli, Cármen 
Lúcia e Celso de Mello, vencidos em parte os Ministros Relator e 
Luiz Fux, e em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, não 
havendo participado da votação os Ministros Revisor, Gilmar Mendes 
e  Marco  Aurélio;  e,  pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro, descrito no  item VI.1 (b.3) da denúncia, prevaleceu a 
pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, nos termos 
do  voto  da  Ministra  Rosa  Weber,  no  que  foi  acompanhada  pelos 
Ministros Dias Toffoli e Cármen Lúcia, face o empate verificado 
após os votos dos Ministros Relator, Luiz Fux e Celso de Mello que 
a fixavam em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, restando 
fixada a pena de multa em 220 (duzentos e vinte) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, não havendo participado da votação os Ministros Revisor, 
Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Com relação ao réu Pedro da Silva 
Corrêa de Oliveira Andrade Neto, pelo cometimento do delito de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal), descrito no item 
VI.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 
3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do Relator, vencido 
em parte o Ministro Marco Aurélio que a fixava em 2 (dois) anos de 
reclusão, considerada a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, 
do Código Penal, não havendo participado da votação os Ministros 
Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia; pelo cometimento 
do delito de  corrupção passiva, descrito no  item VI.1 (b.2) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão, nos termos do voto do Revisor, vencidos em 
parte os Ministros Relator, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Celso de 
Mello, e em 190 (cento de noventa) dias-multa, no valor de 10 
(dez)  salários  mínimos  cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator, 
vencidos  em  parte  os  Ministros  Revisor,  Cármen  Lúcia  e  Marco 
Aurélio; e, pelo cometimento do delito de  lavagem de dinheiro, 
descrito no item VI.1 (b.3) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, nos termos do 
voto  da  Ministra  Rosa  Weber,  vencidos  em  parte  os  Ministros 
Relator, Luiz Fux e Celso de Mello, e a pena de multa em 260 
(duzentos e sessenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos  cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  não  havendo 
participado da votação os Ministros Revisor e Marco Aurélio. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Joaquim Barbosa. Plenário, 26.11.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, com relação 
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sessenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
vencido o Revisor, não havendo participado da votação o Ministro 
Marco  Aurélio.  Com  relação  ao  réu  Pedro  Henry  Neto,  pelo 
cometimento do delito de corrupção passiva, descrito no item VI.1 
(b.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 
(seis) meses de reclusão, nos termos do voto da Ministra Rosa 
Weber, no que foi acompanhada pelos Ministros Dias Toffoli, Cármen 
Lúcia e Celso de Mello, vencidos em parte os Ministros Relator e 
Luiz Fux, e em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, não 
havendo participado da votação os Ministros Revisor, Gilmar Mendes 
e  Marco  Aurélio;  e,  pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro, descrito no  item VI.1 (b.3) da denúncia, prevaleceu a 
pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, nos termos 
do  voto  da  Ministra  Rosa  Weber,  no  que  foi  acompanhada  pelos 
Ministros Dias Toffoli e Cármen Lúcia, face o empate verificado 
após os votos dos Ministros Relator, Luiz Fux e Celso de Mello que 
a fixavam em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, restando 
fixada a pena de multa em 220 (duzentos e vinte) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, não havendo participado da votação os Ministros Revisor, 
Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Com relação ao réu Pedro da Silva 
Corrêa de Oliveira Andrade Neto, pelo cometimento do delito de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal), descrito no item 
VI.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 
3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do Relator, vencido 
em parte o Ministro Marco Aurélio que a fixava em 2 (dois) anos de 
reclusão, considerada a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, 
do Código Penal, não havendo participado da votação os Ministros 
Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia; pelo cometimento 
do delito de  corrupção passiva, descrito no  item VI.1 (b.2) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão, nos termos do voto do Revisor, vencidos em 
parte os Ministros Relator, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Celso de 
Mello, e em 190 (cento de noventa) dias-multa, no valor de 10 
(dez)  salários  mínimos  cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator, 
vencidos  em  parte  os  Ministros  Revisor,  Cármen  Lúcia  e  Marco 
Aurélio; e, pelo cometimento do delito de  lavagem de dinheiro, 
descrito no item VI.1 (b.3) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, nos termos do 
voto  da  Ministra  Rosa  Weber,  vencidos  em  parte  os  Ministros 
Relator, Luiz Fux e Celso de Mello, e a pena de multa em 260 
(duzentos e sessenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos  cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  não  havendo 
participado da votação os Ministros Revisor e Marco Aurélio. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Joaquim Barbosa. Plenário, 26.11.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, com relação 
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ao réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco,  pelo cometimento do 
delito de  corrupção passiva  (art. 317 do CP), descrito no  item 
VI.3 (c.1) da denúncia, fixou a pena de reclusão em 2 (dois) anos, 
8 (oito) meses e 20 (vinte) dias, vencido em parte o Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor), e a pena de multa em 127 (cento e 
vinte e sete) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos 
cada, vencidos em parte os Ministros Revisor e Marco Aurélio, tudo 
nos termos do voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator); e, pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998),  descrito  no  item  VI.3  (c.2) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena de reclusão em 4 (quatro) anos, 
3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias, vencida a Ministra Rosa 
Weber, e a pena de multa em 160 (cento e sessenta) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, não havendo participado da votação os Ministros Revisor e 
Marco  Aurélio.  Com  relação  ao  réu Emerson  Eloy  Palmieri,  pelo 
cometimento do delito de corrupção passiva, descrito no item VI.3 
(e.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos de 
reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, e declarou a prescrição da pretensão punitiva, nos 
termos do voto do Relator, não havendo participado da votação os 
Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco  Aurélio;  e,  pelo 
cometimento do delito de  lavagem de dinheiro, descrito no  item 
VI.3 (e.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena de reclusão em 4 
(quatro) anos, vencida em parte a Ministra Rosa Weber, e a pena de 
multa em 190 (cento e noventa) dias-multa, no valor de 5 (cinco) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, não havendo 
participado da votação os Ministros Revisor, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  converter  a pena  de 
liberdade, com base no art. 44, incisos I a III, e § 2º, c/c art. 
59,  caput  e inciso  IV,  todos  do  Código  Penal,  por  duas  penas 
restritivas  de  direito,  consistentes  em  pena  pecuniária  de  150 
(cento e cinquenta) salários mínimos em favor de entidade pública 
ou  privada,  com  destinação  social,  sem  fins  lucrativos,  a  ser 
definida  pelo  juízo  responsável  pela  execução,  para  fins  de 
reparação do dano resultante do crime, e em interdição temporária 
de  direitos,  consistente  na  proibição  de  exercício  de  cargo, 
função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo, pela 
mesma  duração  da  pena  privativa  de  liberdade  convertida.  Com 
relação ao  réu José  Rodrigues  Borba,  o  Tribunal  deliberou 
converter a pena de liberdade, com base no art. 44, incisos I a 
III, e § 2º, c/c art. 59,  caput  e inciso IV, todos do Código 
Penal, por duas penas restritivas de direito, consistentes em pena 
pecuniária  de  300  (trezentos)  salários  mínimos  em  favor  de 
entidade  pública  ou  privada,  com  destinação  social,  sem  fins 
lucrativos, a ser definida pelo juízo responsável pela execução, 
para  fins  de  reparação  do  dano  resultante  do  crime,  e  em 
interdição  temporária  de  direitos,  consistente  na  proibição  de 
exercício  de  cargo,  função  ou  atividade  pública,  bem  como  de 
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ao réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco,  pelo cometimento do 
delito de  corrupção passiva  (art. 317 do CP), descrito no  item 
VI.3 (c.1) da denúncia, fixou a pena de reclusão em 2 (dois) anos, 
8 (oito) meses e 20 (vinte) dias, vencido em parte o Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor), e a pena de multa em 127 (cento e 
vinte e sete) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos 
cada, vencidos em parte os Ministros Revisor e Marco Aurélio, tudo 
nos termos do voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator); e, pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998),  descrito  no  item  VI.3  (c.2) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena de reclusão em 4 (quatro) anos, 
3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias, vencida a Ministra Rosa 
Weber, e a pena de multa em 160 (cento e sessenta) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, não havendo participado da votação os Ministros Revisor e 
Marco  Aurélio.  Com  relação  ao  réu Emerson  Eloy  Palmieri,  pelo 
cometimento do delito de corrupção passiva, descrito no item VI.3 
(e.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos de 
reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, e declarou a prescrição da pretensão punitiva, nos 
termos do voto do Relator, não havendo participado da votação os 
Ministros  Revisor,  Dias  Toffoli  e  Marco  Aurélio;  e,  pelo 
cometimento do delito de  lavagem de dinheiro, descrito no  item 
VI.3 (e.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena de reclusão em 4 
(quatro) anos, vencida em parte a Ministra Rosa Weber, e a pena de 
multa em 190 (cento e noventa) dias-multa, no valor de 5 (cinco) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, não havendo 
participado da votação os Ministros Revisor, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  converter  a pena  de 
liberdade, com base no art. 44, incisos I a III, e § 2º, c/c art. 
59,  caput  e inciso  IV,  todos  do  Código  Penal,  por  duas  penas 
restritivas  de  direito,  consistentes  em  pena  pecuniária  de  150 
(cento e cinquenta) salários mínimos em favor de entidade pública 
ou  privada,  com  destinação  social,  sem  fins  lucrativos,  a  ser 
definida  pelo  juízo  responsável  pela  execução,  para  fins  de 
reparação do dano resultante do crime, e em interdição temporária 
de  direitos,  consistente  na  proibição  de  exercício  de  cargo, 
função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo, pela 
mesma  duração  da  pena  privativa  de  liberdade  convertida.  Com 
relação ao  réu José  Rodrigues  Borba,  o  Tribunal  deliberou 
converter a pena de liberdade, com base no art. 44, incisos I a 
III, e § 2º, c/c art. 59,  caput  e inciso IV, todos do Código 
Penal, por duas penas restritivas de direito, consistentes em pena 
pecuniária  de  300  (trezentos)  salários  mínimos  em  favor  de 
entidade  pública  ou  privada,  com  destinação  social,  sem  fins 
lucrativos, a ser definida pelo juízo responsável pela execução, 
para  fins  de  reparação  do  dano  resultante  do  crime,  e  em 
interdição  temporária  de  direitos,  consistente  na  proibição  de 
exercício  de  cargo,  função  ou  atividade  pública,  bem  como  de 
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mandato eletivo, pela mesma duração da pena privativa de liberdade 
convertida. Com relação ao réu João Paulo Cunha, pelo cometimento 
do delito de  corrupção passiva, descrito no  item III.1 (a.1)  da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão e 
50 (cinquenta) dias-multa, nos termos do voto do Ministro Cezar 
Peluso, vencidos os Ministros Relator, que a fixava em 3 (três) 
anos e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 150 (cento 
e cinquenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos 
cada, no que foi acompanhado pelo Ministro Celso de Mello, e, 
vencidos  somente  quanto  à  pena  de  reclusão,  os  Ministros  Rosa 
Weber e Marco Aurélio, que a fixavam em 2 (dois) anos e 8 (oito) 
meses, estabelecendo o Tribunal, para cada dia-multa, o valor de 
10 (dez) salários mínimos, nos termos do voto do Relator, vencido 
o Ministro Cezar Peluso, que fixava em 1 (um) salário mínimo o 
valor unitário do dia-multa, não havendo participado da votação os 
Ministros Revisor e Dias Toffoli; pelo cometimento do delito de 
peculato (art.  312  do  CP),  descrito  no  item III.1  (a.3)  da 
denúncia, referentemente à empresa SMP&B, o Tribunal fixou a pena 
de reclusão em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses, nos termos do 
voto da Ministra Rosa Weber, vencidos em parte o Ministro Cezar 
Peluso, que fixava a pena de reclusão em 3 (três) anos, e os 
Ministros Relator, Luiz Fux e Celso de Mello, que a fixavam em 4 
(quatro) anos e 8 (oito) meses; quanto à pena de multa, o Tribunal 
a  fixou  em  50  (cinquenta)  dias-multa,  nos  termos  do  voto  do 
Ministro Cezar Peluso, vencidos em parte o Relator, Luiz Fux e 
Celso de Mello, que a fixavam em 100 (cem) dias-multa; e, quanto 
ao valor unitário do dia-multa em 10 (dez) salários mínimos, nos 
termos do voto do Relator, vencido o Ministro Cezar Peluso, que o 
fixava em 1 (um) salário mínimo, não participando da votação os 
Ministros Revisor e Dias Toffoli; e pelo cometimento do delito de 
lavagem de dinheiro, descrito no  item III.1 (a.2)  da denúncia, 
após o voto do Relator, que fixava a pena de reclusão em 3 (três) 
anos e 50 (cinquenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, 
Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Celso de Mello, não participando da 
votação os Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso, Marco 
Aurélio e Rosa Weber, que absolveram o réu, o Presidente rejeitou 
questão de ordem suscitada da tribuna pelo advogado Dr. Alberto 
Zacharias  Toron  quanto  ao  quorum para  deliberação  sobre  a 
dosimetria da pena. Na sequência, o Tribunal rejeitou questão de 
ordem semelhante suscitada, com base no art. 7º, inciso IV, do 
RISTF,  pelo  Ministro  Marco  Aurélio,  que  restou  vencido.  Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Joaquim Barbosa. Plenário, 28.11.2012.

 
 Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Presentes à 

sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar 
Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux 
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mandato eletivo, pela mesma duração da pena privativa de liberdade 
convertida. Com relação ao réu João Paulo Cunha, pelo cometimento 
do delito de  corrupção passiva, descrito no  item III.1 (a.1)  da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão e 
50 (cinquenta) dias-multa, nos termos do voto do Ministro Cezar 
Peluso, vencidos os Ministros Relator, que a fixava em 3 (três) 
anos e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 150 (cento 
e cinquenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos 
cada, no que foi acompanhado pelo Ministro Celso de Mello, e, 
vencidos  somente  quanto  à  pena  de  reclusão,  os  Ministros  Rosa 
Weber e Marco Aurélio, que a fixavam em 2 (dois) anos e 8 (oito) 
meses, estabelecendo o Tribunal, para cada dia-multa, o valor de 
10 (dez) salários mínimos, nos termos do voto do Relator, vencido 
o Ministro Cezar Peluso, que fixava em 1 (um) salário mínimo o 
valor unitário do dia-multa, não havendo participado da votação os 
Ministros Revisor e Dias Toffoli; pelo cometimento do delito de 
peculato (art.  312  do  CP),  descrito  no  item III.1  (a.3)  da 
denúncia, referentemente à empresa SMP&B, o Tribunal fixou a pena 
de reclusão em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses, nos termos do 
voto da Ministra Rosa Weber, vencidos em parte o Ministro Cezar 
Peluso, que fixava a pena de reclusão em 3 (três) anos, e os 
Ministros Relator, Luiz Fux e Celso de Mello, que a fixavam em 4 
(quatro) anos e 8 (oito) meses; quanto à pena de multa, o Tribunal 
a  fixou  em  50  (cinquenta)  dias-multa,  nos  termos  do  voto  do 
Ministro Cezar Peluso, vencidos em parte o Relator, Luiz Fux e 
Celso de Mello, que a fixavam em 100 (cem) dias-multa; e, quanto 
ao valor unitário do dia-multa em 10 (dez) salários mínimos, nos 
termos do voto do Relator, vencido o Ministro Cezar Peluso, que o 
fixava em 1 (um) salário mínimo, não participando da votação os 
Ministros Revisor e Dias Toffoli; e pelo cometimento do delito de 
lavagem de dinheiro, descrito no  item III.1 (a.2)  da denúncia, 
após o voto do Relator, que fixava a pena de reclusão em 3 (três) 
anos e 50 (cinquenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, 
Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Celso de Mello, não participando da 
votação os Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso, Marco 
Aurélio e Rosa Weber, que absolveram o réu, o Presidente rejeitou 
questão de ordem suscitada da tribuna pelo advogado Dr. Alberto 
Zacharias  Toron  quanto  ao  quorum para  deliberação  sobre  a 
dosimetria da pena. Na sequência, o Tribunal rejeitou questão de 
ordem semelhante suscitada, com base no art. 7º, inciso IV, do 
RISTF,  pelo  Ministro  Marco  Aurélio,  que  restou  vencido.  Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Joaquim Barbosa. Plenário, 28.11.2012.

 
 Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Presentes à 

sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar 
Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux 
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e Rosa Weber.

Vice-Procuradora-Geral  da  República,  Dra.  Deborah  Macedo 
Duprat de Britto Pereira. 

p/Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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e Rosa Weber.

Vice-Procuradora-Geral  da  República,  Dra.  Deborah  Macedo 
Duprat de Britto Pereira. 

p/Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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Esclarecimento

05/12/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO
(DOSIMETRIA DA PENA - ROGÉRIO LANZA TOLENTINO 

-LAVAGEM DE DINHEIRO)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER  - Senhor Presidente, de 
fato, o advogado tem toda razão. A pena-base que eu fixei foi exatamente 
a mesma de Vossa Excelência: três anos e dois meses. Depois é que se 
colocou a questão sobre se havia continuidade delitiva, se havia mais de 
uma lavagem, ou apenas um crime único.  E eu,  uma ou duas sessões 
depois, votei no sentido do crime único; consequentemente, não havendo 
atenuantes  nem  agravantes  e  causa  alguma  outra  de  acréscimo  ou 
exasperação da pena, a pena definitiva seria de três anos e dois meses. 

Senhor Presidente, é o meu voto. 

Supremo Tribunal Federal
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05/12/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO
(DOSIMETRIA DA PENA - ROGÉRIO LANZA TOLENTINO 

-LAVAGEM DE DINHEIRO)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER  - Senhor Presidente, de 
fato, o advogado tem toda razão. A pena-base que eu fixei foi exatamente 
a mesma de Vossa Excelência: três anos e dois meses. Depois é que se 
colocou a questão sobre se havia continuidade delitiva, se havia mais de 
uma lavagem, ou apenas um crime único.  E eu,  uma ou duas sessões 
depois, votei no sentido do crime único; consequentemente, não havendo 
atenuantes  nem  agravantes  e  causa  alguma  outra  de  acréscimo  ou 
exasperação da pena, a pena definitiva seria de três anos e dois meses. 

Senhor Presidente, é o meu voto. 

Supremo Tribunal Federal
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Esclarecimento

05/12/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO
(DOSIMETRIA DA PENA - MARCOS VALÉRIO - EVASÃO DE DIVISAS)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, inclusive 
corrigi notas taquigráficas nesse final de semana – já havia conversado 
com o Secretário –, e constatei haver votado estendendo a apenação de 
Ramon a Marcos Valério, ou seja, acompanhei Vossa Excelência no voto 
proferido.
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05/12/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO
(DOSIMETRIA DA PENA - MARCOS VALÉRIO - EVASÃO DE DIVISAS)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, inclusive 
corrigi notas taquigráficas nesse final de semana – já havia conversado 
com o Secretário –, e constatei haver votado estendendo a apenação de 
Ramon a Marcos Valério, ou seja, acompanhei Vossa Excelência no voto 
proferido.
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Esclarecimento

05/12/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) -  Senhores  Ministros,  eu  gostaria  de  começar  esta  sessão, 
além  destas  questões  que  acabo  de  mencionar,  gostaria  de  tratar 
imediatamente, já que a última dosimetria que nós fizemos foi a relativa 
ao réu João Paulo Cunha - eu acabo de proclamar inclusive o resultado 
em relação ao crime de lavagem de dinheiro deste réu: João Paulo Cunha 
e  mais dois  outros  réus desta  ação penal  são parlamentares;  portanto, 
sobre eles nós temos que decidir a questão atinente ao mandato,  e  eu 
gostaria  de fazer  as  minhas considerações,  depois  passar  a  palavra ao 
eminente Revisor.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, antes do 
exame da consequência da sentença – a perda dos mandatos –,  talvez 
devêssemos  abordar,  como  ressaltei  quando  me  pronunciei  ao  votar 
quanto às acusações e penas, a problemática da continuidade delitiva.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Nós podemos tratar disso logo em seguida. Pode ser?

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Mas  não  seria 
interessante,  antes de apreciar-se a perda dos mandatos, definirmos as 
penas?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Por mim, tanto faz.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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05/12/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) -  Senhores  Ministros,  eu  gostaria  de  começar  esta  sessão, 
além  destas  questões  que  acabo  de  mencionar,  gostaria  de  tratar 
imediatamente, já que a última dosimetria que nós fizemos foi a relativa 
ao réu João Paulo Cunha - eu acabo de proclamar inclusive o resultado 
em relação ao crime de lavagem de dinheiro deste réu: João Paulo Cunha 
e  mais dois  outros  réus desta  ação penal  são parlamentares;  portanto, 
sobre eles nós temos que decidir a questão atinente ao mandato,  e  eu 
gostaria  de fazer  as  minhas considerações,  depois  passar  a  palavra ao 
eminente Revisor.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, antes do 
exame da consequência da sentença – a perda dos mandatos –,  talvez 
devêssemos  abordar,  como  ressaltei  quando  me  pronunciei  ao  votar 
quanto às acusações e penas, a problemática da continuidade delitiva.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Nós podemos tratar disso logo em seguida. Pode ser?

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Mas  não  seria 
interessante,  antes de apreciar-se a perda dos mandatos, definirmos as 
penas?

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Por mim, tanto faz.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, eu também, na sequência, dispor-me-ia a explicitar a 
modificação,  que eu trago  à  apreciação  do  egrégio  Plenário,  quanto  à 
fixação da multa pecuniária, conforme aventei em sessões passadas.

Eu exacerbei um pouco as minhas penas pecuniárias, com relação às 
penas que estabeleci anteriormente, de maneira a me aproximar daquilo 
que o Plenário assentou, mas eu proporei um determinado critério para a 
sua fixação. 

Eu proporei que a pena pecuniária adote o mesmo critério trifásico 
que a pena corporal.  Mas,  oportunamente.  Depois daquilo o eminente 
Ministro Marco Aurélio trouxer a nossa consideração, eu pedirei licença 
ao Plenário para também fazer um reajuste no meu voto no que tange à 
pena de multa, até porque a conclusão a que se chegar, em função do voto 
do eminente Ministro Marco Aurélio, não prejudicará o cálculo da multa, 
tendo em conta o que dispõe o artigo 72 do Código Penal que diz:

"Art.  72  -  No  concurso  de  crimes,  as  penas  de  multa  são  
aplicadas distinta e integralmente."

Então, nada impede que as minhas ponderações fiquem para depois 
do voto do Ministro Marco Aurélio.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Sob a ótica sobre a qual aborda a questão o Ministro Celso 
de Mello, eu creio que, então, essa questão da multa ficará para depois da 
deliberação sobre a pena corporal.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) -  Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência é quem suscita 
essa  questão  atinente  à  continuidade  delitiva.  Vossa  Excelência  trouxe 
voto escrito sobre a matéria?

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Sim,  Presidente. 
Trouxe.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Eu também tenho voto escrito. Então, como Relator, eu creio 
que o meu voto deve preceder o voto de Vossa Excelência.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Sim,  sem  dúvida 
alguma. Estou pronto a ouvi-lo.
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V O T O

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR): Analiso, agora, 
a  alegação  de  algumas  defesas,  quanto  à  teórica  possibilidade  de 
aplicação da regra da continuidade delitiva de forma mais abrangente do 
que a reconhecida, até agora, pela Corte.
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que a reconhecida, até agora, pela Corte.
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SOBRE A CONTINUIDADE DELITIVA

Senhores  Ministros,  os  advogados  dos  réus  MARCOS  VALÉRIO, 
CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH sustentam a possibilidade 
de  se  considerar  que  houve  continuidade  delitiva  entre  os  crimes  de 
peculato e de corrupção ativa pelos quais os réus foram condenados, o 
que levaria à aplicação da pena de somente um dos crimes (peculato ou 
corrupção, a que for mais grave), com aumento da fração de um sexto a 
dois terços, nos termos do art. 71 do Código Penal. Para os requerentes, os 
crimes teriam lesado o mesmo bem jurídico-penal, pois todos são crimes 
contra a Administração Pública.

O pedido não encontra amparo legal nem jurisprudencial.
Há mais de três décadas, esta Corte, ao definir as balizas do crime 

continuado, fixou que a regra do art. 71 somente se aplica se o agente 
tiver praticado o mesmo tipo penal e ainda assim observadas as demais 
condições  descritas  no  mencionado  dispositivo  legal.  Não  poderia  ser 
diferente, pois para que uma conduta seja tomada como  continuação da 
precedente, deve se tratar de condutas idênticas.

Neste sentido, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal 
Federal:

“Para que se reconheça o nexo de continuidade é imprescindível  
que  os  delitos  sejam  da  mesma  espécie.  Os  crimes  de  roubo  e  
extorsão, definidos autonomamente,  são da mesma natureza,  
mas não são da mesma espécie,  no  sentido  absoluto.  Concurso  
material  de  delitos,  e  não  crime  continuado,  bem reconhecido.  HC  
indeferido.” (HC 57.564,  Rel.  Min.  Cordeiro Guerra,  2ª  Turma, 
unânime,  DJ  28.3.1980;  RvC  5059,  rel.  Min.  Carlos  Velloso, 
idem).

  
O mesmo entendimento foi aplicado, durante anos, por esta Corte, 

em  relação  à  impossibilidade  de  se  reconhecer  nexo  de  continuidade 
entre  crimes  de  estupro  e  de  atentado  violento  ao  pudor,  ainda  que 
presentes todas as circunstâncias objetivas do art. 71 do CP. A título de 
exemplo  da  farta  jurisprudência  sobre  a  matéria,  cito  o  seguinte 
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precedente:
“DIREITO PENAL. CRIMES DE ESTUPRO E ATENTADO  

VIOLENTO  AO  PUDOR.  MESMA  VÍTIMA.  CONCURSO  
MATERIAL (E NÃO CRIME CONTINUADO).

1.  O  Direito  Penal  brasileiro  encampou  a  teoria  da  ficção  
jurídica para justificar a natureza do crime continuado (art. 71, do  
Código Penal). Por força de uma ficção criada por lei, justificada em  
virtude  de  razões  de  política  criminal,  a  norma  legal  permite  a  
atenuação  da  pena  criminal,  ao  considerar  que  as  várias  ações  
praticadas pelo sujeito ativo são reunidas e consideradas fictamente  
como delito único.

2. "Não há falar em continuidade delitiva dos crimes de  
estupro  e  atentado  violento  ao  pudor"  (HC  nº  70.427/RJ,  
Ministro  Carlos  Velloso,  2ª  Turma,  DJ  24-9-1993),  ainda  que  
"perpetrados  contra  a  mesma  vítima"  (HC  nº  688.77/RJ,  Relator  
Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ 21-2-1992).

3.  A hipótese  dos  autos  demonstra  que,  em  relação  às  duas  
vítimas,  os  crimes  de  atentado  violento  ao  pudor  não  foram  
perpetrados como "prelúdio do coito" ou meio para a consumação do  
crime  de  estupro,  havendo  completa  autonomia  entre  as  condutas  
praticadas.

4.  Tal  solução  não  ofende  as  diretrizes  da  política  criminal  
voltadas ao cumprimento dos objetivos expressos na Constituição da  
República,  acentuando  a  própria  circunstância  da  hediondez  das  
condutas havidas pelo paciente por ocasião dos fatos referidos na ação  
penal a que respondeu, que vitimaram duas mulheres.

5. Ordem de habeas corpus denegada.”
(HC 91.370, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, unânime, DJ 

19.6.2008).
  

Apenas  recentemente  houve  revisão  desse  entendimento,  pois  o 
legislador  reuniu,  no  mesmo tipo  penal,  as  duas  condutas  delituosas, 
muito  embora,  nitidamente,  pretendesse  conferir  tratamento 
simbolicamente mais gravoso (sob o ponto de vista da estigmatização) ao 
acusado da prática de crime de atentado violento ao pudor – passando a 
dar também a essa prática o nomen juris de estupro.
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Mesmo que se entendesse possível aplicar a regra da continuidade a 
condutas que se enquadrem em tipos legais distintos, ainda assim seria 
necessário haver,  no mínimo,  “unidade de  resultado injusto”,  além dos 
demais  caracteres  comuns,  “indicadores  de  continuidade objetiva  da  
primeira através  das  posteriores ações  típicas,  definidas  em conjunto  como  
unidade de  ação injusta” (Juarez Cirino dos Santos,  Direito penal – parte  
geral. 4ª ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010. p. 407/408).

No caso em análise, não há, entre os crimes de corrupção ativa e de 
peculato,  qualquer  nexo  de  continuidade.  Ao  contrário,  as  condutas 
praticadas  para  levar  a  cabo  a  prática  de  cada  um desses  delitos  são 
inteiramente  distintas  e  conduzem  a  distintos  resultados  criminosos. 
Assim, nenhum dos requisitos do art. 71 do Código Penal está presente 
nessas  duas  situações.  As  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de 
execução e outras semelhantes são distintas e específicas para cada um 
desses delitos, que os réus desejaram praticar com dolos autônomos.

Além  disso,  nas  turmas  deste  Tribunal,  temos  assentado 
entendimento de que, para aplicar a regra do crime continuado (art. 71 do 
CP), no lugar do concurso material de crimes (art. 69 do CP), não basta 
que haja similitude de condições de tempo, lugar,  espécie de crime.  É 
preciso que os  crimes subsequentes  possam,  de fato,  ser  considerados 
como mera continuação do primeiro crime, como impõe o art. 71. Ou seja: 
deve haver não apenas unidade objetiva, mas também subjetiva entre as 
condutas.

Embora  o  parecer  apresentado  pela  defesa  dos  réus  CRISTIANO 
PAZ e RAMON HOLLERBACH, da lavra do professor Juarez Tavares, 
defenda a aplicação de critérios meramente objetivos, citando a doutrina 
alemã  de  Merkel  e  Mezger,  não  se  pode  ignorar  que  a  tendência  do 
direito penal moderno é não considerar as condutas criminosas apenas 
em seu aspecto objetivo, mas também no subjetivo, uma vez que o dolo 
foi inserido na categoria da  tipicidade a partir do desenvolvimento da 
teoria final da ação. Daí porque, independentemente de previsão no tipo 
penal ou nas demais regras do Código Penal, sempre é inerente à relação 
de  causalidade que  conecta  a  conduta  do  indivíduo ao  resultado 
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penalmente relevante a existência de um  vínculo subjetivo do agente 
com aquele resultado – o dolo ou a culpa.

A  regra  do  art.  71  do  Código  Penal  não  é  exceção  a  esse 
entendimento. Por esta razão é que se afirma que “crime de igual espécie  
são fatos típicos equivalentes,  tanto do ponto de vista objetivo quanto  
subjetivo”(Juarez Cirino dos Santos, Direito penal..., p. 407).

A lição de Juarez Cirino dos Santos é extremamente valiosa para a 
exata compreensão deste tema que, de resto, encontra inteiro acolhimento 
da  jurisprudência  deste  Supremo  Tribunal  Federal.  Peço  vênia  para 
proceder, inicialmente, à leitura do tópico em que o abalizado penalista 
cuida dessa matéria:

“1. A disciplina legal. Situações de pluralidade de fatos típicos  
de igual espécie, produzidos por pluralidade de ações ou de omissões  
de ação, realizadas em condições de tempo, lugar, modo de execução e  
outras  indicadoras de  que  os  fatos  típicos  posteriores  são  
continuação do primeiro configuram unidade continuada de tipo  
de  injusto (ou  crime  continuado),  regida  pelo  princípio  de  
exasperação da pena.

(...)
2. O paradigma objetivo/subjetivo do crime continuado.  

Sob a égide do antigo paradigma causal de fato punível, o critério do  
legislador  para  determinar  a  relação  de  continuidade  delitiva 
deveria  ser,  necessariamente,  objetivo –  ou  seja,  a  relação  de  
continuação de ações típicas devia ser interpretada de um ponto de  
vista objetivo. Adotado o sistema finalista como paradigma da parte  
geral do Código Penal, a estrutura das ações típicas  continuadas –  
como, aliás, a estrutura de qualquer ação típica, inclusive das ações  
típicas  em  concorrência  material e  formal –  é  constituída  de  
elementos  objetivos  e  subjetivos,  cujo  exame  é  necessário para  
determinar não só a existência de  crimes da mesma espécie, mas  
também para verificar a existência da relação de continuação da ação  
típica anterior através das ações típicas posteriores. Em conclusão: o  
novo  modelo de  estrutura  do  fato  punível  e,  portanto,  o  novo  
paradigma objetivo-subjetivo de construção e de interpretação da lei  
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penal requer uma nova leitura dos critérios legais, capaz de integrar  
as dimensões objetiva e subjetiva do fato punível no conceito de fato  
punível  continuado –  independente  da  opinião  do  legislador,  em  
interpretação  paralela obviamente equivocada,  sobre  a ausência  de  
maiores inconvenientes da teoria objetiva do crime continuado.

Nessa perspectiva – que rompe com o inexplicável objetivismo 
dominante  na  literatura  penal  finalista brasileira  em  matéria  de  
crime continuado –  crimes  de  igual espécie  constituem tipos  de  
injusto  equivalentes do  ponto  de  vista  do  tipo  objetivo  e  do  tipo  
subjetivo.” (idem, p. 407/408).

Outro não é o entendimento sedimentado deste Supremo Tribunal 
Federal.  Nesse  sentido,  cito  o  precedente  firmado  no  HC  113.413,  da 
relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski:

  
“HABEAS  CORPUS.  PENAL.  PACIENTE  CONDENADO  

POR  ROUBOS  QUALIFICADOS  E  FORMAÇÃO  DE  
QUADRILHA ARMADA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE  
JUSTIFICADA  NOS  ANTECEDENTES  CRIMINAIS  E  NA 
PERSONALIDADE  DO  AGENTE.  FUNDAMENTAÇÃO  
IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO  
OCORRÊNCIA DAS CONDIÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS.  
IMPOSSIBILIDADE  DE  REVOLVIMENTO  DO  CONJUNTO  
PROBATÓRIO PARA ESSE FIM.  REITERAÇÃO CRIMINOSA.  
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REGRAS DE CRIME  
ÚNICO.  AÇÕES  AUTÔNOMAS.  CONDENAÇÃO  
SIMULTÂNEA  PELOS  CRIMES  DE  ROUBO  QUALIFICADO  
COM  EMPREGO  DE  ARMA DE  FOGO  E  FORMAÇÃO  DE  
QUADRILHA  ARMADA.  BIS  IN  IDEM.  NÃO  
CONFIGURAÇÃO.  CRIMES  AUTÔNOMOS  E  OBJETOS  
JURÍDICOS DIVERSOS. ORDEM DENEGADA.

I  –  A  exasperação  das  penas-base  está  satisfatoriamente  
justificada na sentença condenatória, que considerou desfavoráveis os  
antecedentes criminais e a personalidade do agente.

II – O acórdão ora atacado está em perfeita consonância  
com o entendimento firmado pelas duas Turmas desta Corte,  
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no  sentido  de  que  “não  basta  que  haja  similitude  entre  as  
condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras  
similares).  É  necessário  que  entre  essas  condições  haja  uma  
ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem  
sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”, sendo  
certo, ainda, que “o entendimento desta Corte é no sentido de  
que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual  
ou  profissional  é  suficiente  para  descaracterizar  o  crime  
continuado” (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito).

III  –  Consta  dos  autos  que  o  paciente  foi  reconhecido  como  
criminoso habitual, uma vez que faz do crime seu modus vivendi.

IV – A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido da  
impossibilidade de revolvimento do conjunto probatório com o fim de  
verificar a ocorrência das condições configuradoras da continuidade  
delitiva.

V – A tentativa de roubo ocorrida na área externa do shopping  
center  consubstancia  crime  autônomo,  praticado  com o  objetivo  de  
assegurar a fuga do paciente e do seu comparsa, não havendo falar,  
portanto,  em  continuidade  delitiva  entre  esse  e  os  roubos  
consumados no interior daquele estabelecimento comercial.

VI – Esta Corte já firmou o entendimento de que a condenação  
simultânea pelos crimes de roubo qualificado com emprego de arma de  
fogo (art. 157, § 2º, I, do CP) e de formação de quadrilha armada (art.  
288, parágrafo único, do CP) não configura bis in idem, uma vez que  
não  há  nenhuma relação  de  dependência  ou  subordinação  entre  as  
referidas  condutas  delituosas  e  porque  elas  visam  bens  jurídicos  
diversos. Precedentes.

VII – Ordem denegada.”
(HC 113.412, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, 

unânime, DJ 9.11.2012).

No caso em análise, os crimes de corrupção ativa pelos quais os réus 
MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH foram 
condenados  também  não  podem ser  considerados  uma  unidade 
continuada. Ora, não é possível considerar que a corrupção do Diretor de 
Marketing  do  Banco  do  Brasil,  para  renovar  o  contrato  da  DNA 
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Propaganda  com  a  entidade  pública,  seja  “mera  continuação”  da 
corrupção  do  Presidente  da  Câmara  dos  Deputados,  cujo  fim  era 
interferir no procedimento licitatório que levaria à contratação da SMP&B 
pelo  órgão  público.  Estas  duas  práticas  também  não  podem  ser 
consideradas  como  continuação  dos  crimes  de  corrupção  ativa 
consubstanciados  no  pagamento  de  propina  a  diversos  parlamentares, 
narrados no capítulo VI da denúncia.

Quanto  aos  outros  dois  crimes  de  corrupção  ativa  narrados  nos 
capítulos III.1 (relativamente ao Presidente da Câmara dos Deputados) e 
III.3 da denúncia (relativamente ao Diretor de Marketing do Banco do 
Brasil),  cuida-se  de  delitos  distintos,  com  dinâmicas  próprias,  dolos 
autônomos  e  que  conduziram  à  produção  de  diferentes  resultados 
criminosos, em momentos diferentes. O único elemento em comum é o 
pagamento de propina. Porém o oferecimento de vantagem indevida é 
uma elementar do crime definido no art. 333 e, portanto, é característica 
comum a qualquer delito de corrupção ativa, insuficiente para conduzir à 
conclusão de que houve uma unidade continuada de conduta criminosa.

Ademais,  a  demonstrar  que  os  requisitos  e  as  circunstâncias 
objetivas do art. 71 do Código Penal são diferentes, deve-se observar que 
a propina foi paga tendo em vista a prática de diferentes atos de ofício, 
por agentes públicos diferentes, contra entidades públicas distintas.

Aliás, até mesmo as empresas que seriam beneficiadas pela prática 
de  atos  de  ofício  são  diferentes,  assim  como  o  “lugar”  da  prática 
criminosa de corrupção ativa em relação ao Presidente da Câmara e ao 
Diretor de Marketing do Banco do Brasil é inteiramente distinto (reuniões 
na  residência  oficial  da  Presidência  da  Câmara  dos  Deputados  e 
pagamento de vantagem indevida em Brasília (capítulo III.1); reuniões no 
departamento de marketing do Banco do Brasil e pagamento realizado no 
Rio de Janeiro (item III.3).

Por seu turno, as corrupções ativas de parlamentares são também 
inteiramente  diferentes  dessas  duas  outras  corrupções  ativas.  Houve, 
inclusive, coautoria de outros réus, com comando da ação criminosa por 
JOSÉ  DIRCEU  e  atuação  de  JOSÉ  GENOÍNO,  DELÚBIO  SOARES, 
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SIMONE VASCONCELOS, ROGÉRIO TOLENTINO.
Faltam, portanto,  os requisitos mínimos para que se possa sequer 

cogitar da aplicabilidade do art. 71 do CP a essas situações tão díspares.
Outro ponto merece ser objeto de consideração.
Esses  réus  –  MARCOS  VALÉRIO,  CRISTIANO  PAZ  e  RAMON 

HOLLERBACH – praticaram grande quantidade de crimes no espaço de 
quase três anos. Aliás, os mesmos réus respondem a outras ações penais 
instauradas depois das denúncias feitas pelo réu ROBERTO JEFFERSON, 
por  crimes  semelhantes  que,  em  tese,  viriam  sendo  praticados  pelos 
acusados,  através de suas agências de publicidade,  durante quase oito 
anos.

A  jurisprudência  pacífica  desta  Corte  é  no  sentido  de  que  a 
reiteração  criminosa  e  a  prática  profissional  de  delitos  não  pode  ser 
invocada para aplicar o benefício da continuidade delitiva aos réus que 
praticam múltiplos crimes, como é o caso desses acusados.

No caso destes autos, deve-se reconhecer que cuidamos de autores 
profissionais de crimes, tendo em vista a quantidade de delitos que os 
réus perpetraram, mantendo-se unidos para esse fim ao longo de mais de 
dois anos.

Nesse  sentido  da  habitualidade criminosa,  durante  o  julgamento 
dos  crimes  de  lavagem  de  dinheiro  pelos  quais  os  réus  MARCOS 
VALÉRIO,  CRISTIANO  PAZ  e  RAMON  HOLLERBACH,  além  de 
outros,  foram  condenados,  o  eminente  Ministro  Marco  Aurélio 
manifestou-se, inclusive, no sentido da aplicação da causa de aumento de 
pena  prevista  na  Lei  9.613/98,  que  diz  respeito,  exatamente,  à  prática 
habitual do mencionado crime. É fato que os crimes praticados nestes 
autos revelam a reiteração habitual  e profissional  da prática de vários 
crimes.

A  impossibilidade  de  aplicação  da  regra  do  art.  71,  no  caso 
mencionado, advém de remansosa jurisprudência desta Corte. Cito, por 
exemplo, o julgamento do HC 109.971, de relatoria do eminente Ministro 
Revisor, Ricardo Lewandowski, julgado à unanimidade pela 2ª Turma, de 
cuja ementa constou o seguinte:
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“O  acórdão  ora  atacado  está  em  perfeita  consonância  
com o entendimento firmado pelas duas Turmas desta Suprema  
Corte, no sentido de que ‘não basta que haja similitude entre as  
condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras  
similares).  É  necessário  que  entre  essas  condições  haja  uma  
ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem  
sido  os  crimes  subsequentes  continuação do  primeiro’,  sendo  
certo, ainda, que ‘o entendimento desta Corte é no sentido de que  a 
reiteração criminosa indicadora de  delinquência  habitual  ou  
profissional  é  suficiente  para  descaracterizar  o  crime  
continuado’  (RHC 93.144/SP,  Rel.  Min.  Menezes  Direito)”  (HC 
109.971/RS,  Rel.  Min.  Ricardo  Lewandowski,  unânime,  j. 
18.10.2011).

  
No mesmo sentido,  outro acórdão da lavra do eminente Ministro 

Ricardo Lewandowski:

“PENAL. HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS  
SOB  A ALEGAÇÃO  DE  CONTINUIDADE  DELITIVA.  NÃO-
OCORRÊNCIA DAS CONDIÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS.  
IMPOSSIBILIDADE  DE  REVOLVIMENTO  DO  CONJUNTO  
PROBATÓRIO PARA ESSE FIM.  REITERAÇÃO CRIMINOSA.  
PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

I  -  A  jurisprudência  desta  Casa  é  pacífica  no  sentido  da  
impossibilidade de revolvimento do conjunto probatório com o fim de  
verificar a ocorrência das condições configuradoras da continuidade  
delitiva.

II -  É assente, ademais,  na doutrina e na jurisprudência  
que "quem faz do crime a sua atividade comercial,  como se  
fosse uma profissão, incide na hipótese de habitualidade, ou de  
reiteração  delitiva,  que  não  se  confundem  com  a  da  
continuidade  delitiva"  (HC  71.940/SP,  Rel.  Min.  Maurício  
Corrêa).

III - Ordem denegada.”
(HC 94.970,  Rel.  Min.  Ricardo  Lewandowski,  1ª  Turma, 
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unânime, DJ 27.11.2008).

Cito, ainda, o seguinte precedente, da lavra da eminente Min. Ellen 
Gracie:

  
“HABEAS  CORPUS.  DIREITO  PENAL.  CRIME  

CONTINUADO.  NECESSIDADE  DE  PRESENÇA  DOS  
ELEMENTOS  OBJETIVOS  E  SUBJETIVOS.  REITERAÇÃO  
HABITUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Para a caracterização do crime continuado faz-se necessária a  
presença tanto dos elementos objetivos quanto subjetivos.

2.  Constatada a reiteração habitual,  em que as  condutas  
criminosas são autônomas e isoladas, deve ser aplicada a regra do  
concurso material de crimes.

3.  A continuidade  delitiva,  por  implicar  verdadeiro  benefício  
àqueles delinqüentes que, nas mesmas circunstâncias de tempo, modo  
e  lugar  de  execução,  praticam  crimes  da  mesma  espécie,  deve  ser  
aplicada somente aos acusados que realmente se mostrarem dignos de  
receber a benesse.

4.  Habeas  corpus  denegado.” (HC 101.049,  Rel.  Min.  Ellen 
Gracie, unânime, j. 04.05.2010).

  
Assim,  o  réu MARCOS VALÉRIO liderou a  execução  dos  delitos 

planejados pela quadrilha, praticou crimes de peculato em detrimento do 
patrimônio da Câmara dos Deputados; dois peculatos em detrimento do 
patrimônio do Banco do Brasil; crime de corrupção ativa envolvendo o 
então Presidente da Câmara dos Deputados;  outro crime de corrupção 
ativa,  desta  vez  envolvendo  o  ex-Diretor  de  Marketing  do  Banco  do 
Brasil;  além  de  ter,  juntamente  com  outros  réus  associados  à  mesma 
quadrilha, também corrompido Deputados Federais, em razão da função 
parlamentar que exerciam, para determiná-los a praticar atos de ofício de 
interesse  do  Partido  dos  Trabalhadores.  Nem  mesmo  a  localização 
geográfica dos delitos é a mesma, como também não houve coincidência 
temporal entre as condutas.

São,  portanto,  crimes  distintos,  sem  que  se  possa  considerar  a 
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existência de nexo de continuidade, nos termos do art. 71 do CP.
Aliás,  se  fôssemos  levar  à  risca  a  jurisprudência  deste  Tribunal, 

deveríamos considerar que houve concurso material em relação a vários 
outros  crimes  pelos  quais  MARCOS  VALÉRIO,  CRISTIANO  PAZ  e 
RAMON  HOLLERBACH  foram  condenados,  tal  como  pleiteou  o 
Ministério Público Federal tanto na denúncia como nas alegações finais.

É  que  as  duas  Turmas  têm  assentado  entendimento  de  que  o 
intervalo de mais de 30 dias entre as práticas delitivas interrompe o nexo 
de continuidade, independentemente de estarem presentes os elementos 
do art. 71 do Código Penal. Assim, a cada trinta dias, teríamos um novo 
delito, em concurso material, e não mera continuidade do anterior.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.  ROUBO.  
UNIFICAÇÃO  DAS  PENAS  EM  RAZÃO  DA  ALEGADA 
CONTINUIDADE  DELITIVA:  IMPROCEDÊNCIA.  AUSÊNCIA 
DOS REQUISITOS LEGAIS. ESPAÇO TEMPORAL ENTRE OS  
DELITOS  SUPERIOR  A  TRINTA  DIAS.  HABEAS  CORPUS  
DENEGADO.

1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir  
direito  do  Paciente  nem ilegalidade  ou  abuso  de  poder  a  ensejar  a  
concessão da ordem.

2.  O  Paciente  não  satisfaz  os  requisitos  objetivos  
necessários à unificação das penas executadas, pois, “havendo 
intervalo de tempo superior a trinta dias entre os crimes não é  
de ser reconhecida a continuidade delitiva”(HC 95.415, relator o  
Ministro Eros Grau, DJe 20.3.2009). 3. Habeas corpus denegado.”

(HC 112.484, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, unânime, 
DJ 15.10.2012)

  
“Penal.  Habeas corpus.  Dois  crimes de roubo praticados  com  

intervalo  de  45  dias.  Continuidade  delitiva.  Inexistência.  
Habitualidade ou reiteração criminosa.

1. O art. 71 do Código Penal arrola os requisitos necessários à  
caracterização do crime continuado, a saber: (i) mais de uma ação ou  
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omissão; (ii) prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; (iii)  
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes;  
e (iv) os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do  
primeiro.

2.  In  casu,  o  paciente  restou  condenado  por  dois  crimes  de  
roubo,  o  primeiro  praticado  em  20/12/2004  e  o  segundo  em  
05/02/2005, perfazendo entre os delitos um intervalo de 45 dias.

3. É assente na doutrina que não há “como determinar o número  
máximo de dias ou mesmo de meses para que se possa entender pela  
continuidade delitiva.

4.  O  Supremo  Tribunal  Federal,  todavia,  lançou  luz  sobre  o  
tema ao firmar, e a consolidar, o entendimento de que,  excedido o  
intervalo de  30  dias entre  os crimes,  não é  possível  ter-se  o  
segundo delito como continuidade do primeiro: HC 73.219/SP,  
Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 26/04/1996, e HC 69.896,  
Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 02/04/1993.

5. A habitualidade ou a reiteração criminosa distingue-se  
da continuidade delitiva, consoante reiteradamente vem decidindo  
esta  Corte:  HC  74.066/SP,  Rel.  Min.  MAURÍCIO  CORRÊA,  2ª  
Turma, DJ de 11/10/1996; HC 93.824/RS, Rel. Min. EROS GRAU,  
2ª Turma, DJe de 15/08/2008; e HC 94.970, Rel. Min. RICARDO  
LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJe de 28/11/2008. 6. Habeas corpus  
denegado.”

(HC 107.636, Rel.  Min. Luiz Fux, 1ª Turma, unânime, DJ 
20.03.2012)

  
"HABEAS  CORPUS.  ROUBO  QUALIFICADO.  

CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CRIME  SIMILARES.  LAPSO  
TEMPORAL  SIGNIFICATIVO  ENTRE  OS  FATOS  
CRIMINOSOS.  IMPOSSIBILIDADE  DE  RECONHECIMENTO  
DA CONTINUIDADE DELITIVA. PRECEDENTES.

1. A configuração da continuidade delitiva exige a prática de um  
ou mais  crimes  da  mesma espécie  em condições  de  tempo,  lugar  e  
modo  de  execução  do  delito  indicativas  de  serem,  as  condutas  
subsequentes, continuação da primeira.

2. O lapso temporal significativo, no caso cerca de oitenta  
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e nove dias entre a prática dos crimes de roubo, inviabiliza o  
reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes.

3. Ordem denegada.”
(HC 106.173, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, unânime, DJ 

31.07.2012).
  

Portanto,  diante  de  todos  esses  conceitos  e  entendimentos  já  de 
longa  data  sedimentados  pela  Corte,  considero  que  não  se  pode 
confundir o fato de os acusados terem praticado vários crimes, ao longo 
de  mais  de  dois  anos,  através  de  uma  organizada  quadrilha,  com  a 
existência de continuidade delitiva entre os delitos praticados. Seria um 
privilégio indevido concedido a réus que fazem da prática criminosa uma 
rotina, com dolos autônomos destinados à prática de cada delito. Com 
efeito,  cada  crime  teve  seu  contexto  e  execução  próprios,  com  dolos 
diretamente dirigidos à prática de cada um deles. A extensão da ficção 
jurídica  da  continuidade  delitiva  a  esses  casos  é  imprópria,  pois  as 
práticas  de  corrupção,  por  exemplo,  do  Presidente  da  Câmara  dos 
Deputados,  no  exercício  dessa  função,  e  do  Diretor  de  Marketing  do 
Banco do Brasil, no exercício dessa função, se deram em contextos e em 
lugares inteiramente diversos, e também distintos daqueles relativos ao 
pagamento  de  propina  a  parlamentares,  no  qual  a  ré  SIMONE 
VASCONCELOS estabelecia contato com os Deputados Federais e seus 
intermediários para combinar, com estes, a data e o local da entrega do 
dinheiro, a qual foi feita em Brasília e também em outras unidades da 
Federação.

Por todo o exposto, considero que nossa jurisprudência impede que 
se acolha o pedido das defesas, de aplicação da regra da continuidade em 
relação a todos os crimes de corrupção ativa, ou todos os crimes contra a 
Administração Pública, praticados pelos réus.

Inaplicável, a meu sentir, por todos esses fundamentos, o art. 71 do 
CP aos casos pleiteados pelas defesas.

Quanto à fração da continuidade aplicável, que varia de um sexto a 
dois terços, a adoção do critério referente ao número de crimes praticados 
é mais segura e possibilita a previsibilidade por todo réu que venha a 
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pagamento  de  propina  a  parlamentares,  no  qual  a  ré  SIMONE 
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intermediários para combinar, com estes, a data e o local da entrega do 
dinheiro, a qual foi feita em Brasília e também em outras unidades da 
Federação.

Por todo o exposto, considero que nossa jurisprudência impede que 
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praticar delitos na situação do art. 71 do Código Penal. Adotar critérios 
subjetivos como o da “intensidade” da lesão ao bem jurídico, além de não 
guardar relação com o conceito de continuidade delitiva (que se verifica 
com  a  reiteração  quantitativa de  condutas,  e  não  com  a  prática 
qualitativamente mais intensa de crimes), levaria a maior possibilidade 
de arbítrio judicial Por fim, deve-se ressaltar que a intensidade da lesão 
ao bem jurídico deve ser objeto de análise na fixação da pena-base de 
todo  e  qualquer  crime,  independentemente  de  ter  ou  não  havido 
reiteração da  conduta criminosa  (em concurso  formal,  material  ou em 
continuidade).

É como voto sobre a matéria.
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05/12/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

EXPLICAÇÃO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Nessa mesma linha?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - O meu voto se estende a todas essas postulações.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) -  Nós  aplicamos  o  princípio  da  continuidade  delitiva  a 
diversos crimes, especialmente ao crime de lavagem de dinheiro.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - É diverso.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Sim, eu recebi, ainda há pouco, na presença do eminente 
Procurador-Geral da República, em meu gabinete, o advogado de um dos 
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réus do núcleo bancário, o senhor Vinícius Samarane, que fez postulação 
idêntica em relação aos mesmos, e evocou, inclusive, o parecer que instrui 
essa postulação.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Ministro Carlos Velloso. Exatamente.

Acho  que  meu  voto  se  aplica  a  essas  situações,  faz  as  devidas 
considerações, até mesmo em relação a isso.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) -  Eu cheguei a indagar do senhor advogado se havia feito 
essa postulação em alegações finais. E ele, com muita lealdade, disse que 
não  havia  feito  expressamente,  porque,  em princípio,  havia  negado  a 
existência  do  crime,  nem  cogitava  da  possibilidade  de  aplicação  das 
penas que foram aplicadas.
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05/12/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ANTECIPAÇÃO AO VOTO
(S/APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Reafirmo, Presidente, 
em profissão de fé, que a beleza do Colegiado está no dissenso, e, quando 
possível  esse  dissenso,  tem-se pronunciamento da maior  valia,  porque 
revela a certeza de que dois entendimentos foram colocados, e a maioria – 
e no Colegiado vence sempre a maioria, pois é um órgão, por excelência, 
democrático – pronunciou-se com absoluta segurança.

Honrou-me Vossa Excelência mencionando, no voto que acaba de 
proferir, o que consignei quanto à causa de aumento prevista no artigo 1º, 
§ 4º, da Lei de Lavagem de Dinheiro, de nº 9.613/98. Sim, preconizei a 
observância, e fui voz isolada neste Plenário, da causa de aumento. E o fiz 
a partir da mesma premissa que me conduz a preconizar a observância 
do instituto da continuidade delitiva, ou seja, a habitualidade. Portanto, 
não vislumbrem os apressados, na interpretação, incongruência de minha 
parte.

Presidente,  quais  foram  as  penas  estabelecidas  até  aqui  pelo 
Supremo?  Tenho  quadro  em  que  menciono,  acusado  por  acusado,  os 
crimes  perpetrados  e  aludo  às  penas.  Vou  fazer  referência,  para  não 
cansar  os  colegas  e  ouvintes,  ao  total,  em  relação  a  cada  qual  dos 
condenados, da pena restritiva da liberdade de ir e vir.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – 

DOSIMETRIA DA PENA

1. Penas estabelecidas pelo Supremo: 

Eis as condenações formalizadas considerados os diversos acusados: 

a) José Dirceu:
● Formação de quadrilha – 2 anos e 11 meses de reclusão;
● Corrupção ativa – 7 anos e 11 meses de reclusão e 260 dias-multa.
Total: 10 anos e 10 meses de reclusão e 260 dias-multa.

b) José Genoíno
● Formação de quadrilha – 2 anos e 3 meses de reclusão; 
● Corrupção ativa – 4 anos e 8 meses de reclusão e 180 dias-multa.
Total: 6 anos e 11 meses de reclusão e 180 dias-multa.

c) Delúbio Soares
● Formação de quadrilha – 2 anos e 3 meses de reclusão;
● Corrupção ativa – 6 anos e 8 meses de reclusão e 250 dias-multa à 

razão de 5 salários mínimos o dia.
Total: 8 anos e 11 meses de reclusão e 250 dias-multa.

d) Marcos Valério
● Formação de quadrilha – 2 anos e 11 meses de reclusão; 
● Corrupção ativa referente a José Paulo Cunha – 4 anos e 1 mês de 

reclusão e 180 dias-multa;
● Corrupção ativa concernente a Pizzolato – 3 anos, 1 mês e 10 dias 

de reclusão e 30 dias-multa;
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● Corrupção ativa parlamentares – 7 anos e 11 meses de reclusão e 
225 dias-multa;

● Peculato – Câmara dos Deputados – 4 anos e 8 meses de reclusão e 
210 dias-multa;

● Peculato – Banco do Brasil – 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 
230 dias-multa;

● Evasão de divisas – 5 anos e 10 meses de reclusão e 168 dias-multa;
● Lavagem de dinheiro – 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 20 

dias-multa.
Total: 40 anos, 4 meses e 6 dias e 1.063 dias-multa.

e) Ramon Hollerbach Cardoso
● Formação de quadrilha – 2 anos e 3 meses de reclusão;
● Corrupção ativa – Câmara dos Deputados – 2 anos e 6 meses de 

reclusão e 100 dias-multa;
●  Corrupção  ativa  referente  a  Pizzolato  –  2  anos  e  8  meses  de 

reclusão e 180 dias-multa; 
● Corrupção ativa – Parlamentares – 5 anos e 10 meses de reclusão e 

180 dias-multa;
● Peculato – Câmara dos Deputados – 3 anos de reclusão e 180 dias-

multa; 
● Peculato – Banco do Brasil – 3 anos, 10 meses e 20  dias de reclusão 

e 190 dias-multa;
● Evasão de divisas – 2 anos e 8 meses de reclusão acrescidos de um 

terço de continuidade delitiva, restando em 3 anos e 8 meses de reclusão e 
100 dias-multa; 

● Lavagem de dinheiro – 3 anos e 6 meses de reclusão, acrescidos de 
dois terços pela continuidade delitiva, ficando em 5 anos e 10 meses de 
reclusão, além de 166 dias-multa.

Total: 29 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão e 1.096 dias-multa.

f) Cristiano de Mello Paz
● Formação de quadrilha – 2 anos e 3 meses de reclusão;
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● Corrupção ativa – João Paulo Cunha – 2 anos e 6 meses de reclusão 
e 100 dias-multa;

● Corrupção ativa – Pizzolato – 2 anos e 8 meses de reclusão e 180 
dias-multa;

● Corrupção ativa – Parlamentares – 5 anos e 10 meses de reclusão e 
180 dias-multa;

● Peculato – Câmara dos Deputados – 3 anos de reclusão, 180 dias-
multa;

● Peculato – Banco do Brasil – 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão 
e 190 dias-multa;

● Lavagem de dinheiro – 5 anos e 10 meses de reclusão e 166 dias-
multa.

Total: 25 anos, 11 meses e 20 dias, 996 dias-multa.

g) Rogério Lanza Tolentino
● Formação de quadrilha – 2 anos e 3 meses de reclusão;
● Corrupção ativa – Parlamentares – 3 anos de reclusão e 110 dias-

multa;
● Lavagem de dinheiro – 5 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão e 133 

dias-multa.
Total: 10 anos, 6 meses de reclusão e 243 dias-multa.

h) Simone Vasconcelos
● Formação de quadrilha – 1 ano e 8 meses de reclusão, decretada a 

prescrição da pretensão punitiva;
● Corrupção ativa – Parlamentares – 4 anos e 2 meses de reclusão e 

110 dias-multa;
● Evasão de divisas – 3 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão e 68 dias-

multa;
● Lavagem de dinheiro – 5 anos de reclusão e 110 dias-multa.
Total: 12 anos, 7 meses, 20 dias de reclusão e 228 dias-multa.

i) Kátia Rabelo
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● Corrupção ativa – João Paulo Cunha – 2 anos e 6 meses de reclusão 
e 100 dias-multa;

● Corrupção ativa – Pizzolato – 2 anos e 8 meses de reclusão e 180 
dias-multa;

● Corrupção ativa – Parlamentares – 5 anos e 10 meses de reclusão e 
180 dias-multa;

● Peculato – Câmara dos Deputados – 3 anos de reclusão, 180 dias-
multa;

● Peculato – Banco do Brasil – 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão 
e 190 dias-multa;

● Lavagem de dinheiro – 5 anos e 10 meses de reclusão e 166 dias-
multa.

Total: 25 anos, 11 meses e 20 dias, 996 dias-multa.

g) Rogério Lanza Tolentino
● Formação de quadrilha – 2 anos e 3 meses de reclusão;
● Corrupção ativa – Parlamentares – 3 anos de reclusão e 110 dias-

multa;
● Lavagem de dinheiro – 5 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão e 133 

dias-multa.
Total: 10 anos, 6 meses de reclusão e 243 dias-multa.

h) Simone Vasconcelos
● Formação de quadrilha – 1 ano e 8 meses de reclusão, decretada a 

prescrição da pretensão punitiva;
● Corrupção ativa – Parlamentares – 4 anos e 2 meses de reclusão e 

110 dias-multa;
● Evasão de divisas – 3 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão e 68 dias-

multa;
● Lavagem de dinheiro – 5 anos de reclusão e 110 dias-multa.
Total: 12 anos, 7 meses, 20 dias de reclusão e 228 dias-multa.

i) Kátia Rabelo
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● Formação de quadrilha – 2 anos e 3 meses de reclusão;
● Gestão fraudulenta – 4 anos de reclusão e 120 dias-multa;
● Evasão de divisas – 4 anos e 7 meses de reclusão e 100 dias-multa à 

razão de quinze salários mínimos;
● Lavagem de dinheiro – 5 anos e 10 meses de reclusão e 166 dias-

multa.
Total: 16 anos e 8 meses de reclusão e 380 dias-multa.

j) José Roberto Salgado
● Formação de quadrilha – 2 anos e 3 meses de reclusão;
● Gestão fraudulenta – 4 anos de reclusão e 120 dias-multa;
● Evasão de divisas – 4 anos e 7 meses de reclusão e 100 dias-multa;
● Lavagem de dinheiro – 5 anos e 10 meses de reclusão e 166 dias-

multa.
Total: 16 anos e 8 meses de reclusão e 386 dias-multa.

k) Vinicius Samarane 
● Gestão fraudulenta  –  3  anos e  6  meses  de reclusão e  100 dias-

multa;
● Lavagem de dinheiro – 5 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão e 130 

dias-multa.
Total: 8 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 230 dias-multa.

l) Henrique Pizzolato
● Peculato – 5 anos e 10 meses de reclusão mais 220 dias-multa;
● Corrupção passiva – 3 anos, 9 meses de reclusão e 200 dias-multa;
● Lavagem de dinheiro – 3 anos e 110 dias-multa.
Total: 12 anos e 7 meses de reclusão e 530 dias-multa.

m) João Cláudio Genu
● Formação de quadrilha – 2 anos e 3 meses de reclusão;
● Corrupção passiva – 1 ano e 6 meses de reclusão, havendo sido 

declarada a prescrição da pretensão punitiva;
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● Formação de quadrilha – 2 anos e 3 meses de reclusão;
● Gestão fraudulenta – 4 anos de reclusão e 120 dias-multa;
● Evasão de divisas – 4 anos e 7 meses de reclusão e 100 dias-multa à 

razão de quinze salários mínimos;
● Lavagem de dinheiro – 5 anos e 10 meses de reclusão e 166 dias-

multa.
Total: 16 anos e 8 meses de reclusão e 380 dias-multa.

j) José Roberto Salgado
● Formação de quadrilha – 2 anos e 3 meses de reclusão;
● Gestão fraudulenta – 4 anos de reclusão e 120 dias-multa;
● Evasão de divisas – 4 anos e 7 meses de reclusão e 100 dias-multa;
● Lavagem de dinheiro – 5 anos e 10 meses de reclusão e 166 dias-

multa.
Total: 16 anos e 8 meses de reclusão e 386 dias-multa.

k) Vinicius Samarane 
● Gestão fraudulenta  –  3  anos e  6  meses  de reclusão e  100 dias-

multa;
● Lavagem de dinheiro – 5 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão e 130 

dias-multa.
Total: 8 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 230 dias-multa.

l) Henrique Pizzolato
● Peculato – 5 anos e 10 meses de reclusão mais 220 dias-multa;
● Corrupção passiva – 3 anos, 9 meses de reclusão e 200 dias-multa;
● Lavagem de dinheiro – 3 anos e 110 dias-multa.
Total: 12 anos e 7 meses de reclusão e 530 dias-multa.

m) João Cláudio Genu
● Formação de quadrilha – 2 anos e 3 meses de reclusão;
● Corrupção passiva – 1 ano e 6 meses de reclusão, havendo sido 

declarada a prescrição da pretensão punitiva;
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● Lavagem de dinheiro – 5 anos de reclusão e 200 dias-multa.
Total: 7 anos e 3 meses de reclusão e 200 dias-multa.

n) Jacinto de Souza Lamas 
● Corrupção passiva – 1 ano e 3 meses de reclusão e 13 dias-multa, 

havendo sido declarada a prescrição da pretensão punitiva.
● Lavagem de dinheiro – 5 anos de reclusão e 200 dias-multa.
Total: 5 anos de reclusão e 200 dias-multa. 

o) Breno Fichberg 
● Lavagem de dinheiro – 5 anos e 10 meses de reclusão e 220 dias-

multa.
Total: 5 anos e 10 meses de reclusão e multa de 220 dias.

p) Enivaldo Quadro
● Formação de quadrilha – 2 anos e 3 meses de reclusão;
● Lavagem de dinheiro – 3 anos e 6 meses de reclusão e multa de 11 

dias.
Total: 5 anos e 9 meses de reclusão e multa de 11 dias.

q) José Rodrigues Borba
● Corrupção passiva – 2 anos e 6 meses de reclusão e 150 dias-multa, 

convertida em duas penas restritivas de direito.

r) Romeu Ferreira Queiroz
● Corrupção passiva – 2 anos e 6 meses de reclusão e 150 dias-multa;
● Lavagem de dinheiro – 4 anos de reclusão e 180 dias-multa.
Total: 6 anos e 6 meses de reclusão e 330 dias-multa.

s) Valdemar Costa Neto
● Corrupção passiva – 2 anos e 6 meses de reclusão e 190 dias-multa 

à razão de dez salários mínimos;
● Lavagem de dinheiro – 5 anos, 4 meses de reclusão e 260 dias-
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● Lavagem de dinheiro – 5 anos de reclusão e 200 dias-multa.
Total: 7 anos e 3 meses de reclusão e 200 dias-multa.

n) Jacinto de Souza Lamas 
● Corrupção passiva – 1 ano e 3 meses de reclusão e 13 dias-multa, 

havendo sido declarada a prescrição da pretensão punitiva.
● Lavagem de dinheiro – 5 anos de reclusão e 200 dias-multa.
Total: 5 anos de reclusão e 200 dias-multa. 

o) Breno Fichberg 
● Lavagem de dinheiro – 5 anos e 10 meses de reclusão e 220 dias-

multa.
Total: 5 anos e 10 meses de reclusão e multa de 220 dias.

p) Enivaldo Quadro
● Formação de quadrilha – 2 anos e 3 meses de reclusão;
● Lavagem de dinheiro – 3 anos e 6 meses de reclusão e multa de 11 

dias.
Total: 5 anos e 9 meses de reclusão e multa de 11 dias.

q) José Rodrigues Borba
● Corrupção passiva – 2 anos e 6 meses de reclusão e 150 dias-multa, 

convertida em duas penas restritivas de direito.

r) Romeu Ferreira Queiroz
● Corrupção passiva – 2 anos e 6 meses de reclusão e 150 dias-multa;
● Lavagem de dinheiro – 4 anos de reclusão e 180 dias-multa.
Total: 6 anos e 6 meses de reclusão e 330 dias-multa.

s) Valdemar Costa Neto
● Corrupção passiva – 2 anos e 6 meses de reclusão e 190 dias-multa 

à razão de dez salários mínimos;
● Lavagem de dinheiro – 5 anos, 4 meses de reclusão e 260 dias-
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multa.
Total: 7 anos e 10 meses de reclusão mais 450 dias-multa à razão de 

10 salários mínimos.

t) Pedro Henry Neto 
● Corrupção passiva – 2 anos e 6 meses de reclusão e 150 dias-multa;
● Lavagem de dinheiro – 4 anos e 8 meses de reclusão e 220 dias-

multa.
Total: 7 anos e 2 meses de reclusão e 370 dias-multa.

u) Carlos Alberto Rodrigues Pinto
● Corrupção passiva – 3 anos de reclusão e 150 dias-multa;
● Lavagem de dinheiro – 3 anos e 3 meses de reclusão e 140 dias-

multa.
Total: 6 anos e 3 meses de reclusão e multa de 290 dias.

w) Pedro Correia de O. Andrade Neto
● Formação de quadrilha – 2 anos e 3 meses de reclusão;
● Corrupção passiva – 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 190 dias-

multa;
● Lavagem de dinheiro – 4 anos e 8 meses de reclusão e 260 dias-

multa.
Total: 9 anos e 5 meses de reclusão mais 450 dias-multa.

x) João Paulo Cunha
● Corrupção passiva – 3 anos de reclusão e 50 dias-multa;
● Lavagem de dinheiro – 3 anos de reclusão e 50 dias-multa;
● Peculato – 3 anos e 4 meses de reclusão e multa de 50 dias.
Total: 9 anos e 4 meses de reclusão e 150 dias-multa.

y) Emerson Palmieri
●  Corrupção  passiva  –  2  anos  de  reclusão  e  multa  de  100  dias, 

havendo sido declarada a prescrição;
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multa.
Total: 7 anos e 10 meses de reclusão mais 450 dias-multa à razão de 

10 salários mínimos.

t) Pedro Henry Neto 
● Corrupção passiva – 2 anos e 6 meses de reclusão e 150 dias-multa;
● Lavagem de dinheiro – 4 anos e 8 meses de reclusão e 220 dias-

multa.
Total: 7 anos e 2 meses de reclusão e 370 dias-multa.

u) Carlos Alberto Rodrigues Pinto
● Corrupção passiva – 3 anos de reclusão e 150 dias-multa;
● Lavagem de dinheiro – 3 anos e 3 meses de reclusão e 140 dias-

multa.
Total: 6 anos e 3 meses de reclusão e multa de 290 dias.

w) Pedro Correia de O. Andrade Neto
● Formação de quadrilha – 2 anos e 3 meses de reclusão;
● Corrupção passiva – 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 190 dias-

multa;
● Lavagem de dinheiro – 4 anos e 8 meses de reclusão e 260 dias-

multa.
Total: 9 anos e 5 meses de reclusão mais 450 dias-multa.

x) João Paulo Cunha
● Corrupção passiva – 3 anos de reclusão e 50 dias-multa;
● Lavagem de dinheiro – 3 anos de reclusão e 50 dias-multa;
● Peculato – 3 anos e 4 meses de reclusão e multa de 50 dias.
Total: 9 anos e 4 meses de reclusão e 150 dias-multa.

y) Emerson Palmieri
●  Corrupção  passiva  –  2  anos  de  reclusão  e  multa  de  100  dias, 

havendo sido declarada a prescrição;
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● Lavagem de dinheiro – quatro anos de reclusão e multa de 190 
dias.

Total: 4 anos de reclusão e multa de 190 dias, convertida em duas 
penas restritivas de direito.

z) Roberto Jefferson
● Corrupção passiva – 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 127 

dias-multa;
● Lavagem de dinheiro – 4 anos, 3 meses e 24 dias de reclusão, mais 

160 dias-multa.
Total: 7 anos e 14 dias de reclusão e 287 dias-multa.

2.Caracterização da continuidade delitiva.

Presentes os réus e os crimes praticados, há a totalidade de 280 anos 
e  4  dias  de  reclusão  e  9.007  dias-multa,  o  que  representa,  em média, 
presentes os 25 condenados,  penas de 11 anos de reclusão e 360 dias-
multa.

O  relator,  segundo  o  voto  proferido,  tem  como  configurado  o 
concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, que dispõe: 

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 
omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-
se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que 
haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de 
reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

Assentou  a  continuidade  a  partir,  apenas,  do  mesmo  crime,  não 
alcançados  outros,  ainda  que  da  mesma espécie.  Daí  o  total  de  pena 
considerados  os  diversos  crimes,  todos  dolosos  contra  o  patrimônio 
público.

Ao lado do concurso material, tem-se, sem que se possa cogitar de 
conflito  de  normas,  o  concurso  formal  e  a  continuidade  delitiva. 
Reconheço ser aquele a regra,  situando-se estes últimos no campo das 
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● Lavagem de dinheiro – quatro anos de reclusão e multa de 190 
dias.

Total: 4 anos de reclusão e multa de 190 dias, convertida em duas 
penas restritivas de direito.

z) Roberto Jefferson
● Corrupção passiva – 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 127 

dias-multa;
● Lavagem de dinheiro – 4 anos, 3 meses e 24 dias de reclusão, mais 

160 dias-multa.
Total: 7 anos e 14 dias de reclusão e 287 dias-multa.

2.Caracterização da continuidade delitiva.

Presentes os réus e os crimes praticados, há a totalidade de 280 anos 
e  4  dias  de  reclusão  e  9.007  dias-multa,  o  que  representa,  em média, 
presentes os 25 condenados,  penas de 11 anos de reclusão e 360 dias-
multa.

O  relator,  segundo  o  voto  proferido,  tem  como  configurado  o 
concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, que dispõe: 

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 
omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-
se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que 
haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de 
reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

Assentou  a  continuidade  a  partir,  apenas,  do  mesmo  crime,  não 
alcançados  outros,  ainda  que  da  mesma espécie.  Daí  o  total  de  pena 
considerados  os  diversos  crimes,  todos  dolosos  contra  o  patrimônio 
público.

Ao lado do concurso material, tem-se, sem que se possa cogitar de 
conflito  de  normas,  o  concurso  formal  e  a  continuidade  delitiva. 
Reconheço ser aquele a regra,  situando-se estes últimos no campo das 
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exceções. No tocante ao primeiro, fica afastado, porquanto houve mais de 
uma ação. Relembrem o preceito: 

Art.  70  -  Quando  o  agente,  mediante  uma  só  ação  ou 
omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-
se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente 
uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até 
metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a 
ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de 
desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria 
cabível pela regra do art. 69 deste Código.

Esclareça-se que o artigo 69 versa o concurso material. 
Examino,  então,  a  continuidade  delitiva  prevista  no  artigo  71  do 

Código Penal.  Excluo, quanto a esse instituto,  o crime de formação de 
quadrilha, no que não é da mesma espécie, porque formal, dos demais – 
crimes materiais. O de corrupção – ativa e passiva –, embora, de início,  
formal,  segundo  a  atual  orientação  jurisprudencial  do  Supremo, 
enquadra-se  na  identidade  de  espécie  em  relação  aos  demais  crimes, 
conforme explicarei  adiante. Eis o teor da cabeça do artigo 71:

[...]

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas 
condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras 
semelhantes,  devem  os  subsequentes  ser  havidos  como 
continuação  do  primeiro,  aplica-se-lhe  a  pena  de  um só  dos 
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, 
em qualquer caso, de um sexto a dois terços. 

Parágrafo  único  -  Nos  crimes  dolosos,  contra  vítimas 
diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, 
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exceções. No tocante ao primeiro, fica afastado, porquanto houve mais de 
uma ação. Relembrem o preceito: 

Art.  70  -  Quando  o  agente,  mediante  uma  só  ação  ou 
omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-
se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente 
uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até 
metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a 
ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de 
desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria 
cabível pela regra do art. 69 deste Código.

Esclareça-se que o artigo 69 versa o concurso material. 
Examino,  então,  a  continuidade  delitiva  prevista  no  artigo  71  do 

Código Penal.  Excluo, quanto a esse instituto,  o crime de formação de 
quadrilha, no que não é da mesma espécie, porque formal, dos demais – 
crimes materiais. O de corrupção – ativa e passiva –, embora, de início,  
formal,  segundo  a  atual  orientação  jurisprudencial  do  Supremo, 
enquadra-se  na  identidade  de  espécie  em  relação  aos  demais  crimes, 
conforme explicarei  adiante. Eis o teor da cabeça do artigo 71:

[...]

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas 
condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras 
semelhantes,  devem  os  subsequentes  ser  havidos  como 
continuação  do  primeiro,  aplica-se-lhe  a  pena  de  um só  dos 
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, 
em qualquer caso, de um sexto a dois terços. 

Parágrafo  único  -  Nos  crimes  dolosos,  contra  vítimas 
diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, 
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poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a 
conduta  social  e  a  personalidade  do  agente,  bem  como  os 
motivos  e  as  circunstâncias,  aumentar  a  pena  de  um só  dos 
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, 
observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 
deste Código.

[...]

Vê-se que a continuidade delitiva pode ser observada até  nos crimes 
dolosos cometidos com violência ou grave ameaça a pessoa, o que não 
ocorreu no caso. Então, a regência faz-se considerada a cabeça do artigo. 
Com a  reforma da  parte  geral  do  Código,  presente  a  Lei  nº  7.209/84, 
afastou-se, por completo, possível dúvida quanto à adequação, se houver 
vítimas diversas. 

O crime continuado consiste numa cláusula de abertura do sistema 
jurídico,  a  permitir  que  o  magistrado,  dentro  de  certas  balizas,  dê 
proporcionalidade à pena abstratamente cominada na legislação penal. 
Consta nos manuais que o instituto foi pensado, sob o ângulo histórico, 
para amenizar a situação do praticante do crime de furto, que, na terceira 
reincidência, na modalidade simples ou tentada, desaguaria na aplicação 
da pena de morte (Ney Fayet Júnior, Do crime continuado, 2012, pp. 36-37). 
Mostra-se inequívoca a vocação do instituto para a redução do rigor da 
sanção criminal.  Em tal  sentido, transcrevo a seguinte manifestação de 
Manoel Pedro Pimentel:

[…]

Esta  observação reforça o entendimento de que o crime 
continuado é uma ficção jurídica criada para mitigar os efeitos 
exagerados  da  aplicação  das  penas  previstas  para  os  crimes 
concorrentes, quando não há limitação da acumulação material. 
(Do crime continuado, 1969, p. 21)

[...]
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O conceito de crime continuado necessita ser observado no contexto 
maior da metodologia jurídica. Sob tal óptica, volta-se à mitigação dos 
efeitos  do cúmulo material,  critério  empregado durante longo período 
com  o  propósito  de  retirar  poderes  ao  Juízo,  que  veio  a  resultar  em 
injustiça. Essa fixidez punitiva, conforme pontua a doutrina, conduziu a 
consequências  socialmente  indesejáveis,  consoante  esclarecem  Eugenio 
Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli:

[...]

Historicamente, desde a Idade Média, se apresenta uma 
tendência  em  considerar  a  possibilidade  de  utilização  do 
concurso de crimes como meio de evitar o rigor exagerado do 
sistema da  cumulação  aritmética  das  penas.  Desta  tendência 
advém,  como  solução,  a  utilização  do  conceito  de  crime 
continuado, como uma ficção para os efeitos da atenuação das 
penas  no  concurso  material,  e,  portanto,  considerar  o  crime 
continuado como ficção. (Manual de direito penal brasileiro, v. 1, 
2009, p. 614)

[...]

A possibilidade de mitigação da pena ante a natureza dos crimes é 
ínsita ao mandamento de que haja proporcionalidade entre ela e a culpa, 
extraída da cláusula constitucional do devido processo legal substantivo, 
consoante o artigo 5º, inciso LIV, da Carta Federal. A previsão do artigo 71 
do  Código  Penal  revela-se  importante  elemento  de  concretização  da 
Justiça constitucional no âmbito do Direito Penal. Por isso, Manoel Pedro 
Pimentel afirma: “Nenhum critério rígido presidirá o reconhecimento da 
continuação. Não serão as regras preestabelecidas por critérios subjetivos 
ou objetivos, ou por ambos, que nortearão o julgador, mas sim os critérios 
de necessidade, de oportunidade e de utilidade de tal reconhecimento” 
(Do crime continuado, 1969, p. 119)

No âmbito  teórico,  diverge-se  sobre  a  natureza  jurídica  do  crime 
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continuado.  Alguns autores  entendem ser  uma unidade real  –  Basileu 
Garcia e Roberto Lyra –,  outros consideram-na mera ficção jurídica,  já 
que,  no plano dos fatos,  foram praticados diversos crimes autônomos, 
unificados por motivos de conveniência jurídica e política criminal. Essa 
visão foi  sufragada,  no Brasil,  por  Magalhães  Noronha,  José Frederico 
Marques  e  Manoel  Pimentel.  A  teoria  mista  aponta  a  continuidade 
delitiva como uma figura com identidade própria e peculiar, em que se 
faz  presente  o  crime  de  concurso  unificado  pela  unidade  do  aspecto 
subjetivo (cf. Luiz Régis Prado,  Curso de direito penal brasileiro, 2007, pp. 
507-508). No Código Penal brasileiro, conforme a corrente majoritária e a 
própria literalidade da cabeça do artigo 71, optou-se pela segunda óptica: 
a da ficção jurídica.

Essa breve explicação conduz à  conclusão de  que a  continuidade 
delitiva  é  uma  ficção  jurídica,  verdadeira  opção  de  política  criminal, 
voltada à amenização das penas corporais que restariam excessivamente 
descompassadas com o grau de agressão causado a único bem jurídico. 

Outra  questão  bastante  discutida  diz  respeito  à  unidade  ou  à 
pluralidade de desígnios para a configuração da continuidade. Observem 
a diferença entre o disposto no artigo 70 – concurso formal impróprio – e 
no artigo 71 – continuidade delitiva. Enquanto, no primeiro, são levados 
em conta os desígnios, assentado que, sendo autônomos e em se tratando 
de ação ou omissão dolosa,  dá-se o somatório das penas,  no segundo, 
concernente à continuidade delitiva, inexiste alusão à uniformidade de 
desígnios.  A  esse  respeito,  manifestou-se  o  professor  doutor  Juarez 
Tavares, em parecer recebido em 27 de novembro de 2012:

[…]

A continuidade decorre, assim, de elementos relacionados 
ao fato e à sua forma de execução e não à finalidade do autor. A 
vinculação  do  código  à  teoria  objetiva  faz  prescindir  de 
qualquer  liame  subjetivo  entre  os  diversos  delitos  que 
compõem a cadeia da continuidade.
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[…]

Ney Fayet Júnior afirma que:

[…]

principal  aspecto  que  se  deve  remarcar,  a  partir  da 
construção legal do Estatuto Penal de 1940, é o abandono do 
critério subjetivo, perfilhando-se a Lei à teoria objetiva, descrita 
na Exposição de Motivos da seguinte forma: ‘A noção do crime 
continuado tem sido uma verdadeira cruz para os criminalistas. 
Duas são  as  teorias  que disputam a solução do  problema:  a 
objetivo-sujetiva e a puramente objetiva. Segundo a primeira, o 
crime  continuado  exige,  para  sua  identificação,  além  de 
determinados elementos de natureza objetiva, outro de índole 
subjetiva, que é expresso de modos diferentes: unidade de dolo, 
unidade de resolução, unidade de desígnio. A teoria objetiva, 
entretanto,  dispensa  unidade  de  ideação  (que,  como observa 
Mezger, não passa de uma ficção) e deduz o conceito de ação 
continuada  dos  elementos  constitutivos  exteriores  da 
homogeneidade.  É  a  teoria  que hoje  prevalece  e  foi  adotada 
pelo projeto”. (Do crime continuado, 2012, p. 43).

[...]

Já tive oportunidade de manifestar-me sobre a matéria, por ocasião 
do julgamento do Habeas Corpus nº 74.183. O acórdão foi assim resumido: 

[...]

CONTINUIDADE DELITIVA -  CRITÉRIOS -  UNIDADE 
DE DESÍGNIO - AUSÊNCIA -  REITERAÇÃO DE DELITOS - 
IRRELEVÂNCIA. Os pressupostos da continuidade delitiva são 
objetivos. Consideram-se a prática de dois ou mais crimes da 
mesma  espécie  e  as  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de 
execução  e  outras  semelhantes.  Descabe  potencializar  a  vida 
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pregressa do agente e o número de delitos por ele cometidos 
para, a partir da óptica da habitualidade criminosa, afastar a 
incidência  do  preceito  do  artigo  71  do  Código  Penal.  Tanto 
vulnera a lei aquele que inclui no campo de aplicação hipótese 
não contemplada  como o que exclui  caso  por  ela  abrangido. 
(Habeas Corpus nº 74.183, de minha relatoria, Segunda Turma, 
julgado em 22 de outubro de 1996)

[...]

Menciono, ainda, ante a clareza com que expostos os argumentos, 
síntese  do  que  decidido  no  Habeas  Corpus  nº  68.661,  da  relatoria  do 
ministro Sepúlveda Pertence: 

[...]

-  Crime continuado:  conceito  puramente  objetivo  da  lei 
brasileira: relevância de dados subjetivos restrita a fixação da 
pena unificada. 1. O direito brasileiro, no art. 71 da nova Parte 
Geral, de 1984, do C. Pen., persistiu na concepção puramente 
objetiva do crime continuado: a alusão, na definição legal do 
instituto,  a  "outras  circunstancias  semelhantes"  aquelas  que 
enumerou  -  "de  tempo,  lugar  e  modo  de  execução"  -  só 
compreende as que, como as ultimas, sejam de caráter objetivo, 
não abrangendo dados subjetivos dos fatos. 2. Viola o art. 71 C. 
Pen. o acórdão que, embora reconhecendo a concorrência dos 
elementos da caracterização objetiva do crime continuado, que 
nele se adotou, nega, porem, a unificação das penas, a base de 
circunstancias subjetivas, quais os antecedentes do acusado ou 
a ausência da unidade de desígnio. 3. A algumas circunstancias 
subjetivas fez concessão o paragrafo único do art.  71 C. Pen., 
não para a identificação do crime continuado, mas apenas para 
o tratamento penal mais rigoroso, nas hipóteses ali previstas. 4. 
HC parcialmente deferido para reconhecer a continuação dos 
crimes,  mas  remeter  ao  juízo  da  execução  a  correspondente 
fixação  da  pena  unificada.  (Habeas  Corpus nº  68.661,  relator 
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ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 27 de 
agosto de 1991)

[...]

Conheço a existência de precedentes que adotam tese diferente da 
estampada nos acórdãos citados. Contudo, permaneço apegado ao teor 
do artigo 71 do Código Penal, ciente de que o favor legal instituído em 
processo penal não pode ser diminuído pela via interpretativa, sobretudo 
quando os métodos de interpretação histórico e literal apontam, de modo 
evidente,  em  sentido  diverso.  Descabe  ao  magistrado  afastar-se  do 
princípio  da  estrita  legalidade em matéria  criminal,  mais  quando  este 
desapego,  fundado  em  discricionariedade  não  autorizada  no  texto 
jurídico,  resulta  em  prejuízo  ao  acusado.  Em  síntese,  descabe  indicar 
como óbice ao reconhecimento da continuidade delitiva a ocorrência de 
desígnios autônomos. 

Então, cumpre perquirir se há, no caso apreciado, crimes da mesma 
espécie, não exigindo o preceito que sejam idênticos. No Código Penal 
Português,  o  conceito  da  figura  jurídica  referida  encontra-se  assim 
revelado (artigo 30,  2):  “constitui um só crime continuado a realização 
plúrima  do  mesmo  tipo  de  crime  ou  de  vários  tipos  de  crime  que 
fundamentalmente protejam o mesmo bem jurídico, executada por forma 
essencialmente homogénea e no quadro da solicitação de uma mesma 
situação exterior que diminua consideravelmente a culpa do agente”. Da 
definição se extrai,  de maneira mais clara,  a desnecessidade de crimes 
idênticos ou pertencentes ao mesmo tipo penal, basta que protejam único 
bem jurídico. 

Para o crime de lavagem de dinheiro, a doutrina delimita como bem 
jurídico  “a  tutela  da  Administração  da  Justiça,  abrangendo  tanto  a 
entrega  da  jurisdição  como  o  normal  funcionamento  da  atividade 
judicial”  (Ricardo  Antonio  Andreucci,  Legislação  penal  especial,  2011,  p. 
464). Especificamente quanto à lavagem, está em questão o bem jurídico 
tutelado pelo  crime antecedente e  também a administração da Justiça, 
instituição pública altamente relevante.
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No tocante ao crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, 
a  doutrina explicita que “tem a pretensão de tutelar mais de um bem 
jurídico,  destacando-se,  fundamentalmente,  o  sistema  financeiro 
nacional”  (Cezar  Roberto  Bittencourt  e  Juliano  Breda,  Crimes  contra  o  
sistema  financeiro  nacional  &  contra  o  mercado  de  capitais,  2011,  p.  51). 
Relativamente  ao  crime  de  evasão  de  divisas,  a  objetividade  jurídica 
consiste na “execução satisfatória da política econômica nacional, voltada 
ao regular funcionamento do mercado cambial, que se prejudica com a 
evasão de divisas ou o depósito ilegal, sem o conhecimento da repartição 
competente” (Paulo José da Costa Júnior, Maria Elizabeth Queijo, Charles 
Marcildes Machado, Crimes do colarinho branco, 2000, p. 133). Em todos os 
casos, o que há como elemento comum? A fuga aos poderes regulatórios 
do qual  é  investido o órgão de controle,  no caso,  o Banco Central  do 
Brasil. Portanto, em último grau, está em causa o prestígio de instituições 
pertencentes à Administração Pública. A propósito, transcrevo passagem 
do parecer do ministro aposentado Carlos Velloso:

[...]

À  falta  de  uma  definição  legal,  a  doutrina  e  a 
jurisprudência  têm  considerado  crimes  da  mesma  espécie 
aqueles  que  ofendem  o  mesmo  bem  jurídico  protegido  pela 
norma incriminadora.

No  caso,  as  leis  que  definem  os  crimes  de  gestão 
fraudulenta,  evasão  de  dividas  e  lavagem  de  dinheiro  têm, 
como bem jurídico protegido,  o Sistema Financeiro Nacional, 
bem  tutelado  pela  União,  que  integra  seu  subsistema  de 
controle e fiscalização, por intermédio do Conselho Monetário 
Nacional  e  Banco Central  do Brasil.  Em síntese,  protege-se a 
própria  Administração  Pública,  protegendo-se  seus 
desdobramentos e manifestações.

[...]

Segundo  pontua  Damásio  de  Jesus,  o  valor  protegido  com  a 
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criminalização da quadrilha é a paz pública (Código penal anotado, 2012, p. 
1.030). Trata-se de outro tipo de bem jurídico, por isso é excluído, no caso, 
da  continuidade.  Quanto  aos  crimes  de  peculato,  corrupção  ativa  e 
passiva,  a  legislação  criminal  objetiva  a  proteção  do  prestígio  e  do 
funcionamento regular da Administração Pública (Código penal anotado, 
2012, pp. 1.010, 1.031 e 1.184). Enfim, já se pode concluir que o Estado é o 
sujeito passivo de cada crime listado e que, em todas as situações, faz-se 
em jogo o funcionamento regular da Administração.

Podem-se questionar as razões pelas quais o legislador, então, não 
previu  um  único  tipo  penal  para  criminalizar  a  totalidade  das  ações 
abrangidas  pelas  normas  citadas.  Ocorre  ser  vedado  ao  legislador, 
considerado  o  princípio  da  legalidade  penal,  instituir  incriminações 
vagas. Nilo Batista leciona que a função de garantia individual exercida 
pelo  princípio  da  legalidade  estaria  seriamente  comprometida  se  as 
normas que definem os crimes não dispusessem com clareza denotativa 
as  condutas  proibidas.  Formular  tipos  penais  valendo-se  de  conceitos 
indeterminados,  afirma  o  autor,  equivale  a  nada  formular,  pois  a 
observância  da  legalidade pressupõe a  descrição  precisa  das  condutas 
proibidas no tipo, com a eliminação de palavras que não tenham precisão 
semântica. É esse o motivo pelo qual os atos  relacionados ao peculato, à 
corrupção, à lavagem, à evasão e à gestão fraudulenta não estão versados 
em um só tipo penal, a alcançar todas as condutas lesivas à probidade 
administrativa.  Com  a  especifidade,  é  possível  ainda  conferir  maior 
proporcionalidade  às  penas,  porquanto  as  diversas  condutas  possuem 
gravidade  distinta.  Isso,  porém,  não  afasta  o  fato  de  todos  os  delitos 
constituírem infrações da mesma espécie, a teor da cabeça do artigo 71 da 
Código Penal. 

A resposta à indagação acerca da identidade de valores tutelados é 
positiva,  considerando-se,  acima  de  tudo,  o  objeto  protegido:  a 
Administração Pública – gênero – e o elemento subjetivo – o dolo. Ainda 
assim, não fosse a identidade do referido ato ou bem tutelado, discorre 
Paulo Queiroz: 

[…]
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Com efeito, se a diversidade de bens jurídicos for levada 
às últimas consequências, então não se poderia, por exemplo, 
admitir a continuidade entre o sequestro e a extorsão mediante 
sequestro,  entre  a  violação  de  domicílio  e  o  furto,  pois  na 
extorsão  e  no  furto  se  protege  o  patrimônio,  enquanto  no 
sequestro e na violação de domicílio o bem jurídico protegido é 
a  liberdade  individual  (...)  (Direito  penal:  parte  geral,  2011,  p. 
339).

[...]

As  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras 
semelhantes  também  estão  atendidas.  Essa  unidade  encontra-se 
estampada  na  própria  peça  inicial  acusatória,  na  qual  consigna  o 
Procurador-Geral da República:

[...]

O conjunto probatório produzido no âmbito do presente 
inquérito  demonstra  a  existência  de  uma  sofisticada 
organização criminosa, dividida em setores de atuação, que se 
estruturou  profissionalmente  para  a  prática  de  crimes  como 
peculato,  lavagem  de  dinheiro,  corrupção  ativa,  gestão 
fraudulenta, além das mais diversas formas de fraude.

A organização criminosa ora denunciada era estruturada 
em  núcleos  específicos,  cada  um  colaborando  com  o  todo 
criminoso  em  busca  de  uma  forma  individualizada  da 
contraprestação.

[...]

Esses  elementos,  descritos  na  denúncia  admitida  pelo  Supremo e 
comprovados,  posteriormente,  na  análise  do  mérito,  revelam  a 
organicidade existente entre os membros da quadrilha e a comunhão de 
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finalidades,  consistente  na  prática  de  crimes  contra  a  Administração 
Pública.  Embora,  como  afirmado,  cada  um  dos  integrantes  estivesse 
buscando vantagens individuais de cunho particular – ou seja, proveito 
pessoal –, é inegável a busca coletiva por benefícios ilícitos, em desfavor 
da Administração. Além disso, foram praticadas fraudes aos mecanismos 
de  controle  da  própria  Administração  para  acobertar  esses  ilícitos, 
demonstrado modo uniforme de operação. Observem que, de um lado, os 
membros  do  denominado  núcleo  político  buscavam  recursos  para 
perpetuar  o  projeto  político  e,  de  outro,  os  dos  núcleos  operacional  e 
financeiro  alavancavam  os  patrimônios  pessoais.  A  coincidência  de 
propósitos  é  explicitada  na  seguinte  passagem  das  alegações  finais 
formalizadas pelo Ministério Público Federal:

[...]

o interesse do grupo de Marcos Valério, de viabilizar, no 
recém empossado governo do PT, o esquema ilícito de desvio 
de  recursos  públicos  que  já  protagonizavam  no  governo  de 
Minas Gerais, coincidiu com os propósitos de José Dirceu e o 
seu grupo – Delúbio Soares, Silvio Pereira e José Genoíno – de 
angariar  recursos  para  consolidar  o  projeto  de  poder  recém 
vitorioso do Partido dos Trabalhadores, mediante a compra de 
suporte político de outros Partidos Políticos e do financiamento 
futuro  e  pretérito  (pagamento  de  dívidas)  das  suas  próprias 
campanhas eleitorais.

[...]

Os crimes foram praticados de forma sequencial no período de 2003 
a  2005,  consoante  narrado na peça inicial,  mostrando-se a  maneira  de 
execução  a  mesma,  considerada  a  corrupção,  o  peculato,  a  gestão 
fraudulenta, a evasão de divisas e a lavagem de dinheiro. Vejamos.

O contrato publicitário celebrado entre a empresa de Marcos Valério 
Fernandes de Souza e a Câmara dos Deputados revelou-se fraudulento, 
ou seja, meio de transferência de dinheiro público para a esfera privada. 
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Daí  resultou  a  condenação  do  citado  réu,  além  da  de  Cristiano  Paz, 
Ramon Hollerbach e João Paulo Cunha, por corrupção, logo nas primeiras 
sessões  de  julgamento  realizadas  pelo  Supremo.  A  condenação  por 
lavagem de dinheiro, embora guarde reservas quanto a ela, decorreu do 
modo como a verba fora recebida – por intermédio da mulher de João 
Paulo  Cunha  –  e  também  em  razão  da  ciência  da  origem  ilícita  do 
dinheiro,  que  figurara  como  crime  antecedente.  Vale  ressaltar  que  a 
maneira como a operação fraudulenta foi praticada por João Paulo Cunha 
não discrepa das  demais  investigadas  –  sempre  um “laranja”  buscava 
dinheiro  em  espécie  em  agências  bancárias  no  Distrito  Federal. 
Igualmente, a finalidade foi única: causar lesão à Administração Pública, 
em proveito próprio.

O que fez  o  Plenário?  Condenou Marcos Valério,  Cristiano Paz e 
Ramon  Hollerbach  em  virtude  do  contrato  celebrado  entre  a  DNA 
Propaganda e o Banco do Brasil.  Isso aconteceu ante a apropriação de 
verbas concernentes ao bônus de volume, o que caracterizou o crime de 
peculato. Henrique Pizzolato foi condenado por ter aumentado o valor da 
remuneração da DNA Propaganda e, sendo o responsável pela dotação 
orçamentária destinada a remunerar a referida empresa,  nada ter feito 
para impedir a fraude. Nesse primeiro momento, ficaram esclarecidos os 
papéis  desempenhados  por  Cristiano  Paz  e  Ramon  Hollerbach  na 
articulação  com  agentes  públicos  e  parlamentares  visando  lesar  a 
Administração Pública.

Essa  constatação  é  importante,  na  medida  em  que  demonstra  o 
caráter amplo e interligado da engrenagem criminosa. Já aqui, inclusive, 
surgem os  mútuos  simulados  entre  a  SMP&B,  Graffiti  e  Banco  Rural, 
etapa  da  lavagem  de  recursos  desviados,  consoante  assentado  pela 
maioria, óptica da qual ainda divirjo. Em suma, o mecanismo geral de 
lavagem  e  apropriação  de  recursos  utilizado  pela  quadrilha  foi 
empregado também no contrato com o Banco do Brasil.

O  relator  destacou  que  o  emprego  do  montante  pela  agência 
publicitária revelaria a premeditação do desvio, o qual estaria vinculado 
aos empréstimos celebrados no Banco Rural  e no BMG, com o fim de 
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entregar recursos ao Partido dos Trabalhadores. Comprovou-se a emissão 
de notas fiscais frias de prestação de serviços, para justificar os repasses à 
DNA. Nota-se, portanto, o mesmo modo de operação: (i) contratação com 
instituição pública; (ii) pagamento de propina ao agente responsável pelo 
contrato; (iii) suposta prestação de serviço por meio de notas frias e (iv) 
utilização dos recursos recebidos para alimentar o esquema engendrado 
pelo Partido dos Trabalhadores.

Ao apreciar as condutas criminosas imputadas ao núcleo financeiro, 
o  Supremo  alcançou  as  mesmas  conclusões:  celebração  de  sucessivos 
contratos de renovação de empréstimos fictícios, obstando-se a mora do 
mutuário;  incorreta  classificação  dos  riscos  decorrentes  das  referidas 
avenças, inobservância das normas legais e regulamentares aplicáveis à 
espécie.  Novamente,  simulação,  fraude  a  normas  jurídicas  e 
acobertamento, com o intuito de repassar certas quantias ao Partido dos 
Trabalhadores. Nesse ponto do julgamento, o relator afastou o argumento 
de ausência de provas de autoria do crime em relação a todos os réus do 
núcleo  financeiro,  composto  por  José  Roberto  Salgado,  Kátia  Rabello, 
Ayanna Tenório – esta, absolvida – e Vinícius Samarane. Isso porque o 
crime fora perpetrado em atuação orquestrada, com unidade de desígnios 
e divisão de tarefas típicas dos membros do grupo criminoso organizado.

A identidade  no  agir  dos  réus  foi  reiterada  no  exame  relativo  à 
prática do crime de lavagem de dinheiro, em que restaram condenados 
Marcos  Valério,  Ramon  Hollerbach,  Cristiano  Paz,  Rogério  Tolentino, 
Simone Vasconcelos  e  José  Roberto  Salgado.  Segundo asseverado pelo 
relator,  a  lavagem  ocorreu  mediante:  a)  fraude  à  contabilidade  das 
pessoas jurídicas ligadas a Marcos Valério,  quais sejam, SMP&B, DNA 
Propaganda  e  Banco  Rural;  b)  simulação  de  empréstimos  bancários, 
contraídos  formalmente  apenas  para  encobrir  a  origem  espúria  das 
verbas; c) repasse de valores por meio do Banco Rural, com dissimulação 
da  natureza,  origem,  localização,  disposição  e  movimentação  dos 
montantes, bem como ocultação, especialmente dos órgãos de controle – 
Banco  Central  do  Brasil  e  Conselho  de  Controle  de  Atividades 
Fazendárias –, dos verdadeiros e conhecidos proprietários e beneficiários 
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dessas quantias, que proviriam de crimes. Mais importante, todavia, é a 
conclusão  de  que  os  mecanismos  fraudulentos  empregados  pelos 
membros do núcleo financeiro tiveram como objetivo injetar dinheiro na 
quadrilha, em troca de vantagens indevidas por parte do governo federal 
à época.

O proceder do núcleo político revela o igual propósito de amealhar 
recursos da Administração, transferindo-os para o patrimônio privado. O 
item  64  das  alegações  finais  do  Ministério  Público  deixa  patente  a 
unidade de desígnios entre os membros da quadrilha. Fez ver o órgão 
acusatório:

Foi [José Dirceu] o mentor do esquema ilícito de compra 
de  votos  e,  como  líder  do  grupo,  determinou  as  ações 
necessárias à consecução do objetivo que justificou a união de 
todos  os  agentes,  seja  no  que  dizia  respeito  às  negociações 
travadas  com os  parlamentares  e  líderes  partidários,  seja  na 
obtenção dos recursos necessários ao cumprimento dos acordos 
firmados.

No curso  do  julgamento,  o  Supremo veio  a  reconhecer  o  fato.  O 
relator, no voto proferido, assentou, com precisão, o mecanismo utilizado 
pelos condenados: (i) desvio de dinheiro da Câmara dos Deputados e do 
Banco  do  Brasil,  mediante  contratos  de  publicidade  firmados  com  as 
agências  de  Marcos  Valério  e  respectivos  sócios;  (ii)  ocultação  e 
dissimulação  da  origem  criminosa  por  intermédio  de  empréstimos 
bancários  fraudulentos,  realizados  sem  a  observância  de  regras  do 
Sistema Financeiro Nacional; (iii) saques, em dinheiro, a partir de cheques 
assinados  pelos  componentes  do  núcleo  publicitário,  nominais  às 
próprias  agências  de  publicidade,  mas  distribuídos  a  parlamentares 
indicados por réus ligados ao Partido dos Trabalhadores.

Outra forte indicação de que os réus formavam um bloco criminoso 
destinado  à  prática  de  crimes  contra  a  Administração  Pública  está 
estampada na condenação por formação de quadrilha. Nesse particular, 
sobressai a articulação entre os diversos núcleos, sem os quais não seria 
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possível a prática dos crimes de peculato, corrupção, evasão de divisas, 
lavagem de dinheiro, gestão temerária de instituição financeira. Houve, 
portanto,  a  formação  de  um  projeto  delinquencial,  articulado  e 
perpetrado durante quase três anos, em harmonia sem igual, chegando às 
raias de uma verdadeira máfia. 

Conforme ressaltado pelo relator e considerada a associação entre os 
réus  –  daí  a  condenação  por  formação  de  quadrilha  –,  atuaram  com 
propósitos específicos dentro de um grande todo norteado pela satisfação 
de valores a pessoas diversas. Por isso, tenho como afastado o concurso 
material  no que acabaria por elevar as penas,  ante  a sucessividade da 
prática criminosa, a patamares discrepantes daqueles notados, no dia a 
dia, relativamente a crimes contra o patrimônio público. As penas totais 
impostas a alguns dos acusados chegaram a quantitativos que, por vezes 
–  portanto,  nem  sempre  –  são  alcançados  em  razão  das  práticas  de 
latrocínio e homicídio, os mais graves crimes tipificados no ordenamento 
jurídico-penal.

Por isso, mantidas as condenações quanto à formação de quadrilha – 
artigo 288 do Código Penal – crime autônomo e formal,  atento para o 
instituto da continuidade delitiva. Sob tal ângulo, vários réus encontram-
se  aptos  a  ter  a  situação  analisada,  com exceção  de:  José  Dirceu,  José 
Genoíno  e  Delúbio  Soares,  condenados  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha e  corrupção ativa;  Jacinto de  Souza Lamas,  condenado pelo 
crime de lavagem de dinheiro, com reconhecimento de prescrição quanto 
ao  crime  de  corrupção  passiva;  Enivaldo  Quadrado,  condenado  pelos 
crimes de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro; José Rodrigues 
Borba, para o qual a pena corporal foi convertida em duas restritivas de 
direito;  Breno  Fischberg,  condenado  unicamente  por  lavagem  de 
dinheiro;  Emerson  Eloy  Palmieri,  condenado  por  corrupção  passiva, 
quanto ao qual foi declarada a prescrição, e lavagem de dinheiro; e João 
Cláudio  Genu,  condenado  pelos  crimes  de  formação  de  quadrilha, 
lavagem de dinheiro e corrupção passiva, este último com a prescrição 
reconhecida, e já com a continuidade assentada quanto ao que sobeja. No 
tocante a esses réus mencionados, descabe a observância do artigo 71 do 
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direito;  Breno  Fischberg,  condenado  unicamente  por  lavagem  de 
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quanto ao qual foi declarada a prescrição, e lavagem de dinheiro; e João 
Cláudio  Genu,  condenado  pelos  crimes  de  formação  de  quadrilha, 
lavagem de dinheiro e corrupção passiva, este último com a prescrição 
reconhecida, e já com a continuidade assentada quanto ao que sobeja. No 
tocante a esses réus mencionados, descabe a observância do artigo 71 do 

22 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3625965.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7923 de 8405 STF-fl. 59538



Voto s/ Continuidade Delitiva

AP 470 / MG 

Código Penal.

3. Novas penas após o reconhecimento da continuidade delitiva.

Em  relação  aos  demais,  as  penas  variam  conforme  os  diferentes 
crimes praticados em continuidade delitiva. Incide a regra de tomar-se a 
mais  grave  e,  no  caso,  surge  como  adequada  a  percentagem  maior. 
Procedi  desconsiderando  a  continuidade  delitiva  observada  pelo 
Plenário,  de  forma específica,  para  as  penas  decorrentes  dos  diversos 
delitos. Tive presente o instituto levando em conta o conjunto dos crimes 
cometidos, excetuado o de quadrilha. Ficam, então, as condenações:

a) Marcos Valério 
Formação de  quadrilha –  2  anos e  11  meses  de  reclusão  –  crime 

excluído da continuidade. 
Pelos crimes praticados em continuidade, considero o mais grave, ou 

seja, o de corrupção ativa em relação aos parlamentares do PP, apenado 
com 5 anos e  3 meses de reclusão,  presente a agravante do artigo 62, 
inciso I, do Código Penal, de um sexto, admitida pela maioria. Em virtude 
do  número  de  práticas  delituosas,  adoto  a  percentagem  máxima  de 
aumento prevista no artigo 71 do Código Penal, ou seja, de dois terços. 
Chego, com isso, a 7 anos e 11 meses de reclusão.

Então, a pena total de Marcos Valério, considerada a aplicada pelo 
crime de quadrilha, fica em 10 anos e 10 meses de reclusão. 

b) Ramon Hollerbach
Tomo de empréstimo a mais grave versada no voto do relator, para 

corrupção ativa e lavagem de dinheiro, ambas apenadas em 3 anos e 6 
meses de reclusão. Também aplico, ante o número de delitos, o acréscimo 
maior  de  dois  terços,  totalizando  5  anos  e  10  meses.  Somada  à  pena 
alusiva  à  formação  de  quadrilha,  Ramon  Hollerbach  fica  condenado, 
alfim, a 8 anos e 1 mês de reclusão.
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c) Cristiano de Mello Paz
Da mesma forma, tem-se como pena maior as cominadas aos crimes 

de  lavagem  de  dinheiro  e  corrupção  ativa,  concernente  aos 
parlamentares,  havendo  o  relator  as  fixado  em  3  anos  e  6  meses  de 
reclusão para ambas, antes de aplicar o instituto da continuidade delitiva 
a cada um dos crimes específicos. Elevo-as, em dois terços, para 5 anos e 
10 meses, que, somada à relativa à formação de quadrilha, alcança 8 anos 
e 1 mês de reclusão.

d) Rogério Tolentino
A maior pena é a atinente à lavagem de dinheiro, de 3 anos e 6 meses 

de reclusão, que, acrescida de dois terços, alcança 5 anos e 10 meses de 
reclusão. Somada à pena de formação de quadrilha, resulta em 8 anos de 
reclusão. 

e) Simone Vasconcelos
Considero a pena maior, referente à lavagem de dinheiro, tal como 

consignado  no  voto  do  relator,  de  3  anos  de  reclusão.  Também  há 
aumento, ante o número de delitos praticados, em dois terços, ficando-se 
no total de 5 anos de reclusão.

Deixo de proceder ao cálculo quanto à pena alusiva à formação de 
quadrilha,  porque  alcançado  o  crime  pela  prescrição  da  pretensão 
punitiva. 

Imponho  a  Simone  Vasconcelos  a  pena  definitiva  de  5  anos  de 
reclusão.

f) Kátia Rabello
A pena mais grave diz respeito à gestão fraudulenta – quatro anos 

de reclusão. Observo, no caso, o acréscimo de dois terços, ante o número 
de delitos praticados, chegando, com isso, a 6 anos e 8 meses de reclusão. 
Acrescida à pena de reclusão concernente à formação de quadrilha, de 2 
anos e 3 meses, chega-se ao total de 8 anos e 11 meses de reclusão.

24 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3625965.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

c) Cristiano de Mello Paz
Da mesma forma, tem-se como pena maior as cominadas aos crimes 

de  lavagem  de  dinheiro  e  corrupção  ativa,  concernente  aos 
parlamentares,  havendo  o  relator  as  fixado  em  3  anos  e  6  meses  de 
reclusão para ambas, antes de aplicar o instituto da continuidade delitiva 
a cada um dos crimes específicos. Elevo-as, em dois terços, para 5 anos e 
10 meses, que, somada à relativa à formação de quadrilha, alcança 8 anos 
e 1 mês de reclusão.

d) Rogério Tolentino
A maior pena é a atinente à lavagem de dinheiro, de 3 anos e 6 meses 

de reclusão, que, acrescida de dois terços, alcança 5 anos e 10 meses de 
reclusão. Somada à pena de formação de quadrilha, resulta em 8 anos de 
reclusão. 

e) Simone Vasconcelos
Considero a pena maior, referente à lavagem de dinheiro, tal como 

consignado  no  voto  do  relator,  de  3  anos  de  reclusão.  Também  há 
aumento, ante o número de delitos praticados, em dois terços, ficando-se 
no total de 5 anos de reclusão.

Deixo de proceder ao cálculo quanto à pena alusiva à formação de 
quadrilha,  porque  alcançado  o  crime  pela  prescrição  da  pretensão 
punitiva. 

Imponho  a  Simone  Vasconcelos  a  pena  definitiva  de  5  anos  de 
reclusão.

f) Kátia Rabello
A pena mais grave diz respeito à gestão fraudulenta – quatro anos 

de reclusão. Observo, no caso, o acréscimo de dois terços, ante o número 
de delitos praticados, chegando, com isso, a 6 anos e 8 meses de reclusão. 
Acrescida à pena de reclusão concernente à formação de quadrilha, de 2 
anos e 3 meses, chega-se ao total de 8 anos e 11 meses de reclusão.

24 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3625965.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7925 de 8405 STF-fl. 59540



Voto s/ Continuidade Delitiva

AP 470 / MG 

g) José Roberto Salgado
Levo em consideração a pena, por ser mais grave, atinente à gestão 

fraudulenta, de 4 anos de reclusão, presente a dosimetria antes da fase de 
aplicação do artigo 71 do Código Penal, de modo específico. Elevo-a em 
dois terços, estipulando-a em 6 anos e 8 meses. Acrescida à pena referente 
à de formação de quadrilha, de 2 anos e 3 meses, condeno José Roberto 
Salgado a 8 anos e 11 meses de reclusão. 

h) Henrique Pizzolato
Tomo a pena, por ser mais grave,  relativa ao peculato,  de 5 anos, 

quantidade à qual  chegou o relator  antes  da aplicação do instituto da 
continuidade  delitiva  de  forma  específica.  Aumento-a  de  um  sexto, 
percentagem  admitida  pela  Plenário,  relativamente  aos  crimes  de 
lavagem de dinheiro e corrupção passiva,  definindo a pena final em 5 
anos, 10 meses de reclusão. 

i) Romeu Ferreira Queiroz
Ante  a  pena  mais  grave,  concernente  à  lavagem  de  dinheiro,  de 

quatro  anos  de  reclusão,  observo,  tal  como  fez  o  relator  presente  a 
reiteração desse crimes, a percentagem de um quinto, ficando a pena final 
em 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão.

j) Valdemar Costa Neto
Majorando em um terço a pena mais alta, a relativa à lavagem de 

dinheiro, estabelecida em 4 anos, já considerada a agravante prevista no 
artigo 62, inciso I, do Código Penal, admitida pela maioria, fixo a pena 
final em 5 anos e 4 meses de reclusão.

k) Pedro Henry
Levo em conta a pena mais alta, que é a de 4 anos de reclusão, a 

aumento em um sexto, conforme adotado pelo Plenário, impondo a pena 
final de 4 anos e 8 meses de reclusão.
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l) Carlos Alberto Rodrigues Pinto 
Acrescento à pena mais grave, alusiva à lavagem de dinheiro, de 3 

anos  e  3  meses,  um sexto,  chegando  a  3  anos,  9  meses  e  15  dias  de 
reclusão. 

m) Pedro Correia de O. Andrade
Elevo a pena mais grave, atinente à lavagem de dinheiro, de 3 anos e 

6  meses  de  reclusão,  em  um  terço,  conforme  decidido  pelo  Plenário, 
chegando a 4 anos e 8 meses de reclusão, à qual somo a pena alusiva à 
formação de quadrilha, de 2 anos e 3 meses, para alcançar o total de 6 
anos e 11 meses de reclusão.

n) João Paulo Cunha
Tomo a pena mais alta, relativa ao peculato, de 3 anos e 4 meses, já 

acrescida da causa de aumento do artigo 327, § 2º,  do Código Penal, e 
majoro-a em um sexto, estipulando-a em 3 anos, 10 meses e 20 dias de 
reclusão.

o) Roberto Jefferson
Levo em conta a pena do crime de corrupção passiva, considerada a 

agravante do artigo 62, inciso III, do Código Penal, admitida pela maioria, 
e a diminuição da delação, de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 
aplico a majorante de dois terços, fixando a pena final em 4 anos, 6 meses 
e 13 dias de reclusão. 

p) Vinícius Samarane
Embora  não  tenha  participado  da  dosimetria  da  pena  quanto  a 

Vinícius  Samarane,  porquanto  assentei  a  ausência  de  prova  da 
participação nos crimes, o mesmo critério deve ser adotado no tocante a 
ele, ao menos a teor do disposto no artigo 580 do Código de Processo 
Penal. A pena mais grave é a tocante à lavagem de dinheiro, de 3 anos e 6 
meses,  que,  aumentada  em dois  terços,  fica  em 5  anos  e  9  meses  de 
reclusão.
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Alfim, as penas totais ficam assim definidas:

a) Marcos Valério 
Anterior: 40 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão.
Nova:  10  anos  e  10  meses  de  reclusão,  em  regime  inicial  de 

cumprimento fechado. 

b) Ramon Hollerbach
Anterior: 29 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão.
Nova: 8 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial de cumprimento 

fechado.

c) Cristiano de Mello Paz
Anterior: 25 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão.
Nova: 8 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial de cumprimento 

fechado.

d) Rogério Tolentino
Anterior: 10 anos e 6 meses de reclusão.
Nova:  8  anos  de  reclusão,  em  regime  inicial  de  cumprimento 

semiaberto, ante a óptica da maioria, em relação à qual guardo reservas, 
presente o § 3º do artigo 33 do Código Penal.

e) Simone Vasconcelos
Anterior: 12 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão.
Nova:  5  anos  de  reclusão,  em  regime  inicial  de  cumprimento 

semiaberto, ante a óptica da maioria, no tocante à qual guardo reservas, 
considerado o § 3º do artigo 33 do Código Penal.

f) Kátia Rabello
Anterior: 16 anos e 8 meses de reclusão.
Nova:  8  anos  e  11  meses  de  reclusão,  em  regime  inicial  de 
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Nova:  8  anos  e  11  meses  de  reclusão,  em  regime  inicial  de 
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cumprimento fechado. 

g) José Roberto Salgado
Anterior: 16 anos e 8 meses de reclusão.
Nova:  8  anos  e  11  meses  de  reclusão,  em  regime  inicial  de 

cumprimento fechado. 

h) Henrique Pizzolato
Anterior: 12 anos e 7 meses de reclusão.
Nova:  5  anos  e  10  meses  de  reclusão,  em  regime  inicial  de 

cumprimento  semiaberto,  ante  a  óptica  da  maioria,  no  tocante  à  qual 
guardo reservas, presente o § 3º do artigo 33 do Código Penal.

i) Romeu Ferreira Queiroz
Anterior: 6 anos e 6 meses de reclusão.
Nova: 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial de 

cumprimento semiaberto, ante a óptica da maioria, relativamente à qual 
guardo reservas, considerado o § 3º do artigo 33 do Código Penal.

j) Valdemar Costa Neto
Anterior: 7 anos e 10 meses de reclusão.
Nova:  5  anos  e  4  meses  de  reclusão,  em  regime  inicial  de 

cumprimento semiaberto, ante a óptica da maioria, quanto à qual guardo 
reservas, presente o § 3º do artigo 33 do Código Penal.

k) Pedro Henry
Anterior: 7 anos e 2 meses de reclusão.
Nova:  4  anos  e  8  meses  de  reclusão,   em  regime  inicial  de 

cumprimento  semiaberto,  ante  a  óptica  da  maioria,  em relação à  qual 
guardo reservas, considerado o § 3º do artigo 33 do Código Penal.

l) Carlos Alberto Rodrigues Pinto 
Anterior: 6 anos e 3 meses de reclusão.
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Nova: 3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, ante a 
óptica da maioria, no tocante à qual guardo reservas, presente o § 3º do 
artigo 33 do Código Penal.

m) Pedro Correia de O. Andrade
Anterior: 9 anos e 5 meses de reclusão.
Nova:  6  anos  e  11  meses  de  reclusão,  em  regime  inicial  de 

cumprimento semiaberto, ante a óptica da maioria, relativamente à qual 
guardo reservas, considerado o § 3º do artigo 33 do Código Penal.

n) João Paulo Cunha
Anterior: 9 anos e 4 meses de reclusão.
Nova: 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, ante 

a óptica da maioria, no tocante à qual guardo reservas, presente o § 3º do 
artigo 33 do Código Penal.

o) Roberto Jefferson
Anterior: 7 anos e 14 dias de reclusão.
Nova: 4 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial de 

cumprimento semiaberto, ante a óptica da maioria, quanto à qual guardo 
reservas, considerado o § 3º do artigo 33 do Código Penal.

p) Vinícius Samarane
Anterior: 8 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.
Nova:  5  anos  e  9  meses  de  reclusão,  em  regime  inicial  de 

cumprimento  semiaberto,  ante  a  óptica  da  maioria,  em relação à  qual 
guardo reservas, presente o § 3º do artigo 33 do Código Penal.

Relativamente às penas de multa, descabe observar a continuidade 
delitiva,  em  virtude  do  disposto  no  artigo  72  do  Código  Penal:  “No 
concurso  de  crimes,  as  penas  de  multa  são  aplicadas  distinta  e 
integralmente”. Assim, permanece íntegro o que decidido, sob tal ângulo, 
pela maioria.
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Para  encerrar,  consigno  que  o  sistema  jurídico-penal,  como  já 
assentado,  demanda  proporcionalidade  entre  penas  e  crimes.  O 
reconhecimento  da  continuidade  delitiva,  no  caso,  ante  a  presença  de 
circunstâncias  semelhantes  relativas  ao  tempo,  lugar  e  maneira  de 
execução dos crimes apurados nesta ação penal – que tem rótulo único: 
mensalão –,  revela  a  coerência  e  a  racionalidade da  proposta  que ora 
submeto  à  consideração  dos  ilustres  pares,  inclusive  no  que  tange  ao 
aspecto  isonômico,  porquanto  aproxima  a  reprimenda  a  alcançar  os 
diversos membros da quadrilha. Relembro as palavras do sociólogo e ex-
Presidente  da  República,  Fernando  Henrique  Cardoso,  ao  ressaltar, 
presente a censura penal, que mais importante do que a pena aplicada é a 
condenação.  Esta,  por  si  só,  já  é  uma  pena  no  sentido  genérico  do 
vocábulo, sobressaindo a circunstância de haver agentes episódicos, não 
sendo o caso  de  condenados  que possam ser  tidos  como perigosos,  a 
sugerir afastamento da vida social projetado no tempo.
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Esclarecimento

05/12/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) -  Ministro  Marco  Aurélio,  se  eu  entendi  bem,  Vossa 
Excelência aplica a regra da continuidade delitiva a delitos tão díspares 
quanto  lavagem  de  dinheiro,  corrupção  ativa,  gestão  fraudulenta, 
corrupção passiva, peculato e quadrilha.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – É a sentença de Vossa 
Excelência  no  julgamento  dos  “embargos  declaratórios  contra  o  meu 
voto.”

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Estou querendo esclarecer. Estou pedindo esclarecimento a 
Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O crime de quadrilha 
não está incluído na continuidade.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - E o critério, se eu não estou enganado, é o fato de ter havido 
quadrilha, não é?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência tem 
toda a razão.

Entendo  que  são  crimes  da  mesma  espécie,  afastando  o  de 
quadrilha,  no  que  protegida  a  paz  pública,  sendo  que  observei  as 
percentagens assentadas pelo Plenário.
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05/12/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ANTECIPAÇÃO AO VOTO
(S/APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Senhor Presidente, Senhores Ministros.

Eu  trouxe  voto  escrito  sobre  vários  temas:  sobre  a  questão  da 
cassação dos mandatos dos parlamentares, sobre a dosimetria das penas 
pecuniárias,  alinhavei  algumas ideias sobre o tema agora discutido no 
Plenário, mas oportunamente farei juntar um voto mais alentado sobre o 
assunto, e confesso que me surpreendi com o profundo, substancioso e 
bem elaborado voto do eminente Ministro Marco Aurélio.

O  Ministro  Marco  Aurélio  trouxe  à  colação,  a  meu  ver,  a  mais 
abalizada doutrina,  apontou novos rumos para a jurisprudência,  e,  de 
certa maneira, invocou, como supedâneo da solução que Sua Excelência 
apresenta,  a  distorção  que  se  verifica  entre  as  penas  aplicadas 
relativamente  a  réus  que  estão  em  situação  idêntica  ou  em  situação 
semelhante. Esta foi, aliás, a motivação que me levou a recalcular as penas 
pecuniárias e apresentar uma solução, pelo menos no que me concerne, 
mais objetiva, fundada no critério trifásico que Nelson Hungria.

Eu  creio,  Senhor  Presidente,  que  nós  estamos  diante  de  um 
julgamento  inusitado,  de  um  julgamento  sem  precedentes;  de  um 
julgamento complexo, para usar as palavras do eminente Ministro Marco 
Aurélio.  Foram quebrados  vários  paradigmas,  seja  no  que  respeita  ao 
número  de  réus,  à  duração  do  processo,  ao  procedimento  adotado,  à 
caracterização de certos crimes - corrupção ativa e passiva, com relação 
aos quais se dispensou a indicação precisa do ato de ofício. Inovou-se, 
também, ao meu ver,  data venia - como eu enxergo particularmente -, na 
caracterização do crime de lavagem de dinheiro. Porque se dispensou, em 
certas situações, a ciência - por parte do réu - dos crimes antecedentes; 
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como também se deixou de exigir a reintrodução dos valores tidos como 
espúrios, ilícitos, no mercado. Inovou-se, também, ao meu ver, com todo 
o respeito, no que tange ao superdimensionamento de certas penas, para 
evitar a prescrição, com o objetivo de afastar, ou de ultrapassar, ou de 
compensar a mora na prestação jurisdicional do Estado. Esse julgamento 
não  tem  precedentes,  também,  considerada  a  inaudita  gravidade  das 
penas corporais e pecuniárias aplicadas aos réus. Estes são alguns fatos 
distintivos  que  caracterizam este  julgamento,  e  que  -  ao  meu  ver  -  o 
apartam de todos os demais já levados a efeito nesta colenda Corte.

Assim, Senhor Presidente, com o devido respeito, eu acredito que 
nós  não  estamos  jungidos  aos  precedentes  estabelecidos  por  esta 
Suprema Corte, e firmados a partir de crimes comuns, conforme Vossa 
Excelência  veiculou,  porque  nós  estamos  julgando  uma  situação 
extraordinária, como eu procurei sublinhar. 

Então,  Senhor Presidente,  eu não me julgo adstrito,  não me julgo 
vinculado à jurisprudência, citada por Vossa Excelência, relativa a crimes 
comuns  para  cuja  confecção  eu  mesmo  contribuí.  Isto  para  efeito  de 
considerar, eventualmente, a presença do crime continuado, a hipótese do 
artigo 71, relativamente aos casos aqui apresentados pelo Ministro Marco 
Aurélio.

Eu confesso, Senhor Presidente, que fiquei vivamente impressionado 
com a releitura feita pelo Ministro Marco Aurélio do quantum das penas 
estabelecidas para alguns réus.  E,  de fato,  não me parece consentâneo 
com  o  princípio  da  justiça,  nem  com  o  princípio  da  equidade,  por 
exemplo, que o alegado chefe do esquema criminoso tenha recebido uma 
pena corporal quatro vezes menor do que aquela atribuída a um dos seus 
executores,  e  que  integram  a  mesma  quadrilha.  Parece-me  que  há 
claramente  uma  desproporção  que  nós  temos,  de  alguma  forma,  que 
corrigir.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Vossa Excelência me permite? 

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI  - 
(REVISOR) - Pois não, Senhor Presidente.
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O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Se há desproporção, essa desproporção vem do fato de que 
denúncia capitulou como crime, para esse suposto chefe da quadrilha, 
apenas dois crimes; e, para um dos executores desses crimes, oito. É essa 
a diferença. Essa diferença não foi criada pelo Supremo Tribunal Federal. 
A denúncia é muito clara.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhor Presidente, e 
outra observação que acho importante fazer – já tive oportunidade de me 
manifestar e vou me manifestar também oportunamente –, reafirmando 
que o Tribunal não se afastou dos paradigmas por ele estabelecidos.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  - De forma alguma.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Mas, em relação à 
interpretação trazida pelo Ministro Marco Aurélio,  gostaria de suscitar 
apenas  uma  aporia:  se  pudéssemos  acolher  a  tese  de  Sua  Excelência, 
teríamos feito uma ab-rogação da Lei de Lavagem.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Exatamente.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Simplesmente isso. 
Porque, a rigor, é este o resultado deste modelo: praticou-se corrupção, 
praticou-se  peculato  como crimes  antecedentes,  e  aí  temos  a  lavagem. 
Mas como temos que fazer esta continuidade, a lavagem se suprime. Veja: 
o  ethos dessa  concepção,  que  é  internacional,  é  exatamente  coibir  o 
proveito desse tipo de crime. E estamos levando a uma interpretação ab-
rogante não de uma norma, de uma lei; de uma lei que foi implementada 
a partir de tratados internacionais. Então, é extremamente interessante. Só 
para  mostrar  um ponto.  Há outras  incongruências  possíveis  de  serem 
discutidas, mas estou mostrando apenas em relação à lavagem. Veja que 
levamos a uma interpretação ab-rogante de toda a Lei de Lavagem. Por 
quê? Porque os crimes antecedentes, eles passam a presidir todo o cálculo 
da pena, e desaparece a pena da lavagem, que sequer eventualmente... 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Ministro Gilmar Mendes, lembro que, com relação ao crime 
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de  lavagem,  em  diversos  casos,  aplicamos  a  regra  da  continuidade 
delitiva. Nós já aplicamos ao fixar as penas individualmente. Lembro-me 
de vários réus em que isto ocorreu. Vamos aplicar uma segunda vez?

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Em crimes diversos.
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 

RELATOR) - Com relação ao crime de corrupção ativa, corrupção passiva 
também? Os réus do item 6 - corrupção passiva -, houve continuidade 
delitiva, vamos agora sobrepor continuidade delitiva sobre continuidade 
delitiva? 

Ministro Ricardo Lewandowski, continue.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- Pois não. Obrigado, Presidente.
Então, como eu ia dizendo, penso que o Tribunal precisa encontrar 

alguma fórmula para fazer um reajuste nas penas, porque não me parece 
possível que um réu que esteja na mesma situação e alegadamente haja 
comandado  o  esquema  tenha  sido  condenado  a  dez  anos  e  outro  a 
quarenta  anos.  É  uma  distorção  que  nem  o  público  leigo  pode 
compreender  com clareza,  quanto  mais  os  doutos  que  se  dedicam ao 
estudo do Direito. 

Creio,  Senhor  Presidente,  que,  para  considerarmos  a  eventual 
aplicação do artigo 71, no caso que estamos agora examinando, é preciso 
promover  reajustes  em  busca  da  equidade  para  afastar  as  distorções, 
levando em conta o que se contém no artigo 59 do Código Penal,  que 
estabelece  as  circunstâncias  judiciais  e  que,  na  parte  final,  traz  uma 
expressão, a meu ver, muito importante, que leva, ou que deveria levar, 
todo o juiz a nortear a aplicação da pena segundo essa expressão final que 
consta desse dispositivo, que diz exatamente o seguinte: as penas serão 
estabelecidas "conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção do  
crime". A meu ver, repugna ao sentimento de justiça de todos aqueles que 
integram o mundo dito  civilizado que se aplique a alguém uma pena 
inusitada, sem precedentes. 

Não vou trazer à colação as palavras de Cesare Beccaria, veiculadas 
em sua famosa obra "Dei delitti e delle pene", escrita no Século XVIII, em 

4 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3636929.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

de  lavagem,  em  diversos  casos,  aplicamos  a  regra  da  continuidade 
delitiva. Nós já aplicamos ao fixar as penas individualmente. Lembro-me 
de vários réus em que isto ocorreu. Vamos aplicar uma segunda vez?

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Em crimes diversos.
O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 

RELATOR) - Com relação ao crime de corrupção ativa, corrupção passiva 
também? Os réus do item 6 - corrupção passiva -, houve continuidade 
delitiva, vamos agora sobrepor continuidade delitiva sobre continuidade 
delitiva? 

Ministro Ricardo Lewandowski, continue.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 

- Pois não. Obrigado, Presidente.
Então, como eu ia dizendo, penso que o Tribunal precisa encontrar 

alguma fórmula para fazer um reajuste nas penas, porque não me parece 
possível que um réu que esteja na mesma situação e alegadamente haja 
comandado  o  esquema  tenha  sido  condenado  a  dez  anos  e  outro  a 
quarenta  anos.  É  uma  distorção  que  nem  o  público  leigo  pode 
compreender  com clareza,  quanto  mais  os  doutos  que  se  dedicam ao 
estudo do Direito. 

Creio,  Senhor  Presidente,  que,  para  considerarmos  a  eventual 
aplicação do artigo 71, no caso que estamos agora examinando, é preciso 
promover  reajustes  em  busca  da  equidade  para  afastar  as  distorções, 
levando em conta o que se contém no artigo 59 do Código Penal,  que 
estabelece  as  circunstâncias  judiciais  e  que,  na  parte  final,  traz  uma 
expressão, a meu ver, muito importante, que leva, ou que deveria levar, 
todo o juiz a nortear a aplicação da pena segundo essa expressão final que 
consta desse dispositivo, que diz exatamente o seguinte: as penas serão 
estabelecidas "conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção do  
crime". A meu ver, repugna ao sentimento de justiça de todos aqueles que 
integram o mundo dito  civilizado que se aplique a alguém uma pena 
inusitada, sem precedentes. 

Não vou trazer à colação as palavras de Cesare Beccaria, veiculadas 
em sua famosa obra "Dei delitti e delle pene", escrita no Século XVIII, em 

4 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3636929.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7936 de 8405 STF-fl. 59551



Antecipação ao Voto

AP 470 / MG 

que ele se opunha às penas cruéis e infamantes, mas, num certo sentido, 
nós  estamos  aqui  diante,  pelo  menos  em  alguns  casos,  de  penas 
aberrantes.  Aliás,  curiosamente,  essa  expressão  de  Beccaria  depois  foi 
abrigada na Constituição norte-americana de 1787, e, até hoje, a Suprema 
Corte daquele grande país discute se a pena de morte é ou não é uma 
pena cruel ou infamante. Dependendo da maioria que se forma dentre os 
seus  integrantes,  seja  uma  maioria  republicana,  seja  uma  maioria 
democrata,  há  uma  visão  distinta  com  relação  à  interpretação  dessa 
expressão.

Eu penso,  Senhor Presidente,  apenas fazendo umas considerações 
em  voz  alta,  que  é  preciso  levar  em  conta  também  os  princípios 
constitucionais  da  isonomia  que  modernamente,  aliás,  para  ser  mais 
preciso,  a  rigor,  desde  Aristóteles,  que  empregou  uma  expressão  que 
depois foi recuperada por Rui Barbosa, consiste em tratar igualmente os 
iguais  e  desigualmente  os  desiguais.  É  preciso,  realmente,  neste  caso, 
aplicar-se um mínimo de isonomia, como bem alertou o Ministro Marco 
Aurélio, para não chegarmos a penas dissonantes com relação a réus que 
se encontram na mesma situação. É preciso mais. E o eminente Ministro 
Marco Aurélio também trouxe à colação essa ideia. É preciso considerar 
os  princípios  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade,  ínsitos  na 
Constituição,  sobretudo  porque  decorrem  do  devido  processo  legal 
substantivo e não apenas o formal. É preciso levar em conta todos esses 
fatores, penso eu, para fazermos justiça ao caso concreto.

Além das doutas razões enunciadas pelo Ministro Marco Aurélio, 
fiquei também sensibilizado por um parecer que recebi, nos memoriais 
que me foram encaminhadas, do ilustre ex-integrante desta Casa Carlos 
Mário da Silva Velloso, a quem tive a honra de suceder na cadeira em 
função  de  sua  aposentadoria  compulsória,  juiz  de  carreira  de  uma 
integridade impecável,  um dos magistrados mais rigorosos em matéria 
penal  que  esta  Casa  já  conheceu,  Professor  emérito  da  Pontifícia 
Universidade  Católica  e  da  Universidade  Nacional  de  Brasília.  Neste 
parecer, Sua Excelência trata dessa questão com bastante verticalidade. 

Numa  primeira  parte,  ele  examina  com  detalhes  a  denúncia, 
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demonstra como o Ministério Público explicitou que a ação delituosa dos 
réus se processava segundo um continuum, objetivando atingir o mesmo 
escopo,  o  mesmo alvo,  qual  seja,  alegadamente a  compra de votos  de 
parlamentares ou a obtenção de uma maioria de Deputados e Senadores 
no Congresso Nacional. Isso tudo num intervalo de tempo que não sofreu 
solução de continuidade, como bem acentuou o Ministro Marco Aurélio, 
do ano de 2003 ao ano 2005. Foram ações concatenadas, tendo em mira 
sempre este mesmo fim, sem desvio de rota. 

Pois bem, a grande questão que se coloca, teórica, e que o Ministro 
Marco Aurélio, a meu ver, resolveu com muita pertinência, é a questão de 
saber o que significa “crimes da mesma espécie” para efeito do artigo 71 
do  Código  Penal.  E,  na  mesma  linha  esposada  pelo  Ministro  Marco 
Aurélio, veio o ilustre, professor hoje, e sempre Ministro, Carlos Mário da 
Silva Velloso, explicar o seguinte: Crimes da mesma espécie são aqueles 
que  ofendem  o  mesmo  bem  jurídico.  Pode-se  concluir  -  no  caso,  o 
memorial  foi  ofertado  em  benefício  dos  réus  Kátia  Rabelo,  Vinícius 
Samarane e também José Roberto Salgado, portanto, ele cuida apenas dos 
crimes que dizem respeito a estes denunciados -, que o crime de gestão 
fraudulenta de instituição financeira, de evasão de divisas e de lavagem 
de dinheiro constituem delitos da mesma espécie para os efeitos do artigo 
71,  do  Código  Penal,  desde  que  atendidos  os  demais  requisitos  nele 
contidos.

E  quais  são  esses  demais  requisitos?  Sua  Excelência  o  Ministro 
Marco Aurélio já discorreu longamente sobre eles. E o Ministro Carlos 
Mário  da  Silva  Velloso  explica  que  o  dispositivo  que  agasalha  a 
continuidade delitiva exige, não apenas que os crimes sejam da mesma 
espécie,  mas  também  que  apresentem  certa  conexão.  E,  de  fato, 
apresentam  uma  conexão  porque  o  objetivo  foi  sempre  o  mesmo. 
Ademais,  é  preciso  que,  consideradas  as  condições  de  tempo,  lugar, 
maneira de execução e outros requisitos, permitam concluir serem uns 
consequência dos antecedentes. 

Então,  quando  tudo  começou  efetivamente,  de  um  lado  com  os 
empréstimos  tidos  como  fictícios  e,  de  outro  lado,  com  os  peculatos 
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alegadamente  praticados  contra  o  Fundo Visanet  e  a  Câmara  Federal, 
houve depois uma sequência de atos, que dirigiram, todos eles, para o 
fim  que  acabo  de  enunciar.  Isso,  aliás,  consta  da  própria  denúncia 
assinada  pelo  chefe  do  Parquet  e  da  qual  o  Ministro  Marco  Aurélio 
destacou um relevante aspecto.

E  diz  o  Ministro  Carlos  Mário  da  Silva  Velloso,  que  a  própria 
denúncia  reconhece  essa  conexão,  ao  afirmar,  por  exemplo,  que  os 
recursos  originados  das  operações  fraudulentas  praticadas  do  Banco 
Rural  foram  submetidas  a  procedimento  de  lavagem  antes  de  serem 
entregues aos seus reais destinatários, pessoalmente, ou remetidos para o 
exterior. Portanto, com todo o respeito, eu penso que nós não estamos 
abrindo nenhuma brecha na lei de lavagem de dinheiro, nós estamos aqui 
examinando um caso particularíssimo, de uma quadrilha - como diz o 
eminente  Chefe  do  Ministério  Público  -,  de  uma  quadrilha,  como 
reconheceu  o  Plenário,  com  dissenso  de  alguns,  que  se  dedicava  a 
arrecadar ilicitamente recursos para supostamente alimentar uma base de 
apoio parlamentar. Isso está na denúncia.

Então,  nós não estamos,  aqui,  abrindo precedentes,  não creio que 
estamos. Não há nenhum perigo de que aquilo que nós vamos decidir 
aqui, agora, com relação a esta Ação Penal 470, venha a ter repercussão 
nas futuras decisões dos juízes de primeiro grau ou nas cortes estaduais e 
regionais.  Não  tenho  esta  preocupação,  nem  mesmo  com  relação  ao 
Superior Tribunal de Justiça, porque o caso, aqui, é especialíssimo.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  - Veja,  Vossa 
Excelência,  que  este  processo  foi  desmembrado  e  desdobrado.  Salvo 
engano,  há  trinta  ou  quarenta  procedimentos  na  primeira  instância. 
Imagine como o juiz de primeiro grau de Belo Horizonte, de Brasília, de 
São  Paulo  vai  julgar  esses  mesmos  processos  com a  mesma temática, 
tendo em vista os paradigmas que nós venhamos a estabelecer em termos 
hermenêuticos, apenas isso. 

Mas projetemos isso no tempo em relação a outros casos. Só aqui nós 
já  teríamos  esse  significativo  número  de  processos  associados  a  essa 
questão,  uma vez que se fez esse desmembramento.  Mas,  todo dia,  as 
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varas especializadas estão a julgar casos de lavagem de dinheiro. E por 
que não adotar essa concepção generosa de anular o crime de lavagem, 
tendo em vista que se pratica no contexto de um objetivo?

Muitas  vezes,  nós  sabemos,  as  organizações  criminosas  têm uma 
razão social ampla. Cometem assassinatos, cometem latrocínios, cometem 
toda sorte de crimes financeiros, daqui a pouco até estupro. E nós vamos 
colocar tudo neste pacote?

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Tudo vai ser continuidade delitiva.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  -  Veja:  por  quê? 
Porque está associado sem nenhum limite temporal  e mesmo espacial. 
Então,  me  parece  que  só  a  razão  de  termos  hoje  trinta  ou  quarenta 
processos  na primeira  instância,  discutindo a  mesma questão  que nós 
estamos a discutir aqui.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Aliás, Ministro Gilmar, nenhum deles proferiu decisão antes 
do Supremo.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES -  Exatamente, 
portanto nós estamos estabelecendo paradigma.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Mas, a partir de nossa decisão é que começaram a surgir as 
primeiras  sentenças.  Estavam  aguardando,  evidentemente,  a  Suprema 
Corte se pronunciar.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Portanto, o caso vai 
estabelecer, sim, paradigma.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Bem,  então,  eu  quero  reafirmar,  respeitando  as  doutas  palavras  do 
eminente Ministro Gilmar Mendes e também de nosso Presidente, sempre 
acatado  como sói  ocorrer,  que  não  tenho nenhum temor  de  abrir  um 
precedente, aqui, porque, esse caso, como disse, é especialíssimo. Agora, 
não  tenho  dúvida  nenhuma  que  de  os  processos  que  resultam  do 
desmembramento desta Ação Penal 470 deverão ter o mesmo desfecho, 
porque se não seria, realmente, o mais rematado dos absurdo data venia.
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O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Já temos o crime de 
organização criminosa. Nós dissemos que não era o caso de indicar como 
crime antecedente da lavagem na hipótese.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
-  Agradeço a sempre bem-vinda corrigenda de Vossa Excelência,  mas, 
para bom entendedor, meia palavra basta.  Estou me referindo àquilo que 
nós  decidimos  neste  julgamento.  Não  estou  fazendo  nenhuma 
elucubração teórica aqui. Mas poderei fazer, se for o caso. Tenho muito 
apreço pelos debates acadêmicos, como Vossa Excelência sabe.

Bem, leio, aqui, um trecho das alegações finais do Ministério Público 
que vem em abono a essa tese.  No item 476, isso está reproduzido no 
parecer do douto Ministro Carlos Velloso, consta o seguinte:

No esquema inaugurado em 2003, além de injetar recursos por meio 
de  concessões  e  renovações  de  empréstimos  fictícios,  os  dirigentes  do 
Banco  Rural  idealizaram  e  disponibilizaram  um  seguro  sistema  de 
distribuição dos valores sem identificação dos destinatários reais para o 
Banco Central  do Brasil  e  para o Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras.

Então,  reconhece,  o  próprio  Ministério  Público,  que  os  recursos 
submetidos a processo de lavagem -  é  aí  é  que está  a  diferença desta 
lavagem para a lavagem comum que se pratica habitualmente nos meios 
financeiros -, com a ocultação dos reais destinatários, foram exatamente 
os mesmos resultantes das operações tidas  como ilícitas no âmbito do 
Banco Rural. 

Portanto,  são  processos  ou  atos  encadeados;  não  são 
comportamentos isolados. 

É rápida a alusão que farei a esse parecer, apenas a certos trechos. O 
parecer é enorme, é longo, substancioso. Então, diz o professor Velloso:

O mesmo se diga com relação à evasão de divisas, no item 479 das 
alegações finais, o  Parquet afirma que aqueles mesmos recursos obtidos 
junto ao Banco Rural destinavam-se também ao pagamento de dívidas do 
Partido  dos  Trabalhadores.  Entre  os  credores  encontravam-se  Duda 
Mendonça e Zilmar Fernandes. Diz ainda o MP que o então tesoureiro do 
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PT, Delúbio Soares, determinou que os pagamentos fossem efetuados por 
Marcos Valério, através do Banco Rural, e que parte desse pagamento foi 
feita no exterior, por intermédio do mesmo banco, e que isso consta dos 
itens 750 e seguintes das alegações finais do Ministério Público. 

Portanto, não se inova absolutamente nada. Aqui toma-se aquilo que 
foi  descrito  como condutas  ilícitas,  pelo  próprio  Ministério  Público,  e 
procura-se dar um tratamento jurídico mais adequado, a meu ver. E nesse 
sentido Vossas Excelências já podem antever que estou acompanhando a 
posição do eminente Ministro Marco Aurélio. 

Então,  diante  desse  quadro,  verifica-se  que  os  crimes  de  gestão 
fraudulenta, lavagem de dinheiro, evasão de divisas estão intimamente 
ligados pela circunstância de tempo, lugar e modo de execução. Sendo os 
dois últimos uma continuação do primeiro. 

Portanto,  fecha-se  o  ciclo,  materializam-se os  requisitos  que estão 
estampados no artigo 71, do Código Penal, para que se possa aplicar, ao 
caso sob exame, a continuidade delitiva. Então, diz o Ministro Velloso, em 
seu parecer: 

Por constituírem crimes da mesma espécie e em razão das mesmas 
condições  de  tempo,  lugar  e  modo  de  execução,  e  serem  todos  eles 
integrantes  do esquema de compra  de  apoio político  e  pagamento  de 
dívidas do Partido dos Trabalhadores, denominado "Mensalão", os delitos 
de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e evasão de divisas atendem 
aos  requisitos  do  artigo  71 do  Código  Penal  para  se  enquadrarem no 
conceito de crime continuado.

Aqui,  penso  eu,  estas  mesmas  razões  se  aplicam,  não  apenas  ao 
núcleo  financeiro,  mas,  também,  como  aventado  pelo  Ministro  Marco 
Aurélio,  para  amenizar  um  pouco  a  dureza  das  penas,  aplicam-se 
também, a meu ver, ao núcleo publicitário pelas mesmas razões. 

Então,  o  Ministro  Velloso,  como  já  foi  dito  pelo  Ministro  Marco 
Aurélio, diz que, como não há uma definição legal, nem doutrinaria, nem 
jurisprudencial, daquilo que sejam crimes da mesma espécie, é possível 
considerar que são aqueles que ofendem o mesmo bem jurídico protegido 
pela norma incriminadora. E aí, segundo penso, o Ministro Marco Aurélio 

10 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3636929.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

PT, Delúbio Soares, determinou que os pagamentos fossem efetuados por 
Marcos Valério, através do Banco Rural, e que parte desse pagamento foi 
feita no exterior, por intermédio do mesmo banco, e que isso consta dos 
itens 750 e seguintes das alegações finais do Ministério Público. 

Portanto, não se inova absolutamente nada. Aqui toma-se aquilo que 
foi  descrito  como condutas  ilícitas,  pelo  próprio  Ministério  Público,  e 
procura-se dar um tratamento jurídico mais adequado, a meu ver. E nesse 
sentido Vossas Excelências já podem antever que estou acompanhando a 
posição do eminente Ministro Marco Aurélio. 

Então,  diante  desse  quadro,  verifica-se  que  os  crimes  de  gestão 
fraudulenta, lavagem de dinheiro, evasão de divisas estão intimamente 
ligados pela circunstância de tempo, lugar e modo de execução. Sendo os 
dois últimos uma continuação do primeiro. 

Portanto,  fecha-se  o  ciclo,  materializam-se os  requisitos  que estão 
estampados no artigo 71, do Código Penal, para que se possa aplicar, ao 
caso sob exame, a continuidade delitiva. Então, diz o Ministro Velloso, em 
seu parecer: 

Por constituírem crimes da mesma espécie e em razão das mesmas 
condições  de  tempo,  lugar  e  modo  de  execução,  e  serem  todos  eles 
integrantes  do esquema de compra  de  apoio político  e  pagamento  de 
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demonstrou, com clareza, que não apenas os requisitos do artigo 71 estão 
cumpridos, mas este dado também se encontra presente. No fundo, os 
mesmos bens  jurídicos  é  que  foram ofendidos,  e,  portanto,  é  possível 
considerar os crimes arrolados na denúncia ou imputados aos réus como 
sendo  da  mesma espécie.  O Ministro  Marco  Aurélio  já  avançou nesta 
questão. Continuo, então, aqui, me valendo de um trecho do parecer do 
Ministro Velloso. 

Existe um verdadeiro - finaliza o Ministro Velloso - entrelaçamento 
entre as condutas incriminadas, resultando claro que os valores obtidos, 
os crimes antecedentes - gestão fraudulenta -,  foram os mesmos objeto 
das condutas subsequentes: evasão de divisa e lavagem de dinheiro.

As condições de tempo, lugar e modo de execução demonstram uma 
verdadeira conexão entre as condutas, todas elas praticadas no âmbito do 
esquema destinado a  fornecer  recursos  tanto  para  a  compra  de  apoio 
político como para o pagamento de dívida do Partido dos Trabalhadores.

Portanto, estão presentes os requisitos previstos no artigo 71, a meu 
ver.  Então,  Senhor  Presidente,  com  a  devida  vênia  daqueles  que 
entendem que a continuidade delitiva não se materializou, que o artigo 71 
não pode ser aplicado à espécie,  eu acompanho, na íntegra,  o voto do 
Ministro  Marco  Aurélio,  sobretudo  no  que  diz  respeito  a  sua 
fundamentação,  mas  só  posso  fazê-lo  com  relação  aos  réus  que  eu 
condenei, com relação aos quais eu tenho uma palavra no que tange à 
dosimetria. 

Aplico a solução dada pelo Ministro Marco Aurélio ao réu Marcos 
Valério de Souza,  Ramon Hollerbach Cardoso,  Cristiano de Mello Paz, 
Simone Reis de Vasconcelos, Kátia Rabello, José Roberto Salgado, Jacinto 
de  Souza Lamas,  Valdemar  da  Costa  Neto,  Pedro  Corrêa  de  Andrade 
Neto, Romeu Ferreira Queiroz, e Henrique Pizzolato. E acompanho Sua 
Excelência, o Ministro Marco Aurélio, com a consciência absolutamente 
tranquila.
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Esclarecimento

05/12/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO 

AÇÃO PENAL 470

ESCLARECIMENTO

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA 

(PRESIDENTE  E  RELATOR)  -  Senhores  Ministros,  a  prevalecer  esta 

concepção  generosa,  mas  heterodoxa, de  continuidade  delitiva,  nós 

teremos,  no  nosso  país,  em  breve  tempo  -  e  os  juízes  das  instâncias 

inferiores terão que aplicar,  terão que seguir a orientação do Supremo 

Tribunal Federal - situações as mais absurdas. Por exemplo: nós sabemos 

que, nos mais diversos cantos do nosso país, há quadrilhas, há grupos e 

organizações  criminosas  das  mais  diversas  naturezas,  algumas brutais, 

extremamente  brutais.  Imaginem  a  situação  de  um  membro  dessa 

quadrilha que tenha praticado os crimes de tráfico de drogas, lavagem de 

dinheiro,  porte  de  armas  e  outros  da  espécie.  Os  nossos  juízes  serão 

obrigados a aplicar, a esses casos, apenas o crime de tráfico e ignorar os 

demais  crimes,  porque  todos  eles  servirão  apenas  para  configurar  a 
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continuidade delitiva. 

O  Supremo  Tribunal  aplicou,  nesse  caso,  normas 

contidas no Código Penal e em leis extravagantes que se aplicam e são 

aplicadas por todos os juízes e tribunais ordinários do país.  O Supremo 

não inovou em absolutamente nada, aplicamos as mesmas leis que são 

aplicadas  pelos  juízes  ordinários  e  que  nós  mesmos  aplicamos  e 

reconhecemos aplicáveis nas nossas Turmas, nas quais julgamos  habeas 

corpus. O que há de inovador nesse caso é apenas a qualidade sociológica 

dos réus, é o número de réus, e a absurdidade dos desígnios de alguns 

desses réus, que foram punidos até agora por este Tribunal.

E eu gostaria de frisar que nós não estamos aqui para 

reabrir  o  julgamento,  o  julgamento  cognitivo,  os  votos  que  foram 

proferidos  até  agora,  na  prática,  reabrem  o  julgamento,  todo  esse 

julgamento  que  já  durou  quatro  meses,  em  que  as  questões  foram 

decididas, debatidas, com muito cuidado.

Então, seria incompreensível recomeçar tudo de novo, 

como se propõe.

###
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05/12/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
(S/APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL)

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
Senhores Ministros, começo louvando o voto do eminente Ministro Marco 
Aurélio, sempre instigante e muitíssimo bem lançado, o que, sem dúvida, 
me levou e  me levará,  ainda,  à  reflexão,  voto esse acompanhado pelo 
eminente Revisor.

Mas, confesso a Vossas Excelências, tenho feito, na Turma -  Vossa 
Excelência até trouxe e me honrou com um precedente da minha lavra - 
uma  leitura  do  artigo  71  do  Código  Penal,  na  linha  de  resto  da 
jurisprudência  do  Supremo,  no  sentido  de  compreender  delitos  da 
mesma  espécie  como  delitos,  como  condutas  que,  na  verdade,  se 
subsumem,  se  inserem num mesmo tipo  penal.  Ou seja,  distinguindo 
delitos de um mesmo gênero, que aí, a meu juízo, pelo menos na leitura 
que  faço,  permitiria  que  eu  priorizasse  o  bem  jurídico  tutelado, 
distinguindo,  então,  delitos  do  mesmo  gênero  de  delitos  da  mesma 
espécie. Nada impede, é verdade, que uma maior reflexão me leve, um 
dia,  a  avançar:  os  memoriais  trazidos,  com  pareceres,  são  da  melhor 
qualidade, e, com muito brilho, defendem essas teses.

Então, como eu tenho feito essa leitura - delitos da mesma espécie 
são delitos que se subsumem no mesmo tipo penal -, e aqui, até levaria ao 
favorecimento,  ou à diminuição da pena de integrantes dos chamados 
"núcleo operacional" e "núcleo financeiro”,  teríamos em jogo os crimes de 
peculato,  corrupção  ativa,  evasão  de  divisas,  lavagem  de  dinheiro  e 
gestão  fraudulenta.  Na  minha  compreensão,  eles  não  podem  ser 
qualificados,  com  todo  respeito  aos  entendimentos  contrários,  como 
crimes da mesma espécie. E, também, do meu ponto de vista, na minha 
compreensão, não atendem às condições objetivas também exigidas pelo 
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artigo 71 do Código Penal, quanto ao tempo, lugar e modo de execução. 
Naquele precedente da minha lavra, trazido por Vossa Excelência, havia 
89 dias, e não reconhecemos a tese quando enfrentamos o tema.

Com relação ao mesmo desígnio,  confesso, pela compreensão que 
tenho do que se veicula nessa Ação Penal nº 470,  que poderia - mas não, 
com  todo  respeito,  da  ótica  do  "núcleo  operacional"  e  do  "núcleo 
financeiro",  mas  do  "núcleo  político"  -,  concluir  por  uma  unidade  de 
desígnios.  De qualquer forma, o mesmo desígnio não aparece,  embora 
possa ser inferido no artigo 71.  Por outro lado, não entendi,  com todo 
respeito  à  compreensão  que  prevaleceu,  configurado  o  delito  de 
quadrilha.

Senhor Presidente,  sem prejuízo de continuar a refletir sobre esse 
tema,  bonito e instigante,  eu o acompanho,  na íntegra,  endossando os 
fundamentos do voto de Vossa Excelência.
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ANTECIPAÇÃO AO VOTO
(S/APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL)

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – CANCELADO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 

RELATOR) - Eu lembro que esse resultado, essa somatória de penas que 
hoje nos trouxe aqui o Ministro Marco Aurélio, é resultado também de 
uma decisão tomada em Colegiado, em 2007. O Tribunal se reuniu aqui 
durante cinco dias e decidiu o que ele receberia e o que não receberia. E 
recusou muita coisa, não é?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - CANCELADO
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durante cinco dias e decidiu o que ele receberia e o que não receberia. E 
recusou muita coisa, não é?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, se prevalecer a posição defendida pelo eminente 

Ministro Marco Aurélio, a quem já inicio elogiando pelo voto proferido e 
pelo dissenso colocado, com brilhantismo...

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Com  exceção  do 
ministro Ricardo Lewandowski, penso que a maioria vai adotar a postura 
que geralmente adota, quanto ao advogado que deixa a tribuna, elogiá-lo 
para, depois, votar contra o respectivo constituinte.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Mas,  Senhor Presidente,  elogiando,  desde logo,  o Ministro  Marco 

Aurélio...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – De qualquer forma, 
sinto-me honrado, Excelência.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
… assim como os  pareceres  trazidos  pelos  eminentes  advogados, 

que  prazerosamente  voltamos  a  ouvir  -  pareceres  de  brilhantes 
advogados,  um deles esteve nesta Casa,  foi  seu Presidente,  o Ministro 
Carlos  Velloso,  outro  deles  foi  Juarez  Tavares  -,  bem como o  parecer 
trazido  pela  Procuradoria-Geral  da  República  refutando  a  tese.  Mas, 
Senhor  Presidente,  se  nós  fôssemos  acatar  essa  posição  trazida  pelo 
eminente  Ministro  Marco  Aurélio -  também,  com muito  fundamento, 
acompanhada pelo Ministro Revisor, Ministro  Ricardo Lewandowski -, 
penso que, no meu caso específico e, também, no caso da Ministra Rosa 
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Weber, nós estaríamos sendo incoerentes e contraditórios com o voto que 
proferimos  em  relação  à  quadrilha,  exatamente  porque  nós  não 
entendemos, ao votar em relação à quadrilha, que haveria uma unidade 
de ação e, sim, coautorias em tipos penais específicos.

Vamos ao roteiro desta ação. Vossa Excelência iniciou pelo caso do 
Banco do Brasil, não foi isso?

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Não, foi pela Câmara dos Deputados.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Pela Câmara. Mas a Câmara é um caso totalmente isolado.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Câmara e Banco do Brasil no terceiro, item 3.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Então,  vamos  ao  caso  Visanet  do  Banco  do  Brasil.  Ali  houve 

peculato,  ali  houve  corrupção.  Como vislumbrar  ali,  uma unidade  de 
desígnios  com  a  gestão  fraudulenta,  a  corrupção  ativa  em  relação  a 
parlamentares? Eu penso que não é possível se aplicar essa continuidade, 
que tem como um elemento a ideia de uma unidade de desígnios,  na 
forma como foi estabelecida no art. 71, caput:

"Quando  o  agente,  mediante  mais  de  uma  ação  ou 
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas 
condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras 
semelhantes,  devem  os  subsequentes  ser  havidos  como 
continuação do primeiro (…)"

Os  outros  crimes  praticados  deveriam  ser  subsequentes  àqueles 
iniciais e a eles se aplicaria uma continuidade delitiva. Eu não vejo essa 
subsequência  nas  condenações  que  esta  Corte  veio  -  por  maioria,  em 
algumas hipóteses; por unanimidade, em outras - a realizar.  E, também, 
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tenho que há casos, aqui, díspares, com bens jurídicos diferenciados, 
crimes que podem ser do mesmo gênero, mas que não são da mesma 
espécie,  com  as  elementares  do  tipo  distintas  em  cada  situação 
estabelecida.  Por exemplo,  vejam a situação do corréu Marcos Valério: 
ter-se-ia  que  ter  uma  continuidade  em  relação  a  todos  os  delitos 
praticados  por  ele,  numa  unidade  de  desígnios  que,  realmente,  eu 
entendo que não é possível de ser deduzida, diante do quanto esta Corte 
decidiu ao longo do julgamento.

Por isso, pedindo vênia ao eminente Ministro  Marco Aurélio e ao 
Ministro Revisor, Ricardo Lewandowski, acompanho Vossa Excelência.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, 
também  vou  pedir  vênia  ao  Ministro  Marco  Aurélio  e  ao  eminente 
Ministro Revisor para acompanhar Vossa Excelência.

Há precedentes da Primeira Turma, alguns de que fui Relatora, tal 
como a Ministra Rosa Weber também anunciou, exatamente no sentido 
de dar sequência à jurisprudência assentada e consolidada neste Supremo 
Tribunal  Federal  quanto  à  interpretação do  artigo  71.  E,  como lembra 
agora o Ministro Toffoli - e eu tinha feito essa anotação no meu voto -,  
verdadeiramente, nós que votamos no sentido de sermos contrários ao 
crime de  quadrilha,  ou seja,  absolvemos por  esse  crime,  não  teríamos 
guardado coerência neste caso, porque nós consideramos que aqui havia 
uma  série  de  crimes  praticados  em  coautoria,  mas  não  havia  essa 
unidade, esse liame que caracteriza o que se exige para a aplicação do 
artigo 71.

Ademais, quando o Código Penal afirma, no artigo 71, que há, neste 
caso, continuidade delitiva quando o agente, mediante mais de uma ação 
ou  omissão,  pratica  dois  ou  mais  crimes  da  mesma  espécie,  temos 
considerado,  tal  como  ressaltou  Vossa  Excelência,  serem  fatos 
subsumidos  exatamente  à  mesma  circunstância.  Nesse  exame  de 
subsunção, não generalizamos sequer quanto à submissão de ser a uma 
ou a outra norma penal.

Voto  neste  caso  -  e  faço  também  referência  aos  brilhantíssimos 

Supremo Tribunal Federal
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trabalhos que foram anexados, os pareceres trazidos, até mesmo do meu 
professor Carlos Mário Velloso -, no sentido de que são pontuações que 
podem vir no futuro - como lembrou a Ministra Rosa Weber - a ensejar 
um repensamento sobre a interpretação do artigo 71. Isto foi posto já no 
julgado, em 2001, do HC nº 68.890, quando se afirmou a possibilidade de 
mais  de  uma  leitura.  Ficou  redator  para  o  acórdão,  contrário  a  este 
entendimento, o Ministro Carlos Velloso, que afirmou então exatamente o 
que penso hoje. É certo que poderei evoluir. Ele afirmou, então, e ele foi o 
redator para o acórdão o que estamos decidindo hoje. O Relator inicial foi 
o Ministro Célio Borja.

Para que ocorra a continuidade delitiva, é necessário que os delitos 
tenham sido praticados pelos agentes com o aproveitamento das mesmas 
circunstâncias, em ocasiões nascidas da ação primitiva, devendo existir, 
pois, nexo de causalidade quanto à hora, lugar e circunstâncias. 

Isso está na ementa deste acórdão que cito.

E é exatamente isso que não se tem no caso presente: nem hora, nem 
circunstâncias que determinam haja a continuidade. Vossa Excelência, em 
seu voto, Ministro Joaquim, chegou, mesmo em crimes da mesma espécie, 
a  acentuar  como  havia  movimentações  e  circunstâncias  diferentes. 
Portanto, ainda que sejam teses que realmente possam vir no futuro a ser 
repensadas - e acho que sempre se pode -,  eu,  neste caso,  acompanho 
Vossa Excelência, como disse, com as vênias do Ministro Marco Aurélio e 
do Ministro Revisor.
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O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhor Presidente, 
eu também vou pedir  vênia  ao Ministro  Marco Aurélio  e  ao Ministro 
Lewandowski; também tentarei ser bastante breve.

De início,  Presidente,  eu  gostaria  de  assinalar,  tendo  em vista  as 
lendas urbanas que acabam se desenvolvendo e que se criam de um dia 
para o outro, que ainda hoje lia no jornal um artigo de um professor da 
FGV, em que ele dizia que o Tribunal tem se atrasado nesse julgamento 
porque nunca condenou alguém em matéria criminal.  Por se tratar de 
professor,  pelo  menos  deveria  respeitar  um  pouco  a  verdade  factual; 
então, é preciso ter cuidado com esse tipo de afirmação, que, nesse caso, 
beira à irresponsabilidade. De memória, nós já podemos dizer que houve 
o caso Tatico, que houve o caso José Gerardo, o caso Donadon... Em suma, 
portanto, temos três casos. E isso também, se tivesse um pouco mais de 
informação e de mais cuidado, o levaria a pesquisar e a identificar que o 
Tribunal nunca condenava, porque sequer julgava; até 2001, até a revisão 
do modelo, os processos sequer chegavam ao Tribunal. Portanto, quem 
pretende ter atuação acadêmica, tem que ter antes compromisso com a 
verdade. E academia envolve pesquisar, não envolve ficar lançando mão. 
Quem quiser talvez fazer campanha, pode-se fazer, e até fazer afirmações 
eventualmente mendazes. Mas, no âmbito da academia, é preciso, pelo 
menos, procurar ser veraz. E aqui não se pode, então, atentar contra os 
fatos. Então essa lenda urbana precisa ser devidamente desmistificada.

Quanto à necessidade do ajuste das penas,  já  que ressaltada pelo 
Ministro  Marco  Aurélio  e  pelo  Ministro  Lewandowski,  também  eu, 
Presidente,  compartilho  dessa  angústia.  Estou  buscando,  realmente,  a 
toda hora, base e fundamentos para produzir um raciocínio coerente que 
leve a essa solução. E já apontei aqui, em vários casos, as incoerências que 
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menos, procurar ser veraz. E aqui não se pode, então, atentar contra os 
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toda hora, base e fundamentos para produzir um raciocínio coerente que 
leve a essa solução. E já apontei aqui, em vários casos, as incoerências que 
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nós  podemos  ter  produzido,  em  função,  inclusive,  da  teoria  da 
aproximação que acabamos por adotar;  vez, consagrando a posição do 
Relator,  em  vez  da  do  Revisor.  Isso  se  vê,  por  exemplo,  no  que  diz 
respeito às multas e também, eventualmente, à fixação da pena. Então, 
parece-me  que  devemos  buscar  meios  e  modos  de  fazer  este  ajuste. 
Inclusive, em relação a esses crimes que tiveram continuidade, a Ministra 
Rosa fez abordagem, respeitável e que merece meditação, no sentido de 
que talvez devêssemos considerar como um ato-processo, um ato único; 
e, portanto, não suscetível, sequer, da continuidade deletiva. E me parece 
que  esse  pensamento,  de  fato,  tem  que  ser  levado  em  conta.  Eu 
compartilho dessa preocupação, e me parece legítima. Mas não me parece 
realmente adequado que se fale que esse julgamento, que nós estamos a 
desenvolver, seja heterodoxo. A rigor, o que é heterodoxo aqui? É ter um 
processo com trinta e oito acusados. É algo de especial, de fato, e acredito 
que é um fenômeno irrepetível. Oxalá! Porque realmente é uma situação 
toda ela peculiar.  Mas o Tribunal  não rompeu com sua jurisprudência 
quanto  ao  devido  processo  legal.  Não  rompeu  também  com  a 
jurisprudência,  a  propósito  da  exigência  do  ato  de  ofício,  assentado 
claramente na AP nº 307.

Aqui  ficou  muito  claro  isso,  e  nós  já  tivemos  a  oportunidade  de 
debater a exigência de que, na própria denúncia, se aponte o ato de ofício. 
Pode-se  aceitar,  ou  não,  essa  imputação,  mas  a  Procuradoria-Geral 
apontou  os  atos  de  ofício  de  que  se  cuidava,  no  que  diz  respeito  à 
corrupção.  

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Por favor.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES -  Exatamente.  Por 
isso,  Senhor  Presidente,  gostaria,  desde  logo,  deixar  assente  que  aqui 
também não houve nenhuma revisão quanto à jurisprudência a justificar 
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que continuemos a praticar esse possível e desejado revisionismo. 
Mas  o  que  há  de  heterodoxo  neste  caso?  É,  de  fato,  a  prática 

delituosa. Isso que é, de fato, heterodoxo; isso que é, de fato, singular. O 
que se praticou aqui, pelo que se vê, com os casos de lavagem, entrega de 
dinheiro de forma escondida,  é um caso realmente raro na crônica da 
criminalidade, porque é corrupção com recibo, de tão organizada e de tão 
seguro estavam os praticantes de que não haveria punição. Portanto, o 
que é heterodoxo? É a prática. É a ousadia desse tipo de organização.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Vossa Excelência me permite? Negociação de propina em 
residência  oficial  da  Câmara  dos  Deputados,  recebimento  de  dinheiro 
sujo em agências bancárias, muitas vezes malas de dinheiro, carro-forte; 
tudo isso é que é inusitado, e não a nossa decisão. 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Então, agora quanto 
ao  ponto  trazido  pelo  Ministro  Marco  Aurélio.  Já  manifestei  a  minha 
divergência  e  queria  cumprimentar  Sua  Excelência  pela  provocação 
intelectual que ele nos faz quanto a essa abordagem; já disse também que 
compartilho  de  sua  preocupação  quanto  à  necessidade  de  que 
eventualmente logremos fazer ajustes, adequações, se forem necessárias 
na aplicação das penas, e devemos estar abertos a isso.  Mas, a mim me 
parece que a consequência desta opção é – além de quebrar claramente 
com a jurisprudência que até aqui assentamos, e acho que há precedentes 
de  todos  nós  quanto  a  esse  entendimento  do  Tribunal  –  que  ela  abre 
ensanchas  para  facilitar  até  mesmo  a  prática  desenvolvida  pelas 
organizações criminosas.

O Ministro Celso trazia a exposição de motivos da reforma de 1984, 
na qual se dizia que a reforma que se perpetrava, que se realizava em 
torno do crime continuado, tinha como objetivo dificultar, não estimular a 
atuação  das  organizações  criminosas.  Muitos  sistemas  internacionais 
trabalham num modelo mais restritivo do crime continuado exatamente 
com esse objetivo. Quer dizer, para constranger os crimes habituais.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhor Presidente, a 
mim me parece que não há como aceitar, pelo menos no atual momento, a 
posição agora defendida pelo eminente Ministro Marco Aurélio e pelo 
Ministro  Ricardo  Lewandowski  no  sentido  de  que  devêssemos 
compreender,  de  forma  alargada,  essa  locução  "crimes  da  mesma 
espécie",  uma  vez  que  faltaria  o  atendimento  desses  elementos  que 
compõem  a  objetividade  desse  construto,  dessa  ideia  do  crime 
continuado, elemento da conexão temporal – é claro que pode haver aqui 
ou acolá exceções, mas a jurisprudência do Tribunal exige inclusive um 
limite temporal muito estrito. Aqui nós estamos falando de uma prática 
habitual que se projetou no tempo, por dois ou três anos. Então estamos a 
falar  de  uma  conexão  temporal  totalmente  diversa  daquela  que  nós 
mesmos estabelecemos na jurisprudência do Tribunal.  Até os tribunais 
que lidam com isso, cotidianamente, o Tribunal de Alçada de São Paulo 
chegou a  dizer  que  “o  espaço  superior  a  seis  meses  entre  os  elos  de 
continuação  a  indicar  contumácia  e  habitualidade  do  agente  na  parte 
delituosa desautoriza o reconhecimento da conexão delitiva”.

Então,  nós  estaríamos ainda fazendo  uma projeção  para  além de 
todos os prazos razoáveis. Quanto à conexão espacial, da mesma forma, 
uma  vez  que,  como  amplamente  relatado  e  constatado,  as  práticas 
ocorreram  em  vários  locais  do  país.  Eu  fico  a  imaginar,  e  nós  não 
podemos fugir às consequências de um entendimento que este Supremo 
Tribunal Federal venha a fixar, que a adoção de semelhante entendimento 
acabaria  por  beneficiar  exatamente  essas  organizações  que  o  texto  de 
1984,  a  reforma  de  1984,  quis  constranger,  quis  limitar,  uma  vez  que 
crimes os mais graves –  em função, inclusive, da reforma do parágrafo 
único  do  artigo  71  –  acabariam  contemplados  e  tratados  de  forma 
extremamente benévola.

Eu fico a imaginar, por exemplo, as ações do PCC, hoje muito ativo 
em São  paulo,  agora  contempladas  no  âmbito  do  parágrafo  único  do 
artigo 71. Veja que nós chegaríamos, então, a resultados desastrosos para 
todo o sistema, querendo fazer supostamente o bem, nós acabaríamos – 
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na linha do evangelho – fazendo o mal.
Então, eu pediria todas as vênias ao Ministro Marco Aurélio e ao 

Ministro   Ricardo   Lewandowski  para  acompanhar  o  voto  de  Vossa 
Excelência, com essas observações. 
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(s/ aplicação do art. 71 do Código Penal)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO:  O reconhecimento 
do crime continuado –  que permite afastar a incidência da regra do cúmulo  
material das penas –  reveste-se de caráter excepcional,  devendo,  por isso  
mesmo, para os efeitos jurídico-penais dele resultantes,  ficar plenamente 
configurado em todos os elementos e pressupostos que lhe compõem o 
perfil legal e a noção conceitual.

Todos sabemos que a ficção jurídica prevista no art. 71 do CP, para ser 
legitimamente  invocada,  supõe a conjugação  dos diversos elementos que, 
indicados no texto normativo em questão, justificam,  quando presentes, o 
reconhecimento da continuidade delitiva.

É por essa razão que,  não preenchido um dos requisitos legalmente 
exigidos,  é  inviável o  reconhecimento  da cláusula de benignidade 
concernente ao  crime  continuado,  o  que,  diante  do  afastamento  de 
referido  instituto,  justificará  a  aplicação da  regra  do  cúmulo  material  
prevista no art. 69 do CP.

Cumpre destacar, por necessário, que a presença de uma circunstância 
de ordem temporal, não basta, só por si, para justificar o reconhecimento 
da ficção jurídica do crime continuado, cuja configuração não dispensa o 
concurso – necessário e essencial – de outros elementos e fatores, de ordem 
objetiva e subjetiva, referidos na lei penal.

A mera reiteração de práticas criminosas, segundo o magistério da 
jurisprudência,  por  isso  mesmo,  ainda que  circunscritas  as  sucessivas  

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3643641.

Supremo Tribunal Federal

05/12/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

V O T O
(s/ aplicação do art. 71 do Código Penal)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO:  O reconhecimento 
do crime continuado –  que permite afastar a incidência da regra do cúmulo  
material das penas –  reveste-se de caráter excepcional,  devendo,  por isso  
mesmo, para os efeitos jurídico-penais dele resultantes,  ficar plenamente 
configurado em todos os elementos e pressupostos que lhe compõem o 
perfil legal e a noção conceitual.

Todos sabemos que a ficção jurídica prevista no art. 71 do CP, para ser 
legitimamente  invocada,  supõe a conjugação  dos diversos elementos que, 
indicados no texto normativo em questão, justificam,  quando presentes, o 
reconhecimento da continuidade delitiva.

É por essa razão que,  não preenchido um dos requisitos legalmente 
exigidos,  é  inviável o  reconhecimento  da cláusula de benignidade 
concernente ao  crime  continuado,  o  que,  diante  do  afastamento  de 
referido  instituto,  justificará  a  aplicação da  regra  do  cúmulo  material  
prevista no art. 69 do CP.

Cumpre destacar, por necessário, que a presença de uma circunstância 
de ordem temporal, não basta, só por si, para justificar o reconhecimento 
da ficção jurídica do crime continuado, cuja configuração não dispensa o 
concurso – necessário e essencial – de outros elementos e fatores, de ordem 
objetiva e subjetiva, referidos na lei penal.

A mera reiteração de práticas criminosas, segundo o magistério da 
jurisprudência,  por  isso  mesmo,  ainda que  circunscritas  as  sucessivas  

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3643641.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7959 de 8405 STF-fl. 59574



Voto s/ Continuidade Delitiva

AP 470 / MG 

infrações  penais a  um  determinado  período  de  tempo,  não autoriza o 
reconhecimento do crime continuado,  se os crimes foram praticados em 
locais  diversos,  ou com  autores  ou  partícipes  distintos  (Julgados do 
TACRIM/SP, vols. 80/67, 86/164, 88/200, 90/186 e 91/225).  Nem mesmo a 
homogeneidade das espécies típicas, cometidas em momentos sucessivos, 
pode legitimar o reconhecimento, só por si, do nexo de continuidade:

“A  simples reiteração de crimes da mesma espécie  não se  
enquadra na  ficção  jurídica  de  que  resulta o  chamado  crime  
continuado.”

(RT 560/294 – grifei)

Impõe-se,  ainda, enfatizar que há um outro fator que afasta o 
reconhecimento  do  crime  continuado.  Trata-se da  caracterização  da 
habitualidade,  consoante  adverte a  doutrina  (JULIO  FABBRINI 
MIRABETE e RENATO N. FABBRINI, ”Manual de Direito Penal”, p. 306, 
26ª ed., 2010, Atlas):

“Por fim, não há que reconhecer o crime continuado quando 
se tratar de habitualidade criminosa. O delinqüente habitual faz  
do crime uma profissão e  pode  infringir  várias  vezes  do mesmo  
modo,  mas  não  comete  crime  continuado com  a  reiteração  das  
práticas  delituosas  (‘perseverantia  in  crimine’  ou  ‘perseverantia  
sceleris’).  A continuidade,  sucessão  circunstancial  de  crimes,  não 
pode ser confundida com a  habitualidade criminosa,  sucessão  
planejada, indiciária do ‘modus vivendi’ do agente e que reclama não  
tratamento amenizado, mas reprimenda mais severa.” (grifei)

Registre-se,  quanto  a  esse  aspecto,  que  essa  orientação tem o 
beneplácito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“‘HABEAS  CORPUS’  –  PRÁTICAS DELITUOSAS 
REITERADAS COMETIDAS EM BASES PROFISSIONAIS – 
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO  NEXO  DE 
CONTINUIDADE DELITIVA – NECESSÁRIO REEXAME DO  
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CONJUNTO  PROBATÓRIO  –  IMPOSSIBILIDADE  NA  VIA 
SUMARÍSSIMA  DO  PROCESSO  DE  ‘HABEAS  CORPUS’  –  
PEDIDO INDEFERIDO.

…...................................................................................................
- A reiteração de práticas criminosas não basta, só por si,  

para  justificar o  reconhecimento  da  ficção  jurídica  do  delito  
continuado,  cuja  caracterização  não  prescinde  do  concurso –  
necessário  e  essencial  –  de outros elementos e  fatores referidos  
pela lei. Precedentes.

As  práticas  criminosas  reiteradas,  especialmente  quando  
cometidas  em  bases  profissionais,  como  tem  sucedido  com  os  
delitos  de  roubo,  não  devem  ensejar,  em  princípio,  o 
reconhecimento  da  ‘fictio  juris’ do  delito  continuado.  
Constituem,  antes,  a  eloqüente  atestação  do  elevado  grau  de  
temibilidade  social  dos  que investem,  até  mesmo com perversidade,  
contra  a  vida,  a  integridade  corporal  e  o  patrimônio  de  vítimas  
inocentes.” 

(HC 70.580/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

“‘HABEAS CORPUS’ – CRIME DE ROUBO –  PRÁTICAS 
SUCESSIVAS –  CONDENAÇÕES  PENAIS  DIVERSAS  –  
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO  NEXO  DE 
CONTINUIDADE  DELITIVA  –  INOCORRÊNCIA –  MERA 
REITERAÇÃO DE CRIMES – ORDEM DENEGADA.

-  A prática  reiterada  e  habitual  do  crime  de  roubo,  por  
delinqüentes  contumazes  –  que  fazem,  de  seu  comportamento  
individual  ou  coletivo (reunidos,  ou  não,  em  quadrilha),  uma 
atividade profissional ordinária –  descaracteriza a noção de  
continuidade delitiva.  O assaltante,  que assim procede, não pode  
fazer jus ao benefício derivado do reconhecimento da ficção jurídica do  
crime  continuado.  A  mera  reiteração  no  crime –  que  não  se  
confunde, nem se reduz, por si só, à noção de delito continuado –  
traduz  eloqüente  atestação  do  elevado grau  de  temibilidade  
social  daquele  que  incide  nesse  gravíssimo  comportamento  
delituoso.
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-  O reconhecimento  do  crime  continuado  –  que  afasta  a  
incidência da regra do cúmulo material  das penas – reveste-se de  
caráter  excepcional,  devendo,  para  os  efeitos  jurídico-penais  dele  
resultantes, ficar plenamente configurado em todos os elementos e 
pressupostos  que  lhe  compõem o  perfil  legal  e  a  noção  conceitual.  
Precedentes.”

(HC 70.794/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

“‘Habeas corpus’. Alegação de continuidade delitiva que não se  
configura.  A simples habitualidade delituosa  descaracteriza a  
noção legal do chamado crime continuado.

‘HC’ indeferido.”
(RTJ 137/764, Rel. Min. CÉLIO BORJA – grifei)

Assim  sendo,  Senhor  Presidente,  e  com  apoio  nessas  breves 
considerações,  peço  vênia para  acompanhar  Vossa  Excelência,  e,  em 
consequência,  não  reconhecer caracterizado,  na  espécie,  o  nexo  de 
continuidade delitiva.

É o meu voto.
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05/12/2012 PLENÁRIO

AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  Vossa 
Excelência me permite apenas uma colocação?

Desde a primeira hora, quando votei na dosimetria da pena, veiculei 
que  me  reservava  a  apreciar  a  continuidade  delitiva  e  o  fiz  nesta 
assentada, não a partir de requerimento de quem quer que seja, muito 
embora  tenha  recebido,  realmente,  memoriais,  inclusive  do  Ministério 
Público. Atuei, simplesmente, a partir do ofício judicante e segundo o que 
já tinha sinalizado anteriormente.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  Então,  eu  vou  reformular  a  proclamação.  Indeferida  a 
sugestão feita pelo Ministro Marco...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não, não fiz sugestão, 
Presidente. Votei.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  Vossa  Excelência  votou  e,  dentro  do  voto  de  Vossa 
Excelência havia...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não, não sugeri. Não 
sugiro o que quer que seja aos integrantes do Supremo.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  Quando  Vossa  Excelência  se  dirige  ao  Colegiado,  Vossa 
Excelência,  sobretudo  num caso  como o  de  hoje,  em que  as  penas  já 
haviam sido  fixadas  nos  últimos  três,  quatro  meses,  Vossa  Excelência 
proferiu um voto e, dentro desse voto, sugeriu à Corte que reexaminasse 
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essas penas à luz ...

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Não,  Presidente, 
apenas  fiz  o  que  sinalizei  anteriormente,  ou  seja,  emiti  entendimento 
sobre a matéria. Fui vencido.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  Pois  é,  mas  nós  estamos,  aqui,  desde  as  catorze  horas, 
decidindo  sobre  algo.  Eu  tenho  que  proclamar  sobre  o  que  nós 
debatemos.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Mas essa questão, 
Presidente, já tinha sido levantada. Sempre que esse tema se colocou, o 
Ministro  Marco  Aurélio  disse  que  se  reservava  para,  ao  final,  se 
pronunciar sobre a questão da continuidade delitiva.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência pode 
consignar  e  proclamar  que  a  maioria  –  e  o  Colegiado  é  um  órgão 
democrático  por  excelência  –  indeferiu  a  observância  do  artigo  71  do 
Código Penal.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Mas, por coincidência, o que propôs Vossa Excelência consta 
de  vários  memoriais  que  foram  endereçados  a  mim  e  aos  demais 
Ministros.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Agora, não surpreendi 
quem quer que seja. A demonstração inequívoca é que até mesmo Vossa 
Excelência trouxe voto escrito.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  -  E  Vossa  Excelência  anunciou  pelos  jornais  que  proporia 
esta...
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O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Não, mais do que 
isto, anunciou no próprio Plenário.

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - E anunciou aqui no Plenário. Eu, como Relator, tenho que 
estar atento.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vinha trabalhando na 
matéria e por isso trouxe o voto que trouxe.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - A questão tinha sido 
suscitada,  também,  já  da  Tribuna,  pelo  causídico,  o  doutor  Marcelo 
Leonardo, a partir da...

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA  (PRESIDENTE  E 
RELATOR) - Advogado do réu Marcos Valério.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA -  O doutor Marcelo 
Leonardo  já  tinha,  também,  da  Tribuna,  pedido  que  fosse  aplicado. 
Portanto, houve um pedido formal de um dos réus.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
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ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Ministro Ricardo Lewandowski, Vossa Excelência pretende 
fazer uma revisão das penas pecuniárias, não é isso?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Exatamente, eu pretendo, como anunciei.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Apenas para ordenar os trabalhos de amanhã.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Como eu anunciei, também não pretendo sugerir absolutamente nada 
para  o  Plenário,  longe  de  mim essa  intenção,  eu  simplesmente,  como 
disse, vou reajustar o meu voto no que tange às penas pecuniárias, de 
modo a  me  aproximar  o  mais  possível  daquilo  que  foi  decidido  pelo 
Plenário.

Só que, para fazê-lo, eu adotei o critério trifásico, preconizado pelo 
ex-Ministro e jurista Nelson Hungria, não apenas para a pena corporal, 
mas, também, para a pena pecuniária. O que eu fiz então? Eu peguei, por 
exemplo,  a  pena-base  que  foi  estabelecida  pelo  Plenário  para  um 
determinado réu, com relação a um certo crime, e verifiquei que, entre 
uma pena mínima de  um a oito  anos,  caminhou-se sete  anos.  Peguei, 
então,  essa  proporção,  e  verifiquei  que  é  possível  caminhar  na  pena 
pecuniária de dez a trezentos e sessenta dias multa, para estabelecer a 
pena-base da multa pecuniária. Na sequência, sobre esta pena-base, fiz 
incidir  as  agravantes  ou  as  minorantes,  as  causas  de  aumento  ou  de 
diminuição, atingindo, assim, a um valor o mais próximo ao que chegou 
este egrégio Plenário;  em algumas situações,  até a minha pena foi um 
pouco menor.

No que toca à questão da compatibilização da pena pecuniária com o 
patrimônio declarado dos réus nos autos, eu adotei o ponto de vista, já 
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firmado  aqui  pelo  Plenário,  assentando  que  isto  se  dá  quando  se 
estabelece o valor do dia-multa. Portanto, seguindo o Plenário, sobretudo 
o quanto sugerido por Vossa Excelência, em alguns casos eu me mantive 
em cinco  dias-multa,  em outros  dez,  na  maioria,  e,  excepcionalmente, 
naqueles  que  apresentaram  um  valor  patrimonial  considerável,  eu 
cheguei a quinze dias-multa.

Eu farei uma pequena explanação doutrinária, trarei uma tabela para 
que Vossas Excelências possam acompanhar, mostrando como é que eu 
cheguei a esse cálculo com uma simples regra de três. E, na pena-base, na 
primeira  e  na  segunda  fase,  tenho,  numa  coluna,  o  resultado  a  que 
chegou  o  egrégio  Plenário,  e  a  minha  sugestão,  figura  na  coluna 
antecedente. Eu trarei isso, então, à consideração dos eminentes Pares na 
sessão de amanhã.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Ministro Lewandowski, eu fiquei vencido, em alguns casos, 
na  fixação  da  pena.  Eu  o  indago  se  essa  reformulação  que  Vossa 
Excelência  está  propondo  se  refere  unicamente  a  esses  casos  em  que 
prevaleceu o voto do...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Eu, Senhor Presidente, não posso e nem poderia fazer uma dosimetria, 
com relação à pena pecuniária, no tocante aos réus que eu não condenei. 
Então, quanto aos réus que eu condenei, estou apresentando a proposta. 
Se porventura o Plenário adotar esse critério, em alguns minutos, ou um 
pouco mais,  eu poderei  fazer o mesmo cálculo em relação aos demais 
réus, mas é preciso que Vossas Excelências se debrucem um pouco sobre 
esse critério, que me parece um critério objetivo.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Vossa Excelência vai distribuir hoje.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR) 
- Sim, eu tenho aqui essa tabela ou planilha que eu distribuirei amanhã.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Está bem.
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AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

COMUNICAÇÃO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Com relação à sessão de segunda-feira, confirmamos desde 
já a sessão extraordinária? Está confirmado  então.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - É, amanhã. Eu esperava que não houvesse essa necessidade 
de  uma  sessão  extraordinária,  mas,  de  qualquer  forma,  é  mais  fácil 
cancelar.

O SENHOR MARCELO LEONARDO (ADVOGADO) - Presidente, 
eu  estou  indagando  a  Vossa  Excelência  se  Vossa  Excelência  está 
convocando para a Ação Penal nº 470, amanhã, porque a pauta publicada 
não previa. 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Para a eventualidade de precisarmos de mais uma sessão.

O  SENHOR  MARCELO  LEONARDO  (ADVOGADO)  -  Estou 
falando amanhã, quinta-feira.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente, eu acho 
que o Doutor Marcelo Leonardo pergunta se amanhã continuaremos com 
a Ação Penal nº 470.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Amanhã continuaremos com a Ação Penal nº 470. 
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O  SENHOR MARCELO  LEONARDO  (ADVOGADO)  -  Amanhã? 
Porque não está na publicação.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Amanhã, com certeza.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Então,  talvez,  na 
esteira do que afirma o Doutor Marcelo Leonardo, seja importante alertar 
que, em face da continuação do exame da Ação Penal nº 470, os processos 
que estavam pautados para amanhã serão excluídos da pauta, porque nós 
daremos continuidade à Ação Penal nº 470, apenas para efeito dos outros 
advogados, das outras ações.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Ministra Cármen Lúcia, caso terminemos toda a discussão 
da Ação Penal nº 470 a tempo, nós continuaremos com a nossa pauta. 
Então me parece mais ponderável manter amanhã; vamos abrir com a 
Ação Penal  nº  470,  caso terminemos,  teremos o que deixar no ar.  Vou 
deixar na pauta alguma coisa. 

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  A  minha 
preocupação  é  porque,  por  exemplo,  estão  pautados  os  Embargos  de 
Declaração na Ação Penal nº 396, de que sou Relatora, e o advogado vem 
de fora.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Fora de Brasília?

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Fora de Brasília. Ele 
já veio algumas vezes e amanhã é um dia em que nós - eu, o Ministro 
Marco  Aurélio  e  o  Ministro  Dias  Toffoli  -  temos  sessão  no  Tribunal 
Superior  Eleitoral.  Então,  são embargos cuja  petição tem mais de cem 
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laudas, por isso eu temo que o advogado tenha que se deslocar amanhã 
pela  manhã  e,  depois,  a  gente  não  vote.  Foi  essa  a  minha  única 
preocupação quanto a isso.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) -  Eu levarei  em consideração e,  se for o caso,  excluirei  da 
pauta de amanhã.

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA -  Então,  eu  vou 
providenciar para que o meu escritório telefone para que o advogado não 
se sobrecarregue inutilmente.

O SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  apenas 
para  marcar  posição quanto à  pauta,  que denomino dirigida,  que é  a 
inserida no sítio do Tribunal na internet. Essa pauta tem um significado: 
alertar,  já que outros oitocentos processos entraram na pauta genérica, 
sobre os que serão realmente julgados no dia apontado na internet. Surge 
regra que nos vem do Código de Processo segundo a qual deve haver 
antecedência mínima, quanto à divulgação de que haverá o julgamento, e 
esse interregno é de quarenta e oito horas. Confesso que acompanho – 
como  devem  fazer  também  os  representantes  processuais  dos 
jurisdicionados  –  essa  pauta  do  Supremo  e  tenho  me  batido  pela 
observância do que é publicado, tanto que uma vez um Colega Presidente 
– Nelson Jobim – pretendeu julgar um processo que não estava na pauta 
da internet, e disse que, sob pena de a desqualificarmos, em termos de 
publicidade, deveríamos observá-la.

Vi que a Ação Penal nº 470 não estava na pauta de amanhã. Presumi 
que teria havido, daquele que organizou a pauta, otimismo muito grande 
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) -  É  por  esta  razão  mesmo  que  eu  estou  consultando  o 
Colegiado quanto à sessão extraordinária, porque está claro que teremos 
essa necessidade. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Não, não foi. Então, na quinta-feira...

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Estarei  pronto, 
Presidente, a relatar aqueles processos que foram incluídos na pauta de 
amanhã e que têm a minha relatoria.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) -  Está  confirmada,  portanto,  a  sessão  extraordinária  de 
amanhã  para  a  Ação  Penal  nº  470,  e,  também,  confirmada  a  sessão 
extraordinária da próxima segunda-feira.

4 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627961.

Supremo Tribunal Federal

AP 470 / MG 

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) -  É  por  esta  razão  mesmo  que  eu  estou  consultando  o 
Colegiado quanto à sessão extraordinária, porque está claro que teremos 
essa necessidade. 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) - Não, não foi. Então, na quinta-feira...

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Estarei  pronto, 
Presidente, a relatar aqueles processos que foram incluídos na pauta de 
amanhã e que têm a minha relatoria.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE E 
RELATOR) -  Está  confirmada,  portanto,  a  sessão  extraordinária  de 
amanhã  para  a  Ação  Penal  nº  470,  e,  também,  confirmada  a  sessão 
extraordinária da próxima segunda-feira.

4 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3627961.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7971 de 8405 STF-fl. 59586



Decisão de Julgamento

PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

AÇÃO PENAL 470
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR : MIN. JOAQUIM BARBOSA
REVISOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S) : JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA
ADV.(A/S) : JOSÉ LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA
RÉU(É)(S) : JOSÉ GENOÍNO NETO
ADV.(A/S) : SANDRA MARIA GONÇALVES PIRES
RÉU(É)(S) : DELÚBIO SOARES DE CASTRO
ADV.(A/S) : CELSO SANCHEZ VILARDI
RÉU(É)(S) : SÍLVIO JOSÉ PEREIRA
ADV.(A/S) : GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARÓ
RÉU(É)(S) : MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA
ADV.(A/S) : MARCELO LEONARDO
RÉU(É)(S) : RAMON HOLLERBACH CARDOSO
ADV.(A/S) : HERMES VILCHEZ GUERRERO
RÉU(É)(S) : CRISTIANO DE MELLO PAZ
ADV.(A/S) : CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES FILHO
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO
ADV.(A/S) : CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARÃES
ADV.(A/S) : CASTELLAR MODESTO GUIMARAES NETO
ADV.(A/S) : IZABELLA ARTUR COSTA
RÉU(É)(S) : ROGÉRIO LANZA TOLENTINO
ADV.(A/S) : PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA
RÉU(É)(S) : SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS
ADV.(A/S) : LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY
ADV.(A/S) : DANIELA VILLANI BONACCORSI
RÉU(É)(S) : GEIZA DIAS DOS SANTOS
ADV.(A/S) : PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA
RÉU(É)(S) : KÁTIA RABELLO
ADV.(A/S) : THEODOMIRO DIAS NETO
RÉU(É)(S) : JOSE ROBERTO SALGADO
ADV.(A/S) : MÁRCIO THOMAZ BASTOS
RÉU(É)(S) : VINÍCIUS SAMARANE
ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS
RÉU(É)(S) : AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS
ADV.(A/S) : ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA
ADV.(A/S) : ALBERTO ZACHARIAS TORON
RÉU(É)(S) : LUIZ GUSHIKEN
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO
RÉU(É)(S) : HENRIQUE PIZZOLATO
ADV.(A/S) : MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO
RÉU(É)(S) : PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3383348

Supremo Tribunal Federal

PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

AÇÃO PENAL 470
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR : MIN. JOAQUIM BARBOSA
REVISOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S) : JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA
ADV.(A/S) : JOSÉ LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA
RÉU(É)(S) : JOSÉ GENOÍNO NETO
ADV.(A/S) : SANDRA MARIA GONÇALVES PIRES
RÉU(É)(S) : DELÚBIO SOARES DE CASTRO
ADV.(A/S) : CELSO SANCHEZ VILARDI
RÉU(É)(S) : SÍLVIO JOSÉ PEREIRA
ADV.(A/S) : GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARÓ
RÉU(É)(S) : MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA
ADV.(A/S) : MARCELO LEONARDO
RÉU(É)(S) : RAMON HOLLERBACH CARDOSO
ADV.(A/S) : HERMES VILCHEZ GUERRERO
RÉU(É)(S) : CRISTIANO DE MELLO PAZ
ADV.(A/S) : CASTELLAR MODESTO GUIMARÃES FILHO
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO
ADV.(A/S) : CAROLINA GOULART MODESTO GUIMARÃES
ADV.(A/S) : CASTELLAR MODESTO GUIMARAES NETO
ADV.(A/S) : IZABELLA ARTUR COSTA
RÉU(É)(S) : ROGÉRIO LANZA TOLENTINO
ADV.(A/S) : PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA
RÉU(É)(S) : SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS
ADV.(A/S) : LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY
ADV.(A/S) : DANIELA VILLANI BONACCORSI
RÉU(É)(S) : GEIZA DIAS DOS SANTOS
ADV.(A/S) : PAULO SÉRGIO ABREU E SILVA
RÉU(É)(S) : KÁTIA RABELLO
ADV.(A/S) : THEODOMIRO DIAS NETO
RÉU(É)(S) : JOSE ROBERTO SALGADO
ADV.(A/S) : MÁRCIO THOMAZ BASTOS
RÉU(É)(S) : VINÍCIUS SAMARANE
ADV.(A/S) : JOSÉ CARLOS DIAS
RÉU(É)(S) : AYANNA TENÓRIO TÔRRES DE JESUS
ADV.(A/S) : ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA
RÉU(É)(S) : JOÃO PAULO CUNHA
ADV.(A/S) : ALBERTO ZACHARIAS TORON
RÉU(É)(S) : LUIZ GUSHIKEN
ADV.(A/S) : JOSÉ ROBERTO LEAL DE CARVALHO
RÉU(É)(S) : HENRIQUE PIZZOLATO
ADV.(A/S) : MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO
RÉU(É)(S) : PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3383348

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7972 de 8405 STF-fl. 59587



Decisão de Julgamento

ADV.(A/S) : EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE
ADV.(A/S) : MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA
RÉU(É)(S) : PEDRO HENRY NETO
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU
ADV.(A/S) : MARCO ANTONIO MENEGHETTI
RÉU(É)(S) : ENIVALDO QUADRADO
ADV.(A/S) : PRISCILA CORRÊA GIOIA
RÉU(É)(S) : BRENO FISCHBERG
ADV.(A/S) : LEONARDO MAGALHÃES AVELAR
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO QUAGLIA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RÉU(É)(S) : VALDEMAR COSTA NETO
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO RODRIGUES)
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO
ADV.(A/S) : LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
RÉU(É)(S) : EMERSON ELOY PALMIERI
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS
ADV.(A/S) : HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA
RÉU(É)(S) : ROMEU FERREIRA QUEIROZ
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO
ADV.(A/S) : RONALDO GARCIA DIAS
ADV.(A/S) : FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ
ADV.(A/S) : DALMIR DE JESUS
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO
RÉU(É)(S) : PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
ADV.(A/S) : DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO
RÉU(É)(S) : ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA
ADV.(A/S) : LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA
RÉU(É)(S) : LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO)
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA
ADV.(A/S) : OLINTO CAMPOS VIEIRA
RÉU(É)(S) : ANDERSON ADAUTO PEREIRA
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA (DUDA MENDONÇA)
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3383348

Supremo Tribunal Federal

ADV.(A/S) : EDUARDO ANTÔNIO LUCHO FERRÃO
RÉU(É)(S) : JOSE MOHAMED JANENE
ADV.(A/S) : MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA
RÉU(É)(S) : PEDRO HENRY NETO
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES
RÉU(É)(S) : JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU
ADV.(A/S) : MARCO ANTONIO MENEGHETTI
RÉU(É)(S) : ENIVALDO QUADRADO
ADV.(A/S) : PRISCILA CORRÊA GIOIA
RÉU(É)(S) : BRENO FISCHBERG
ADV.(A/S) : LEONARDO MAGALHÃES AVELAR
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO QUAGLIA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RÉU(É)(S) : VALDEMAR COSTA NETO
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : JACINTO DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : ANTÔNIO DE PÁDUA DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
RÉU(É)(S) : CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO (BISPO RODRIGUES)
ADV.(A/S) : MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA
RÉU(É)(S) : ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO
ADV.(A/S) : LUIZ FRANCISCO CORRÊA BARBOSA
RÉU(É)(S) : EMERSON ELOY PALMIERI
ADV.(A/S) : ITAPUÃ PRESTES DE MESSIAS
ADV.(A/S) : HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA
RÉU(É)(S) : ROMEU FERREIRA QUEIROZ
ADV.(A/S) : JOSÉ ANTERO MONTEIRO FILHO
ADV.(A/S) : RONALDO GARCIA DIAS
ADV.(A/S) : FLÁVIA GONÇALVEZ DE QUEIROZ
ADV.(A/S) : DALMIR DE JESUS
RÉU(É)(S) : JOSÉ RODRIGUES BORBA
ADV.(A/S) : INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO
RÉU(É)(S) : PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
ADV.(A/S) : DESIRÈE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES
ADV.(A/S) : JOÃO DOS SANTOS GOMES FILHO
RÉU(É)(S) : ANITA LEOCÁDIA PEREIRA DA COSTA
ADV.(A/S) : LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA
RÉU(É)(S) : LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO)
ADV.(A/S) : MÁRCIO LUIZ DA SILVA
RÉU(É)(S) : JOÃO MAGNO DE MOURA
ADV.(A/S) : OLINTO CAMPOS VIEIRA
RÉU(É)(S) : ANDERSON ADAUTO PEREIRA
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ LUIZ ALVES
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCIA LOPES PAGLIUSO
RÉU(É)(S) : JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA (DUDA MENDONÇA)
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3383348

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7973 de 8405 STF-fl. 59588



Decisão de Julgamento

RÉU(É)(S) : ZILMAR FERNANDES SILVEIRA
ADV.(A/S) : LUCIANO FELDENS

Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem 
suscitada  da  tribuna  pelo  advogado  Márcio  Thomaz  Bastos, 
ratificada pelos advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando Sá e 
Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 
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suscitada  da  tribuna  pelo  advogado  Márcio  Thomaz  Bastos, 
ratificada pelos advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando Sá e 
Souza  Pacheco,  de  desmembramento  do  processo,  para  assentar  a 
competência  da  Corte  quanto  ao  processo  e  julgamento  dos 
denunciados  que  não  são  detentores  de  mandato  parlamentar, 
vencidos  os  Senhores  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e 
Marco Aurélio. O Presidente indeferiu a suscitação de questão de 
ordem  pelo  advogado  Alberto  Zacharias  Toron,  ressalvando  que 
poderá fazê-la por ocasião de sua sustentação oral. Em seguida, 
após  o  relatório,  ratificado  pelo  Revisor,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
02.08.2012.

Decisão: Após  a  sustentação  oral  do  Procurador-Geral  da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, 
pelo Presidente, do pedido formulado da tribuna pelo advogado do 
acusado Marcos Valério Fernandes de Souza para que sua sustentação 
oral fosse de duas horas, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. José Luís Mendes de 
Oliveira Lima, pelo acusado José Dirceu de Oliveira e Silva; do 
Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, pelo acusado José Genoíno 
Neto; do Dr. Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delúbio Soares 
de Castro; do Dr. Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valério 
Fernandes de Souza; e do Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado 
Ramon Hollerbach Cardoso, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 06.08.2012. 

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Castellar Modesto 
Guimarães Filho, pelo réu Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo 
Sérgio Abreu e Silva, pelo réu Rogério Lanza Tolentino; do Dr. 
Leonardo  Isaac  Yarochewsky,  pela  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos; do Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva, pela ré Geiza Dias 
dos Santos; e do Dr. José Carlos Dias, pela ré Kátia Rabello, o 
julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o 
pedido  formulado  da  tribuna  pelo  Dr.  José  Carlos  Dias  após  o 
intervalo, endossado pelo Secretário-Geral Adjunto da OAB-DF, Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, no sentido da suspensão da sessão 
devido à ausência anunciada da Senhora Ministra Cármen Lúcia para 
cumprir compromisso assumido como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
07.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Márcio  Thomaz 
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Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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Bastos, pelo réu José Roberto Salgado; do Dr. Maurício de Oliveira 
Campos Júnior, pelo réu Vinícius Samarane; do Dr. Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira, pela ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus; do Dr. 
Alberto Zacharias Toron, pelo réu João Paulo Cunha; dos Drs. Luís 
Justiniano de Arantes Fernandes e José Roberto Leal de Carvalho, 
pelo réu Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 08.08.2012.

Decisão: Após  as  sustentações  orais  do  Dr.  Marthius  Sávio 
Cavalcante  Lobato,  pelo  réu  Henrique  Pizzolato;  do  Dr.  Marcelo 
Leal de Lima Oliveira, pelo réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto; do Dr. José Antônio Duarte Álvares, pelo réu Pedro 
Henry Neto; do Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, pelo réu João 
Cláudio  de  Carvalho  Genú;  e  do  Dr.  Antônio  Sérgio  Altieri  de 
Moraes  Pitombo,  pelo  réu  Enivaldo  Quadrado,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
09.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Guilherme Alfredo 
de Moraes Nostre, pelo réu Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de 
Moraes e Córdova, Defensor Público-Geral Federal, pelo réu Carlos 
Alberto Quaglia; do Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, pelo réu 
Valdemar Costa Neto; do Dr. Délio Fortes Lins e Silva Júnior, pelo 
réu Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Délio Fortes Lins e Silva, 
pelo  réu  Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
10.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. Bruno Alves Pereira 
de Mascarenhas Braga, pelo réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do 
Dr.  Luiz  Francisco  Corrêa  Barbosa,  pelo  réu  Roberto  Jefferson 
Monteiro Francisco; do Dr. Itapuã Prestes de Messias, pelo réu 
Emerson Eloy Palmieri; do Dr. Ronaldo Garcia Dias, pelo réu Romeu 
Ferreira de Queiroz; e do Dr. Inocêncio Mártires Coelho, pelo réu 
José Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 13.08.2012.

Decisão: Após as sustentações orais do Dr. João dos Santos 
Gomes Filho, pelo réu Paulo Roberto Galvão da Rocha; do Dr. Luís 
Maximiliano Leal Telesca Mota, pela ré Anita Leocádia Pereira da 
Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, pelo réu Luiz Carlos da 
Silva; dos Drs. Sebastião Tadeu Ferreira Reis e Wellington Alves 
Valente, pelo réu João Magno de Moura; e do Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
14.08.2012.

Decisão:  O  Tribunal  estabeleceu  que  a  primeira  parte  desta 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 
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sessão ficará reservada às três sustentações orais a cargo dos 
advogados  previamente  inscritos  e  a  segunda  parte,  ao  voto  do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  vencido  o  Ministro  Marco 
Aurélio.  Não  votou,  justificadamente,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto Garcia 
Lopes Pagliuso, pelo réu José Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, 
pelo réu José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, e o Dr. Antônio 
Carlos de Almeida Castro, pela ré Zilmar Fernandes Silveira. Em 
continuação  ao  julgamento,  o  Tribunal,  nos  termos  do  voto  do 
Relator: 1) rejeitou a preliminar de desmembramento do processo e 
a conseqüente incompetência da Corte, formulada pelos réus José 
Genoino Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza e José Roberto 
Salgado,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio;  2)  por  unanimidade, 
rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo réu 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza;  3)  por  unanimidade,  não 
conheceu  da  preliminar  de  argüição  de  suspeição  do  Relator 
formulada  pelos  advogados  Antonio  Sérgio  Altieri  de  Moraes 
Pitombo,  Leonardo  Magalhães  Avelar  e  Conrado  Almeida  Corrêa 
Gontijo,  representantes  dos  réus  Breno  Fischberg  e  Enivaldo 
Quadrado,  e,  por  maioria,  rejeitou  a  proposta  do  Relator  de 
encaminhamento  de  ofício  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  para 
representar contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro 
Luiz Fux; 4) por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da 
denúncia formulada pelos réus José Genoíno Neto, Delúbio Soares de 
Castro, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e João Magno de Moura. 
O Ministro Marco Aurélio, ultrapassada a preclusão, acompanhou o 
Relator; 5) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do 
processo formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, 
por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
por parte do Procurador-Geral da República ao deixar de oferecer 
denúncia contra Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista;  6) 
por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do  processo 
formulada pelo réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela não 
inclusão do então Presidente da República no pólo passivo da ação 
penal.  O  Ministro  Marco  Aurélio,  ultrapassada  a  preclusão, 
acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
nulidade processual de depoimentos colhidos por juízo ordenado em 
que  houve  atuação  de  Procurador  da  República  alegadamente 
suspeito, formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane. 
O Revisor, ultrapassada a questão do não conhecimento, acompanhou 
o Relator;  8) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade 
processual formulada pelo réu Henrique Pizzolato, em virtude do 
acesso  da  imprensa  ao  seu  interrogatório;  9)  por  unanimidade, 
rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  da  perícia  realizada  pelos 
peritos criminais, por ausência de capacidade técnica específica 
para  o  caso  concreto,  formulada  pelo  réu  Henrique  Pizzolato, 
anotada  a  ressalva  do  Ministro  Marco  Aurélio.  Nesta  votação, 
ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10) por unanimidade, rejeitou a 
preliminar formulada pelo réu Pedro Henry Neto de nulidade das 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3383348

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7976 de 8405 STF-fl. 59591



Decisão de Julgamento

inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
advogados constituídos estavam ausentes. Nesta votação, ausente o 
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar 
de cerceamento de defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de 
Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado ad hoc 
ou  com  a  designação  de  apenas  um  defensor  para  os  réus  cujos 
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Castro,  por  alegada  realização  de  audiência  sem  a  ciência  dos 
réus; 12) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de 
defesa, formulada pelo réu Delúbio Soares de Castro, em virtude do 
uso, pela acusação, de documento que não constava dos autos quando 
da oitiva de testemunha. Nesta votação, ausente o Ministro Marco 
Aurélio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento 
de defesa formulada pelos réus Kátia Rabello e Vinícius Samarane, 
em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no 
exterior;  14)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento  de  defesa  formulada  pelos  réus  Kátia  Rabello  e 
Vinícius  Samarane,  em  virtude  da  substituição  extemporânea  de 
testemunha  pela  acusação;  15)  por  unanimidade,  rejeitou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa  pelo  indeferimento  de 
diligências  suscitadas  pelos  réus  Kátia  Rabello  e  Vinícus 
Samarane;  16)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, formulada pelos réus Enivaldo Quadrado e 
Breno Fischberg, pela não renovação dos interrogatórios ao final 
da  instrução;  17)  por  unanimidade,  rejeitou  a  preliminar  de 
suspensão do processo até o julgamento final de demanda conexa 
(Ação Penal 420) suscitada pelos réus Enivaldo Quadrado e Breno 
Fischberg;  18)  e,  por  unanimidade,  acolheu  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa pela não intimação do advogado constituído 
pelo réu Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Público-
Geral Federal, para anular o processo a partir da defesa prévia, 
exclusive,  e,  em  conseqüência,  determinou  o  desmembramento  do 
feito, remetendo cópia dos autos ao primeiro grau de jurisdição a 
fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado, 
prejudicada  a  argüição  de  cerceamento  de  defesa  pela  não 
inquirição  das  testemunhas  arroladas  na  defesa  prévia  pelo 
acusado.  Votou o Presidente em todas as questões. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 15.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal,  por 
unanimidade  e  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa 
(Relator),  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  processual  por 
alegada violação ao disposto no artigo 5º da Lei nº 8.038/1990, 
formulada  por  Enivaldo  Quadrado  e  Breno  Fischberg.  Votou  o 
Presidente.  Em  seguida,  o  Tribunal  deliberou  que  cada  Ministro 
deverá  adotar  a  metodologia  de  voto  que  entender  cabível.  No 
mérito,  quanto  ao  item  III.1 da  denúncia,  o  Relator  julgou 
procedente a ação para condenar o réu João Paulo Cunha (subitens 
a.1,  a.2,  a.3),  pela  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva, 
lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os réus Marcos 
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 16.8.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Joaquim 
Barbosa (Relator) julgou procedente a ação para condenar os réus 
Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem 
a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denúncia; condenar os réus 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello pelas práticas de peculato e corrupção ativa, 
narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2) 
da denúncia, e absolver o réu Luiz Gushiken, com base no artigo 
386, V, do Código de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, 
indeferiu  as  petições  nº  42.083  e  nº  42.117,  protocoladas  por 
defensores  dos  réus  e  deliberou  proceder  à  votação  por  itens, 
vencido  em  parte  o  Ministro  Marco  Aurélio,  relativamente  ao 
critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela 
condenação, os quais deveriam também fixar a pena. Em seguida, o 
julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres 
Britto. Plenário, 20.08.2012. 

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro 
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar 
procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pizzolato, pela 
prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, narrados nos itens  III.2 (subitem a) e  III.3 (subitens 
a.1, a.2 e a.3) da denúncia; na condenação dos réus Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  Cristiano  de  Mello  Paz  e  Ramon  Hollerbach 
Cardoso,  em  coautoria,  pela  prática  dos  crimes  de  peculato  e 
corrupção  ativa,  narrados  nos  itens  III.2 (subitem  b)  e  III.3 
(subitem  c.1  e  c.2)  da  denúncia;  e  na  absolvição  do  réu  Luiz 
Gushiken, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 22.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), quanto ao item  III.1 da denúncia, julgou 
improcedente  a  ação  para  absolver  os  réus  João  Paulo  Cunha 
(subitens a.1, a.2, a.3) dos delitos de corrupção passiva, com 
base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e de 
peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no art. 386, 
inciso III do CPP; e os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e 
b.2) dos delitos de corrupção ativa, com base no art. 386, inciso 
VII do CPP, e de peculato, com base no art. 386, inciso III do 
CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 23.08.2012.
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia,  após  o  voto  da  Ministra  Rosa  Weber  acompanhando 
parcialmente o Relator, divergindo somente em relação ao réu João 
Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da 
contratação da empresa IFT – Idéias, Fatos e Texto Ltda., (subitem 
a.3 do item III.1), deixando a apreciação dos delitos de lavagem 
de dinheiro, quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato 
(subitem a.2 do item III.1 e subitem a.2 do item III.3), para um 
momento  posterior;  após  o  voto  do  Ministro  Dias  Toffoli, 
acompanhando  integralmente  o  Revisor  para  julgar  procedente  em 
parte  a  ação,  condenando  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Henrique 
Pizzolato  pelos  delitos  narrados  nos  itens  III.2  e  III.3,  e 
absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de 
Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e  Cristiano  de  Mello  Paz  dos 
delitos narrados no item III.1, com base no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushiken do delito descrito 
no item III.3, com base no art. 386, V, do CPP; e após os votos 
dos Ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia julgando procedente a ação, 
acompanhando integralmente o Relator, condenando o réu João Paulo 
Cunha pelos delitos narrados no item III.1; os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz pelos delitos narrados nos itens III.1, III.2 e III.3, o réu 
Henrique  Pizzolato  pelos  delitos  descritos  nos  itens  III.2  e 
III.3, e absolvendo o réu Luiz Gushiken do delito descrito no item 
III.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 27.08.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  III da 
denúncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a 
ação, divergindo do Relator somente para absolver o réu João Paulo 
Cunha dos delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item 
III.1) e de peculato, referentemente à contratação da empresa IFT 
– Ideias, Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com 
base no art. 386, VII do CPP, aplicando as respectivas penas, nos 
termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação,  divergindo  do  Relator 
somente  para  absolver  o  réu  João  Paulo  Cunha  do  delito  de 
peculato, referentemente à contratação da empresa IFT – Idéias, 
Fatos e Texto Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no art. 
386, VII do CPP, e para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem 
a.2  do  item  III.1)  e  Henrique  Pizzolato  (subitem  a.2  do  item 
III.3) do delito de lavagem de dinheiro tão só quanto ao tipo 
previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. O Ministro 
Marco Aurélio julgou procedente em parte a ação, divergindo do 
Relator para absolver os réus João Paulo Cunha (subitem a.2 do 
item III.1) e Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item III.3) dos 
delitos de lavagem de dinheiro. Os Ministros Cezar Peluso, Gilmar 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello acompanharam o Relator pela 
absolvição  do  réu  Luiz  Gushiken  (subitem  b  do  item  III.3).  O 
Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para fundamentar a 
absolvição do réu João Paulo Cunha quanto ao crime de peculato, 
referente à contratação da empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto 
Ltda. (subitem a.3 do item III.1), com base no inciso VII do art. 
386 do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 29.08.2012.

Decisão: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), 
que acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III 
da  denúncia,  o  Tribunal  proclamou  provisoriamente  que  julga 
procedente  em  parte  a  ação  para,  em  relação  ao  item  III.1, 
condenar o réu João Paulo Cunha pelo delito de corrupção passiva 
(a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias 
Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os 
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurélio, com 
a ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; condená-lo pelo delito de peculato (a.3) 
quanto  à  empresa  SMP&B,  vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli, absolvendo o réu quanto ao delito de peculato (a.3) em 
relação à empresa IFT – Ideias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os 
Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Ayres Britto, e para condenar os réus Marcos Valério 
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello 
Paz  pelos  delitos  de  corrupção  ativa  e  peculato  (b.1  e  b.2), 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relação ao item 
III.2,  condenar,  por  unanimidade,  os  réus  Henrique  Pizzolato, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso  e 
Cristiano de Mello Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); 
em  relação  ao  item  III.3,  condenar,  por  unanimidade,  o  réu 
Henrique Pizzolato pelos delitos de corrupção passiva e peculato 
(a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, 
condená-lo  pelo  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (a.2),  com  a 
ressalva  dos  Ministros  Celso  de  Mello  e  Gilmar  Mendes,  que  o 
condenavam menos no que se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei 
nº  9.613/98,  havendo  a  Ministra  Rosa  Weber  deliberado  votar 
posteriormente no ponto; por unanimidade, condenar os réus Marcos 
Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano 
de Mello Paz pelos delitos de corrupção ativa e peculato (c.1 e 
c.2); e, por unanimidade, absolver o réu Luiz Gushiken do delito 
de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Código 
de Processo Penal. O julgamento foi suspenso após o início da 
leitura  do  voto  do  Relator  quanto  ao  item  V da  denúncia. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 30.08.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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julgando procedente a ação para condenar os réus Kátia Rabello, 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius 
Samarane como incursos no delito previsto no art. 4º,  caput, da 
Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 
narrado  no  item  V da  denúncia,  e  o  voto  do  Ministro  Ricardo 
Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator quanto aos réus 
Kátia Rabello e José Roberto Salgado, o julgamento foi suspenso 
antes  da  conclusão  do  voto  do  Revisor  quanto  aos  réus  Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane. Presidência do Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 03.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  V da 
denúncia, o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu 
voto julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus e Vinícius Samarane do delito de gestão 
fraudulenta,  com  base  no  art.  386,  inciso  VII,  do  Código  de 
Processo Penal. Em seguida, após o voto da Ministra Rosa Weber e 
dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia 
julgando  procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  José  Roberto 
Salgado, Kátia Rabello e Vinícius Samarane pelo delito narrado no 
item V, e julgando improcedente a ação para absolver a ré Ayanna 
Tenório Tôrres de Jesus, acompanhando o Revisor, o julgamento foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
05.09.2012.

Decisão: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V 
da  denúncia,  julgou  procedente  a  ação  para  condenar,  por 
unanimidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 4º 
da Lei nº 7.492/86, os réus Kátia Rabello e José Roberto Salgado 
e, por maioria, o réu Vinícius Samarane, vencidos os Ministros 
Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco  Aurélio,  julgando 
improcedente a ação para absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de 
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, VII, do Código 
do Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). 
Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em  seguida,  o 
julgamento foi suspenso. Plenário, 06.09.2012.

Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), 
julgando procedente a ação quanto ao  item IV da denúncia para 
condenar  os  réus  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Cristiano  de  Mello  Paz,  Rogério  Lanza 
Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, 
José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane  e  Kátia  Rabello  pelo 
delito de lavagem de dinheiro descrito no artigo 1º, incisos V, VI 
e  VII,  da  Lei  nº  9.613/1998,  na  redação  anterior  à  Lei  nº 
12.683/2012, e julgando a ação improcedente para absolver a ré 
Ayanna Tenório Tôrres de Jesus do mencionado delito, com base no 
art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
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10.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, após o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para 
esclarecer o fato de que o réu Rogério Lanza Tolentino não foi 
denunciado nesta ação pelo crime de lavagem de dinheiro com base 
no empréstimo obtido junto ao banco BMG, objeto da Ação Penal 420, 
e após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando 
procedente  a  ação  para  condenar  os  réus  Kátia  Rabello,  José 
Roberto  Salgado,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon 
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de 
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e VI do art. 1º da 
Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012, e 
julgando improcedente a ação para absolver os réus Ayanna Tenório 
Tôrres  de  Jesus,  Geiza  Dias  dos  Santos,  Vinícius  Samarane  e 
Rogério Lanza Tolentino do mesmo delito, com base no art. 386, 
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
12.09.2012.

Decisão: Concluindo  o  julgamento  quanto  ao  item  IV da 
denúncia, o Tribunal julgou procedente a ação para condenar pelo 
delito de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone 
Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado e Kátia Rabello, 
por  unanimidade;  o  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  vencidos  os 
Ministros  Revisor  e  Dias  Toffoli,  e  o  réu  Vinícius  Samarane, 
vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor)  e  Marco 
Aurélio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso 
de Mello e Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao 
inciso  VII  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98.  O  Tribunal  julgou 
improcedente a ação, por maioria, para absolver a ré Geiza Dias 
Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurélio, 
e, por unanimidade, absolver a ré Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, 
com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP.  A  Ministra  Rosa  Weber, 
apreciando os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III 
da denúncia, julgou improcedente a ação quanto ao réu João Paulo 
Cunha (item III.1) para absolvê-lo com base no art. 386, III, do 
CPP, quando o delito antecedente for a corrupção passiva e, com 
base no art. 386, VII, do CPP, quando o delito antecedente for 
peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a procedente 
para condenar o réu Henrique Pizzolato (item III.3), menos no que 
se refere ao inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Em seguida, 
o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Plenário, 13.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI 
da  denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3383348

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7982 de 8405 STF-fl. 59597



Decisão de Julgamento

Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3383348

Supremo Tribunal Federal

Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.09.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o Ministro Joaquim 
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao 
item VI da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 19.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
ação  para  condenar  os  réus  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira 
Andrade Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia), 
Pedro Henry Neto (item VI.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) 
e João Claúdio de Carvalho Genú (item VI.1, subitens c.1, c.2 e 
c.3 da denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal)  e  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  este  último  em  continuidade  delitiva  (cinco  vezes 
através de João Cláudio de Carvalho Genú; quatro vezes através de 
funcionários da BÔNUS BANVAL; sete vezes através da NATIMAR/BÔNUS 
BANVAL),  havendo  as  operações  de  lavagem  de  dinheiro  sido 
realizadas em continuidade delitiva (item VI.1, subitens b.1, b.2, 
b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o réu João Cláudio de Carvalho 
Genú  de  duas  imputações  de  corrupção  passiva,  considerando  ter 
havido  a  prática  de  conduta  única;  condenar  os  réus  Enivaldo 
Quadrado  e  Breno  Fischberg (item  VI.1,  subitens  d.1  e  d.2  da 
denúncia) pela prática dos crimes de formação de quadrilha (art. 
288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998), este último em continuidade delitiva (quatro 
vezes através de funcionários da empresa BÔNUS BANVAL; sete vezes 
utilizando-se  da  conta  da  NATIMAR);  condenar  os  réus  Valdemar 
Costa Neto (item VI.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denúncia) e 
Jacinto de Souza Lamas (item VI.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da 
denúncia), em concurso material, por corrupção passiva (art. 317 
do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da 
Lei nº 9.613/1998, várias vezes, em continuidade delitiva, através 
da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no capítulo IV 
da denúncia), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); 
condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, subitens e.1 
e e.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), e lavagem de 
dinheiro   (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998); 
condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens  c.1  e  c.2  da  denúncia), Romeu  Ferreira  Queiroz (item 
VI.3, subitens d.1 e d.2 da denúncia), e Emerson Eloy Palmieri 
(item VI.3, subitens e.1 e e.2 da denúncia), em concurso material, 
pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código 
Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998),  este  último  praticado  em  continuidade  delitiva, 
absolvido  o  réu  Emerson  Eloy  Palmieri  de  uma  imputação  de 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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corrupção passiva e de três imputações de lavagem de dinheiro; e 
para condenar o réu José Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 
e b.2 da denúncia), em concurso material, pela prática dos crimes 
de corrupção passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 
1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/1998), julgando improcedente a 
ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas com base 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao 
réu José  Mohamed  Janene,  falecido  em  2010,  já  foi  declarada 
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código 
Penal. Em seguida, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor), julgando procedente a ação para condenar o réu Pedro da 
Silva  Corrêa  de  Oliveira  Andrade  Neto pelo  crime  de  corrupção 
passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), mencionado no item 
VI.1, b.2 da denúncia, e julgando improcedente a ação quanto ao 
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 
9.613/1998), item VI.1, b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base 
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, quanto ao réu 
Pedro Henry Neto,  julgando improcedente a ação quanto aos crimes 
de quadrilha (art. 288 do Código Penal), corrupção passiva (art. 
317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI da Lei nº 9.613/1998), descritos no item VI.1, subitens b.1, 
b.2 e b.3 da denúncia, para absolvê-lo com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal,  o  julgamento  foi  suspenso. 
Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 20.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando procedente a ação para condenar o réu João Cláudio de 
Carvalho Genú pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal),  julgando-a  improcedente  para  absolvê-lo  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de 
Processo Penal; julgando procedente a ação para condenar o réu 
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formação de quadrilha (art. 288 
do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI,  da  Lei  nº  9.613/1998);  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver o réu Breno Fischberg dos crimes de formação de quadrilha 
(art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) com base no art. 386, VII, 
do  Código  de  Processo  Penal;  julgando  procedente  a  ação  para 
condenar o réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto pelo 
crime  de  formação  de  quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal); 
julgando procedente a ação para condenar os réus Valdemar Costa 
Neto  e  Jacinto  de  Souza  Lamas  pelos  crimes  de  formação  de 
quadrilha (art. 288 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 
317,  caput, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998); julgando procedente a ação 
para condenar o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317,  caput, do Código Penal), julgando-a 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente para absolvê-lo do delito de lavagem de dinheiro com 
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e julgando 
improcedente a ação para absolver o réu Antônio de Pádua de Souza 
Lamas dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 
nº 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Código de Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 24.09.2012. 

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) 
julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu José 
Rodrigues Borba (item VI.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de 
corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), absolvendo-o 
do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco (item VI.3, 
subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, 
caput,  do  Código  Penal),  absolvendo-o  do  delito  de  lavagem  de 
dinheiro com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal;  improcedente  a  ação  para  absolver  o  réu  Emerson  Eloy 
Palmieri (item VI.3, subitens e.1 e e.2) dos delitos de corrupção 
passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso VII, 
do Código de Processo Penal; e parcialmente procedente a ação para 
condenar o réu Romeu Ferreira Queiroz (item VI.3, subitens d.1 e 
d.2) pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código 
Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no 
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 26.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia (VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; 
VI.2, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; 
VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2;  VI.4, b.1 e b.2), 
após o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação 
para condenar por crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto 
Jefferson  Monteiro  Francisco,  Romeu  Ferreira  Queiroz  e  José 
Rodrigues Borba, na condição de autores, e os réus João Cláudio de 
Carvalho Genú, Jacinto de Souza Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na 
condição de partícipes; e para condenar por crime de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 9.613/98), tendo por 
antecedentes  crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os 
réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry 
Neto,  Enivaldo  Quadrado,  Breno  Fischberg,  Valdemar  Costa  Neto, 
Jacinto  de  Souza  Lamas,  Roberto  Jefferson  Monteiro  Francisco, 
Emerson  Eloy  Palmieri  e  Romeu  Ferreira  Queiroz;  julgando 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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improcedente  a  ação  para  absolver da  imputação  de  lavagem  de 
dinheiro,  tendo  por  antecedentes  crimes  de  corrupção,  os  réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de 
Souza Lamas, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira 
Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, com base no 
art.  386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal;  para  absolver  da 
imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes 
crimes  de  peculato  e  financeiros  de  terceiros,  os  réus  João 
Cláudio de Carvalho Genú, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base 
art. 386, VII, do CPP; o réu José Rodrigues Borba, com base no 
art. 386, III, do CPP; e o réu Antônio de Pádua de Souza Lamas, 
com base no art. 386, VII, do CPP, e para absolver da imputação do 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) os réus 
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, 
João Cláudio de Carvalho Genú, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, 
Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antônio de Pádua de 
Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP; após o voto do 
Ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator 
para julgar procedente a ação, absolvendo o réu Antônio de Pádua 
de Souza Lamas com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto da 
Ministra Cármen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, para 
julgá-la improcedente somente na absolvição, quanto ao delito de 
formação de quadrilha, dos réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira 
Andrade Neto, Pedro Henry Neto, João Cláudio de Carvalho Genú, 
Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto 
de Souza Lamas, com base no art. 386, III, do CPP, e, quanto ao 
delito  de  lavagem  de  dinheiro,  absolver  o  réu  José  Rodrigues 
Borba, com base no art. 386, III, do CPP; e absolver o réu Antonio 
de Pádua de Souza Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de 
lavagem de dinheiro com base no art. 386, VII, do CPP; após o voto 
parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para 
condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e 
Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro,  e  o  réu  Enivaldo  Quadrado  pelo  crime  de  lavagem  de 
dinheiro, julgando improcedente a ação para absolver o réu João 
Cláudio de Carvalho Genú do delito de corrupção passiva, com base 
no art. 386, VII, do CPP; e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, 
julgando procedente em parte a ação, para julgá-la improcedente 
somente para absolver os réus Pedro Henry Neto dos delitos de 
formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
com base no art. 386, VII, do CPP; Breno Fischberg, dos delitos de 
formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art. 
386, VII, do CPP; Antônio de Pádua de Souza Lamas, dos delitos de 
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, 
VII, do CPP; e o réu José Rodrigues Borba, do delito de lavagem de 
dinheiro, com base no art. 386, III, do CPP, foi o julgamento 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Ricardo Lewandowski (Revisor); pelo crime de corrupção 
passiva (art. 317 do CP), condená-lo por unanimidade; e pelo crime 
de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry 
Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), do delito de formação de quadrilha, 
absolvê-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Joaquim  Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente; pelo crime de 
corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor, Gilmar Mendes e Marco Aurélio; e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu João  Cláudio  de 
Carvalho Genú (VI.1, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli; 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Enivaldo Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo 
crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, e pelo crime 
de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do 
delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Relator, Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e 
pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), 
pelo  crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e 
Marco  Aurélio;  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto 
de Souza Lamas (VI.2, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas 
(VI.2,  d.1,  d.2),  dos  delitos  de  formação  de  quadrilha  e  de 
lavagem de dinheiro, absolvê-lo por unanimidade, com base no art. 
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27.09.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  o  Tribunal  proclama  provisoriamente  que  julgou 
procedente em parte a ação penal para, quanto ao réu Pedro da 
Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), pelo 
crime de formação de quadrilha (art. 288 do CP), condená-lo por 
maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia,  Dias 
Toffoli e Ricardo Lewandowski (Revisor); pelo crime de corrupção 
passiva (art. 317 do CP), condená-lo por unanimidade; e pelo crime 
de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998), condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Marco Aurélio; quanto ao réu  Pedro Henry 
Neto (VI.1, b.1, b.2, b.3), do delito de formação de quadrilha, 
absolvê-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Joaquim  Barbosa 
(Relator), Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente; pelo crime de 
corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros 
Revisor, Gilmar Mendes e Marco Aurélio; e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Gilmar  Mendes  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu João  Cláudio  de 
Carvalho Genú (VI.1, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli;  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli; 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Enivaldo Quadrado (VI.1, d.1, d.2), pelo 
crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, e pelo crime 
de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; quanto ao réu Breno Fischberg (VI.1, d.1, d.2), do 
delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria, vencidos 
os Ministros Relator, Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e 
pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Marco 
Aurélio; quanto ao réu Valdemar Costa Neto (VI.2, b.1, b.2, b.3), 
pelo  crime  de  formação  de  quadrilha,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e 
Marco  Aurélio;  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade; e pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por 
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio; quanto ao réu Jacinto 
de Souza Lamas (VI.2, c.1, c.2, c.3), pelo crime de formação de 
quadrilha,  condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio; pelo crime de 
corrupção  passiva,  condená-lo  por  unanimidade;  e  pelo  crime  de 
lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o Ministro 
Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Antônio  de  Pádua  de  Souza  Lamas 
(VI.2,  d.1,  d.2),  dos  delitos  de  formação  de  quadrilha  e  de 
lavagem de dinheiro, absolvê-lo por unanimidade, com base no art. 
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386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao réu Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa  Weber  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Roberto  Jefferson 
Monteiro  Francisco (VI.3,  c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e 
Marco Aurélio; quanto ao réu Romeu Ferreira Queiroz (VI.3, d.1, 
d.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Emerson Eloy Palmieri  (VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Dias Toffoli e Marco Aurélio, e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, 
b.1,  b.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e, em relação ao crime de lavagem de dinheiro, após 
os votos dos Ministros Relator, Luiz Fux, Dias Toffoli, Celso de 
Mello e Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio, julgando-a improcedente, o julgamento foi suspenso. Votou 
o Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3383348

Supremo Tribunal Federal

386, inciso VII, do Código de Processo Penal; quanto ao réu Carlos 
Alberto Rodrigues Pinto (VI.2, e.1, e.2), pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Rosa  Weber  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu Roberto  Jefferson 
Monteiro  Francisco (VI.3,  c.1,  c.2),  pelo  crime  de  corrupção 
passiva, condená-lo por unanimidade, e pelo crime de lavagem de 
dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor e 
Marco Aurélio; quanto ao réu Romeu Ferreira Queiroz (VI.3, d.1, 
d.2), pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade, 
e  pelo  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  condená-lo  por  maioria, 
vencidos  os  Ministros  Revisor  e  Marco  Aurélio;  quanto  ao  réu 
Emerson Eloy Palmieri  (VI.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupção 
passiva, condená-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, 
Dias Toffoli e Marco Aurélio, e pelo crime de lavagem de dinheiro, 
condená-lo  por  maioria,  vencidos  os  Ministros  Revisor,  Dias 
Toffoli e Marco Aurélio; quanto ao réu José Rodrigues Borba (VI.4, 
b.1,  b.2),  pelo  crime  de  corrupção  passiva,  condená-lo  por 
unanimidade, e, em relação ao crime de lavagem de dinheiro, após 
os votos dos Ministros Relator, Luiz Fux, Dias Toffoli, Celso de 
Mello e Presidente, julgando procedente a ação, e os votos dos 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio, julgando-a improcedente, o julgamento foi suspenso. Votou 
o Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenário, 01.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia,  após  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condenar, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descritos nos itens 
VI.1.a, VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a, os réus José Dirceu de Oliveira e 
Silva, José Genoíno Neto (itens VI.1.a, VI.3.a), Delúbio Soares de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto 
Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a 
ação para condenar, pela prática dos mesmos crimes descritos, os 
réus Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis 
Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a ação para absolver 
os réus José Genoíno Neto, Rogério Lanza Tolentino, Geiza Dias dos 
Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do 
CPP,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 03.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VI da 
denúncia, após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), 
julgando improcedente a ação para absolver o réu José Dirceu de 
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Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, 
VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, após o voto do Ministro Dias 
Toffoli julgando procedente a ação para, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a, 
VI.3.a),  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
julgando improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados 
os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Rogério Lanza Tolentino 
(item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira 
(item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal;  os  votos  dos  Ministros Cármen  Lúcia e Gilmar  Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de 
Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério 
Lanza Tolentino, julgando improcedente a ação para absolver dos 
delitos  mencionados  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e  Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto do 
Ministro  Marco  Aurélio,  que  julgava  procedente  a  ação  para 
condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares 
de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo 
de Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, 
julgando-a  improcedente  para  absolver  o  réu  Anderson  Adauto 
Pereira,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  nesta  assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de 
Mello.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  colhidos  os  votos  dos 
Ministros  Celso  de  Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama 
provisoriamente que julgou procedente em parte a ação penal para 
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Oliveira e Silva dos delitos descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e Luiz Fux, julgando 
procedente a ação para, pela prática dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal) descritos nos itens VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a, condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, 
José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a,  VI.3.a),  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e 
Rogério Lanza Tolentino (item VI.1.a), e julgando improcedente a 
ação para absolver os réus Geiza Dias dos Santos (VI.1.a, VI.2.a, 
VI.3.a e VI.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base 
no art. 386, VII, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidência 
do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 04.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI (VI.1.a, 
VI.2.a, VI.3.a e VI.4.a) da denúncia, após o voto do Ministro Dias 
Toffoli julgando procedente a ação para, pela prática dos crimes 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), condenar os réus 
Delúbio  Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto  (itens  VI.1.a, 
VI.3.a),  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
julgando improcedente a ação para absolver dos delitos mencionados 
os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Rogério Lanza Tolentino 
(item VI.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira 
(item VI.3.b),  com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal;  os  votos  dos  Ministros Cármen  Lúcia e Gilmar  Mendes, 
julgando procedente a ação para condenar os réus José Dirceu de 
Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genoíno Neto, 
Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério 
Lanza Tolentino, julgando improcedente a ação para absolver dos 
delitos  mencionados  os  réus  Geiza  Dias  dos  Santos  e  Anderson 
Adauto Pereira, com base no art. 386, VII, do CPP; e o voto do 
Ministro  Marco  Aurélio,  que  julgava  procedente  a  ação  para 
condenar os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares 
de Castro, José Genoíno Neto, Marcos Valério Fernandes de Souza, 
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo 
de Vasconcelos, Rogério Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos, 
julgando-a  improcedente  para  absolver  o  réu  Anderson  Adauto 
Pereira,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  nesta  assentada,  o  Senhor  Ministro  Celso  de 
Mello.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
09.10.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento quanto ao  item VI (VI.1.a, 
VI.2.a,  VI.3.a  e  VI.4.a)  da  denúncia,  colhidos  os  votos  dos 
Ministros  Celso  de  Mello  e  Presidente,  o  Tribunal  proclama 
provisoriamente que julgou procedente em parte a ação penal para 
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condenar, por unanimidade, pela prática dos crimes de corrupção 
ativa  (art.  333  do  Código  Penal),  os  réus  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e Rogério 
Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto 
(itens VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a 
ação  para  absolver,  por  maioria,  a  ré  Geiza  Dias  dos  Santos, 
vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  e,  por  unanimidade,  o  réu 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, 
do CPP. Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, 
após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa (Relator) quanto 
ao  item  VII da  denúncia,  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VII da 
denúncia, após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), julgando procedente a ação para condenar pelo crime de 
lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno de 
Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a  improcedente  para 
absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia Pereira da 
Costa,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho)  e  José  Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no 
que foi acompanhado integralmente pelo Ministro Luiz Fux; e os 
votos dos Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a 
ação  para  absolver  os  réus  Paulo  Roberto  Galvão  Rocha,  Anita 
Leocádia Pereira da Costa, João Magno de Moura, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho), Anderson Adauto Pereira e José Luiz 
Alves,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Gilmar 
Mendes.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
11.10.2012.

Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
preliminarmente,  rejeitou  a  emendatio  libelli suscitada  nas 
alegações finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa 
Weber votou no sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal 
proclama  provisoriamente  que  julgou  procedente  em  parte  a  ação 
para condenar os réus  Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  por 
unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na primeira 
parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº  7.492/1986, 
ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do 
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condenar, por unanimidade, pela prática dos crimes de corrupção 
ativa  (art.  333  do  Código  Penal),  os  réus  Delúbio  Soares  de 
Castro,  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  Ramon  Hollerbach 
Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, 
e, por maioria, os réus José Dirceu de Oliveira e Silva e Rogério 
Lanza  Tolentino  (item  VI.1.a),  vencidos  os  Ministros  Ricardo 
Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o reú José Genoíno Neto 
(itens VI.1.a, VI.3.a), vencido o Revisor, julgando improcedente a 
ação  para  absolver,  por  maioria,  a  ré  Geiza  Dias  dos  Santos, 
vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  e,  por  unanimidade,  o  réu 
Anderson Adauto Pereira (item VI.3.b), com base no art. 386, VII, 
do CPP. Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, 
após o voto parcial do Ministro Joaquim Barbosa (Relator) quanto 
ao  item  VII da  denúncia,  julgando  improcedente  a  ação  para 
absolver a ré Anita Leocádia Pereira da Costa do delito de lavagem 
de  dinheiro  com  base  no  art.  386,  VII,  do  Código  de  Processo 
Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 10.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  VII da 
denúncia, após a conclusão do voto do Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator), julgando procedente a ação para condenar pelo crime de 
lavagem  de  dinheiro  (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998) os réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno de 
Moura  e  Anderson  Adauto  Pereira,  julgando-a  improcedente  para 
absolver do mencionado delito os réus Anita Leocádia Pereira da 
Costa,  Luiz  Carlos  da  Silva  (Professor  Luizinho)  e  José  Luiz 
Alves, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no 
que foi acompanhado integralmente pelo Ministro Luiz Fux; e os 
votos dos Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a 
ação  para  absolver  os  réus  Paulo  Roberto  Galvão  Rocha,  Anita 
Leocádia Pereira da Costa, João Magno de Moura, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho), Anderson Adauto Pereira e José Luiz 
Alves,  com  base  no  art.  386,  VII,  do  CPP,  o  julgamento  foi 
suspenso.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Gilmar 
Mendes.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
11.10.2012.

Decisão: Apreciando  o  item  VIII da  denúncia,  o  Tribunal, 
preliminarmente,  rejeitou  a  emendatio  libelli suscitada  nas 
alegações finais do Procurador-Geral da República. A Ministra Rosa 
Weber votou no sentido de não conhecê-la. No mérito, o Tribunal 
proclama  provisoriamente  que  julgou  procedente  em  parte  a  ação 
para condenar os réus  Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  Simone  Reis  Lobo  de  Vasconcelos,  por 
unanimidade, pelo crime de evasão de divisas previsto na primeira 
parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº  7.492/1986, 
ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do 
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mesmo  delito  verificado  24  vezes  em  continuidade  delitiva, 
condenar,  por  maioria,  os  réus  Kátia  Rabello e  José  Roberto 
Salgado, vencida a Ministra Rosa Weber. Absolvidos do mencionado 
delito, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal, os 
réus Cristiano de Mello Paz e Vinícius Samarane, por unanimidade, 
e a ré  Geiza Dias dos Santos,  por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio. Com relação aos réus  José Eduardo Cavalcanti de 
Mendonça (Duda Mendonça) e  Zilmar Fernandes Silveira, o Tribunal 
absolveu-os, por maioria, do delito de evasão de divisas previsto 
na  segunda  parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº 
7.492/1986, com base no art. 386, III, do CPP, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; por unanimidade, do delito de lavagem de dinheiro 
referente aos cinco repasses de valores realizados em agência do 
Banco Rural, em São Paulo (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998, cinco vezes); e, por maioria, absolveu-os da prática 
do crime descrito no art. 1º, inciso VI, da Lei 9.613/1998, tendo 
em vista as cinqüenta e três operações de lavagem de dinheiro 
relacionadas às cinqüenta e três operações de evasão de divisas 
mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz 
Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvições com base no art. 386, 
VII,  do  CPP.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Plenário, 15.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  os  Ministros  Gilmar 
Mendes  e  Joaquim  Barbosa  (Relator)  reajustaram  seus  votos  para 
julgar  procedente  a  ação  e  condenar  os  réus  José  Eduardo 
Cavalcanti de Mendonça (Duda Mendonça) e Zilmar Fernandes Silveira 
pelo delito de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 
nº  7.492/1986),  descrito  no  item VIII  (c.1) da  denúncia.  Em 
relação ao item VII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros 
Gilmar  Mendes,  Celso  de  Mello  e  Ayres  Britto  (Presidente),  o 
Tribunal,  por  unanimidade,  julgou  improcedente  a  ação  para 
absolver os réus Anita Leocádia Pereira da Costa, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho) e José Luiz Alves do delito de lavagem 
de dinheiro, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal. Quanto aos réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno 
de Moura e Anderson Adauto Pereira, votaram pela procedência da 
ação, condenando-os pelo delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998),  os  Ministros  Joaquim 
Barbosa (Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres 
Britto (Presidente), e, pela improcedência, votaram os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia e Dias Toffoli. Em seguida, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator)  haver  proferido  parte  do  voto  quanto  ao  item  II da 
denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
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mesmo  delito  verificado  24  vezes  em  continuidade  delitiva, 
condenar,  por  maioria,  os  réus  Kátia  Rabello e  José  Roberto 
Salgado, vencida a Ministra Rosa Weber. Absolvidos do mencionado 
delito, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal, os 
réus Cristiano de Mello Paz e Vinícius Samarane, por unanimidade, 
e a ré  Geiza Dias dos Santos,  por maioria, vencido o Ministro 
Marco Aurélio. Com relação aos réus  José Eduardo Cavalcanti de 
Mendonça (Duda Mendonça) e  Zilmar Fernandes Silveira, o Tribunal 
absolveu-os, por maioria, do delito de evasão de divisas previsto 
na  segunda  parte  do  parágrafo  único  do  artigo  22  da  Lei  nº 
7.492/1986, com base no art. 386, III, do CPP, vencido o Ministro 
Marco Aurélio; por unanimidade, do delito de lavagem de dinheiro 
referente aos cinco repasses de valores realizados em agência do 
Banco Rural, em São Paulo (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998, cinco vezes); e, por maioria, absolveu-os da prática 
do crime descrito no art. 1º, inciso VI, da Lei 9.613/1998, tendo 
em vista as cinqüenta e três operações de lavagem de dinheiro 
relacionadas às cinqüenta e três operações de evasão de divisas 
mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator), Luiz 
Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvições com base no art. 386, 
VII,  do  CPP.  Votou  o  Presidente,  Ministro  Ayres  Britto.  Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Plenário, 15.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  os  Ministros  Gilmar 
Mendes  e  Joaquim  Barbosa  (Relator)  reajustaram  seus  votos  para 
julgar  procedente  a  ação  e  condenar  os  réus  José  Eduardo 
Cavalcanti de Mendonça (Duda Mendonça) e Zilmar Fernandes Silveira 
pelo delito de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 
nº  7.492/1986),  descrito  no  item VIII  (c.1) da  denúncia.  Em 
relação ao item VII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros 
Gilmar  Mendes,  Celso  de  Mello  e  Ayres  Britto  (Presidente),  o 
Tribunal,  por  unanimidade,  julgou  improcedente  a  ação  para 
absolver os réus Anita Leocádia Pereira da Costa, Luiz Carlos da 
Silva (Professor Luizinho) e José Luiz Alves do delito de lavagem 
de dinheiro, com base no art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal. Quanto aos réus Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno 
de Moura e Anderson Adauto Pereira, votaram pela procedência da 
ação, condenando-os pelo delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, 
incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº  9.613/1998),  os  Ministros  Joaquim 
Barbosa (Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres 
Britto (Presidente), e, pela improcedência, votaram os Ministros 
Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia e Dias Toffoli. Em seguida, após o Ministro Joaquim Barbosa 
(Relator)  haver  proferido  parte  do  voto  quanto  ao  item  II da 
denúncia,  o  julgamento  foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor 
Ministro Ayres Britto. Plenário, 17.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a 
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ação para condenar, pelo delito de formação de quadrilha (art. 388 
do Código Penal), os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio 
Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo 
de  Vasconcelos,  José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane,  Kátia 
Rabello e  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito às rés Geiza Dias 
dos Santos e Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com base no art. 386, 
VII, do Código de Processo Penal. O Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor) julgou improcedente a ação para absolver todos os réus 
mencionados no referido item II, fazendo-o com base no art. 386, 
III, do CPP, e reajustou o voto proferido em assentada anterior 
para julgar improcedente a ação e absolver, do delito de formação 
de quadrilha descrito no item VI da denúncia, os réus Pedro Silva 
Corrêa de Oliveira de Andrade Neto (VI.1.b.1), João Cláudio de 
Carvalho Genú (VI.1.c.1), Enivaldo Quadrado (VI.1.d.1), Valdemar 
Costa Neto (VI.2.b.1) e Jacinto de Souza Lamas (VI.2.c.1), com 
base  no  art.  386,  III,  do  CPP.  Em  seguida,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
18.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para 
condenar pelo delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de 
Castro, José Genoíno Neto, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de 
Mello  Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino,  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, José Roberto Salgado, Kátia Rabello e Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor),  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito, por unanimidade, 
à  ré  Ayanna  Tenório  Tôrres  de  Jesus,  por  unanimidade,  e,  por 
maioria, a ré Geiza Dias dos Santos, vencido o Ministro Marco 
Aurélio, ambas as absolvições com base no art. 386, VII, do Código 
de  Processo  Penal.  Ressalvados  os  votos  dos  Ministros  Revisor, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli que absolviam com base no 
art.  386,  III,  do  CPP.  Com  relação  ao  réu  Vinícius  Samarane, 
acompanharam  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condená-lo pelo mencionado delito 
de formação de quadrilha, os Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), e acompanharam o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) os Ministros Rosa Weber, 
Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio, julgando improcedente 
a ação para absolvê-lo com base no art. 386, III, do CPP. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto (Presidente). Plenário, 22.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal  resolveu 
questão de ordem suscitada pelo Ministro Ayres Britto (Presidente) 
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ação para condenar, pelo delito de formação de quadrilha (art. 388 
do Código Penal), os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio 
Soares  de  Castro,  José  Genoíno  Neto,  Ramon  Hollerbach  Cardoso, 
Cristiano de Mello Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo 
de  Vasconcelos,  José  Roberto  Salgado,  Vinícius  Samarane,  Kátia 
Rabello e  Marcos  Valério  Fernandes  de  Souza,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito às rés Geiza Dias 
dos Santos e Ayanna Tenório Tôrres de Jesus, com base no art. 386, 
VII, do Código de Processo Penal. O Ministro Ricardo Lewandowski 
(Revisor) julgou improcedente a ação para absolver todos os réus 
mencionados no referido item II, fazendo-o com base no art. 386, 
III, do CPP, e reajustou o voto proferido em assentada anterior 
para julgar improcedente a ação e absolver, do delito de formação 
de quadrilha descrito no item VI da denúncia, os réus Pedro Silva 
Corrêa de Oliveira de Andrade Neto (VI.1.b.1), João Cláudio de 
Carvalho Genú (VI.1.c.1), Enivaldo Quadrado (VI.1.d.1), Valdemar 
Costa Neto (VI.2.b.1) e Jacinto de Souza Lamas (VI.2.c.1), com 
base  no  art.  386,  III,  do  CPP.  Em  seguida,  o  julgamento  foi 
suspenso. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 
18.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  item  II da 
denúncia, o Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para 
condenar pelo delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal) os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de 
Castro, José Genoíno Neto, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de 
Mello  Paz,  Rogério  Lanza  Tolentino,  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, José Roberto Salgado, Kátia Rabello e Marcos Valério 
Fernandes  de  Souza,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor),  Rosa  Weber,  Cármen  Lúcia  e  Dias  Toffoli,  julgando-a 
improcedente para absolver do mencionado delito, por unanimidade, 
à  ré  Ayanna  Tenório  Tôrres  de  Jesus,  por  unanimidade,  e,  por 
maioria, a ré Geiza Dias dos Santos, vencido o Ministro Marco 
Aurélio, ambas as absolvições com base no art. 386, VII, do Código 
de  Processo  Penal.  Ressalvados  os  votos  dos  Ministros  Revisor, 
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli que absolviam com base no 
art.  386,  III,  do  CPP.  Com  relação  ao  réu  Vinícius  Samarane, 
acompanharam  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator), 
julgando procedente a ação para condená-lo pelo mencionado delito 
de formação de quadrilha, os Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), e acompanharam o voto 
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) os Ministros Rosa Weber, 
Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio, julgando improcedente 
a ação para absolvê-lo com base no art. 386, III, do CPP. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto (Presidente). Plenário, 22.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento,  o  Tribunal  resolveu 
questão de ordem suscitada pelo Ministro Ayres Britto (Presidente) 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 3383348

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7992 de 8405 STF-fl. 59607



Decisão de Julgamento

no sentido de, em face do empate, absolver os acusados  Valdemar 
Costa  Neto e  Jacinto  de  Souza  Lamas do  delito  de  formação  de 
quadrilha (item VI da denúncia);  José Rodrigues Borba, do delito 
de lavagem de dinheiro (item VI da denúncia); Paulo Roberto Galvão 
da Rocha, João Magno Moura e Anderson Adauto Pereira, do delito de 
lavagem (item VII da denúncia) e o acusado Vinícius Samarane, do 
delito de formação de quadrilha (item II da denúncia), vencido o 
Ministro  Marco  Aurélio  que  entendia  caber  ao  Presidente  o 
desempate.  Em  seguida,  o  Tribunal  resolveu  questão  de  ordem 
suscitada pelo Ministro Joaquim Barbosa (Relator) no sentido de 
que  os  Ministros  que  absolveram  os  acusados  não  participam  da 
votação quanto à dosimetria da pena, vencidos os Ministros Dias 
Toffoli, Gilmar Mendes e Ayres Britto (Presidente). Na sequência, 
o Tribunal, com relação ao réu Marcos Valério Fernandes de Souza, 
pelo cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal), descrito no item II.b da denúncia, fixou a pena em 
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, nos termos do voto do 
Relator, não havendo participado da votação os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia; 
pelo cometimento do delito de  corrupção ativa (art. 333 do CP), 
descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal, nos termos 
do voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, não havendo participado da votação os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli; e, pelo 
cometimento do delito de  peculato (art. 312 do CP), descrito no 
item III.1 (b.2) da denúncia, o Tribunal, nos termos do voto do 
Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de 
reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários  mínimos  cada,  não  havendo  participado  da  votação  os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli. Votou o 
Presidente em todos os itens. Quanto ao delito de corrupção ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, após o voto do Relator, 
que fixava a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão 
e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, e o voto do Revisor, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-
multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos cada, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 23.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento em relação ao réu  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, inicialmente seu advogado, Dr. Marcelo 
Leonardo, assomou a tribuna e requereu que a agravante do art. 62, 
inciso I, do Código Penal, fosse considerada apenas à luz do tipo 
do art. 288 do Código Penal; que as reiterações de infrações sejam 
consideradas como objeto da série da continuidade delitiva, bem 
como a não aplicação, ao caso, da nova redação conferida ao art. 
387,  inciso  IV,  do  Código  de  Processo  Penal.  Em  seguida,  foi 
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no sentido de, em face do empate, absolver os acusados  Valdemar 
Costa  Neto e  Jacinto  de  Souza  Lamas do  delito  de  formação  de 
quadrilha (item VI da denúncia);  José Rodrigues Borba, do delito 
de lavagem de dinheiro (item VI da denúncia); Paulo Roberto Galvão 
da Rocha, João Magno Moura e Anderson Adauto Pereira, do delito de 
lavagem (item VII da denúncia) e o acusado Vinícius Samarane, do 
delito de formação de quadrilha (item II da denúncia), vencido o 
Ministro  Marco  Aurélio  que  entendia  caber  ao  Presidente  o 
desempate.  Em  seguida,  o  Tribunal  resolveu  questão  de  ordem 
suscitada pelo Ministro Joaquim Barbosa (Relator) no sentido de 
que  os  Ministros  que  absolveram  os  acusados  não  participam  da 
votação quanto à dosimetria da pena, vencidos os Ministros Dias 
Toffoli, Gilmar Mendes e Ayres Britto (Presidente). Na sequência, 
o Tribunal, com relação ao réu Marcos Valério Fernandes de Souza, 
pelo cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal), descrito no item II.b da denúncia, fixou a pena em 
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, nos termos do voto do 
Relator, não havendo participado da votação os Ministros Ricardo 
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia; 
pelo cometimento do delito de  corrupção ativa (art. 333 do CP), 
descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, o Tribunal, nos termos 
do voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
(dez) salários mínimos cada, não havendo participado da votação os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli; e, pelo 
cometimento do delito de  peculato (art. 312 do CP), descrito no 
item III.1 (b.2) da denúncia, o Tribunal, nos termos do voto do 
Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de 
reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários  mínimos  cada,  não  havendo  participado  da  votação  os 
Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli. Votou o 
Presidente em todos os itens. Quanto ao delito de corrupção ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, após o voto do Relator, 
que fixava a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão 
e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, e o voto do Revisor, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-
multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos cada, o julgamento 
foi  suspenso.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Ayres  Britto. 
Plenário, 23.10.2012.

Decisão: Prosseguindo no julgamento em relação ao réu  Marcos 
Valério Fernandes de Souza, inicialmente seu advogado, Dr. Marcelo 
Leonardo, assomou a tribuna e requereu que a agravante do art. 62, 
inciso I, do Código Penal, fosse considerada apenas à luz do tipo 
do art. 288 do Código Penal; que as reiterações de infrações sejam 
consideradas como objeto da série da continuidade delitiva, bem 
como a não aplicação, ao caso, da nova redação conferida ao art. 
387,  inciso  IV,  do  Código  de  Processo  Penal.  Em  seguida,  foi 
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proclamado que o Ministro Cezar Peluso restou vencido na fixação 
da pena do réu Marcos Valério Fernandes de Souza, em relação aos 
delitos de peculato (art. 312 do Código Penal), descritos no item 
III.1 (b.2) da denúncia, e de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal), descrito no  item III.1 (b.1) da denúncia, conforme voto 
proferido  antecipadamente  em  assentada  anterior.  Na  sequência, 
pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal) descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou 
a pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 
30 (trinta) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada,  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor), vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso, Joaquim 
Barbosa  (Relator),  Luiz  Fux,  Marco  Aurélio  e  Presidente.  Pelo 
cometimento dos delitos de peculato (art. 312 do CP) descritos nos 
itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 
230 (duzentos e trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em parte o 
Ministro Cezar Peluso e os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) 
e Dias Toffoli, estes no que fixavam a pena de multa em 25 (vinte 
e  cinco)  dias-multa,  no  valor  de  15  (quinze)  salários  mínimos 
cada. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 9.613/1998), descrito no 
item IV da denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 11 
(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa 
e um) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco 
Aurélio e Celso de Mello, e o voto do Revisor, que fixava a pena 
em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 
20 (vinte) dias-multa, no valor 15 (quinze) salários mínimos cada, 
no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Presidente,  o  Tribunal,  em  face  do  empate 
verificado na votação da dosimetria da pena, fixou-a nos termos do 
voto do Revisor. E, pelo cometimento do delito de corrupção ativa 
(art. 333 do CP), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 7 (sete) anos 
e 11 (onze) meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor 
que a fixava em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 19 
(dezenove) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada, no que foi acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli, e, após o 
voto do Relator, agora pelo cometimento do delito de  evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito 
no item VIII da denúncia, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 
(dez) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, 
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proclamado que o Ministro Cezar Peluso restou vencido na fixação 
da pena do réu Marcos Valério Fernandes de Souza, em relação aos 
delitos de peculato (art. 312 do Código Penal), descritos no item 
III.1 (b.2) da denúncia, e de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal), descrito no  item III.1 (b.1) da denúncia, conforme voto 
proferido  antecipadamente  em  assentada  anterior.  Na  sequência, 
pelo cometimento do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código 
Penal) descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou 
a pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 
30 (trinta) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada,  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Ricardo  Lewandowski 
(Revisor), vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso, Joaquim 
Barbosa  (Relator),  Luiz  Fux,  Marco  Aurélio  e  Presidente.  Pelo 
cometimento dos delitos de peculato (art. 312 do CP) descritos nos 
itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 
230 (duzentos e trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em parte o 
Ministro Cezar Peluso e os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) 
e Dias Toffoli, estes no que fixavam a pena de multa em 25 (vinte 
e  cinco)  dias-multa,  no  valor  de  15  (quinze)  salários  mínimos 
cada. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de lavagem de 
dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei 9.613/1998), descrito no 
item IV da denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 11 
(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa 
e um) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco 
Aurélio e Celso de Mello, e o voto do Revisor, que fixava a pena 
em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 
20 (vinte) dias-multa, no valor 15 (quinze) salários mínimos cada, 
no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Presidente,  o  Tribunal,  em  face  do  empate 
verificado na votação da dosimetria da pena, fixou-a nos termos do 
voto do Revisor. E, pelo cometimento do delito de corrupção ativa 
(art. 333 do CP), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, após o voto do Relator, fixando a pena em 7 (sete) anos 
e 11 (onze) meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor 
que a fixava em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 19 
(dezenove) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salários mínimos 
cada, no que foi acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli, e, após o 
voto do Relator, agora pelo cometimento do delito de  evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito 
no item VIII da denúncia, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 
(dez) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, 
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Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a 
pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e 
dois) dias-multa, no valor de 15 salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber  e  Dias  Toffoli,  o 
julgamento  foi  suspenso  para  colher  o  voto  do  Ministro  Marco 
Aurélio.  Presidência  do  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
24.10.2012.

 Decisão: Prosseguindo no julgamento, com relação ao réu Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) descrito no item 
II da denúncia, fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão, por unanimidade e nos termos do voto do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  não  havendo  participado  da 
votação os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento 
do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descrito 
no  item  III.1  (b.1) da  denúncia,  o  Tribunal  fixou  a  pena 
definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos 
do voto do Relator, vencido em parte o Ministro Cezar Peluso, não 
havendo  participado  da  votação  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli.  Votou  o  Presidente.  Pelo  cometimento  do  delito  de 
peculato (art. 312 do Código Penal) descrito no item III.1 (b.2) 
da denúncia, o Tribunal fixou a pena definitiva em 3 (três) anos 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em 
parte  os  Ministros  Cezar  Peluso  e  Rosa  Weber,  não  havendo 
participado da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou 
o  Presidente.  Pelo  cometimento  do  delito  de  corrupção  ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
definitiva em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 180 
(cento  e  oitenta)  dias-multa,  no  valor  de  10  salários  mínimos 
cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  vencidos  em  parte  os 
Ministros Cezar Peluso, Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de peculato 
descrito nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal 
fixou a pena definitiva em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 
(vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, no 
valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso e Revisor. E, pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no item IV da denúncia, após o 
voto do Relator, fixando a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão, acrescido de 2/3 pela continuidade delitiva, 
tornado-a definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, no que 
foi acompanhado pelos Ministros Celso de Mello, Luiz Fux, Gilmar 
Mendes e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a pena-base 
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, acrescido de 1/3 
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Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a 
pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e 
dois) dias-multa, no valor de 15 salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber  e  Dias  Toffoli,  o 
julgamento  foi  suspenso  para  colher  o  voto  do  Ministro  Marco 
Aurélio.  Presidência  do  Ministro  Ayres  Britto.  Plenário, 
24.10.2012.

 Decisão: Prosseguindo no julgamento, com relação ao réu Ramon 
Hollerbach  Cardoso,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) descrito no item 
II da denúncia, fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão, por unanimidade e nos termos do voto do 
Ministro  Joaquim  Barbosa  (Relator),  não  havendo  participado  da 
votação os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento 
do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) descrito 
no  item  III.1  (b.1) da  denúncia,  o  Tribunal  fixou  a  pena 
definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos 
do voto do Relator, vencido em parte o Ministro Cezar Peluso, não 
havendo  participado  da  votação  os  Ministros  Revisor  e  Dias 
Toffoli.  Votou  o  Presidente.  Pelo  cometimento  do  delito  de 
peculato (art. 312 do Código Penal) descrito no item III.1 (b.2) 
da denúncia, o Tribunal fixou a pena definitiva em 3 (três) anos 
de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em 
parte  os  Ministros  Cezar  Peluso  e  Rosa  Weber,  não  havendo 
participado da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou 
o  Presidente.  Pelo  cometimento  do  delito  de  corrupção  ativa 
descrito no item III.3 (c.1) da denúncia, o Tribunal fixou a pena 
definitiva em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 180 
(cento  e  oitenta)  dias-multa,  no  valor  de  10  salários  mínimos 
cada,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  vencidos  em  parte  os 
Ministros Cezar Peluso, Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de peculato 
descrito nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denúncia, o Tribunal 
fixou a pena definitiva em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 
(vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, no 
valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso e Revisor. E, pelo 
cometimento do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e 
VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no item IV da denúncia, após o 
voto do Relator, fixando a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão, acrescido de 2/3 pela continuidade delitiva, 
tornado-a definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, no que 
foi acompanhado pelos Ministros Celso de Mello, Luiz Fux, Gilmar 
Mendes e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a pena-base 
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, acrescido de 1/3 
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pela continuidade delitiva, tornando-a definitiva em 4 (quatro) 
anos e 8 (oito) meses, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa 
Weber e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso para colher os 
votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 25.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  réu  Ramon 
Hollerbach  Cardoso, o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de 
corrupção ativa (art. 333 do CP) descrito no  item VI (1.a, 2.a, 
3.a, 4.a) da denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou o Presidente. 
Colhido  o  voto  do  Ministro  Marco  Aurélio,  com  relação  ao  réu 
Marcos Valério Fernandes de Souza quanto ao cometimento do delito 
de  corrupção ativa descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 7 (sete) anos e 11 (onze) 
meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou o 
Presidente. Quanto ao réu  Ramon Hollerbach Cardoso, o Tribunal, 
pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no  item IV da 
denúncia, colhidos os votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco 
Aurélio,  fixou  a  pena  em  5  (cinco)  anos  e  10  (dez)  meses  de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986) descrito 
no  item VIII da denúncia, após o voto do Relator que fixava a 
pena-base em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e Presidente, e o voto do Ministro Revisor que fixava a 
pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen 
Lúcia, e o voto do Ministro Marco Aurélio que fixava a pena-base 
em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e não reconhecia a 
continuidade delitiva, o julgamento foi suspenso. O Ministro Marco 
Aurélio, pelo cometimento do delito de evasão de divisas pelo réu 
Marcos Valério Fernandes de Souza, fixou em 3 (três) anos a pena-
base. Presidência do Ministro Ayres Britto (Presidente). Plenário, 
07.11.2012.

Decisão: Retomando o julgamento quanto ao réu Ramon Hollerbach 
Cardoso, pelo cometimento do delito de evasão de divisas (art. 22, 
parágrafo  único,  da  Lei  7.492/1986),  descrito  no  item  VIII  da 
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pela continuidade delitiva, tornando-a definitiva em 4 (quatro) 
anos e 8 (oito) meses, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa 
Weber e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso para colher os 
votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Presidência do 
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenário, 25.10.2012.

Decisão: Prosseguindo  no  julgamento  quanto  ao  réu  Ramon 
Hollerbach  Cardoso, o  Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de 
corrupção ativa (art. 333 do CP) descrito no  item VI (1.a, 2.a, 
3.a, 4.a) da denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou o Presidente. 
Colhido  o  voto  do  Ministro  Marco  Aurélio,  com  relação  ao  réu 
Marcos Valério Fernandes de Souza quanto ao cometimento do delito 
de  corrupção ativa descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 7 (sete) anos e 11 (onze) 
meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou o 
Presidente. Quanto ao réu  Ramon Hollerbach Cardoso, o Tribunal, 
pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998) descrito no  item IV da 
denúncia, colhidos os votos dos Ministros Cármen Lúcia e Marco 
Aurélio,  fixou  a  pena  em  5  (cinco)  anos  e  10  (dez)  meses  de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen 
Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de evasão de 
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986) descrito 
no  item VIII da denúncia, após o voto do Relator que fixava a 
pena-base em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 100 
(cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e Presidente, e o voto do Ministro Revisor que fixava a 
pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) 
dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi 
acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen 
Lúcia, e o voto do Ministro Marco Aurélio que fixava a pena-base 
em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e não reconhecia a 
continuidade delitiva, o julgamento foi suspenso. O Ministro Marco 
Aurélio, pelo cometimento do delito de evasão de divisas pelo réu 
Marcos Valério Fernandes de Souza, fixou em 3 (três) anos a pena-
base. Presidência do Ministro Ayres Britto (Presidente). Plenário, 
07.11.2012.

Decisão: Retomando o julgamento quanto ao réu Ramon Hollerbach 
Cardoso, pelo cometimento do delito de evasão de divisas (art. 22, 
parágrafo  único,  da  Lei  7.492/1986),  descrito  no  item  VIII  da 
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denúncia, o Tribunal aprovou proposta do Ministro Celso de Mello 
no  sentido  de  fixar  em  1/3  a  exacerbação  pela  continuidade 
delitiva,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor), 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia, abstendo-se de votar o Ministro Marco 
Aurélio, restando fixada a pena em 3 (três) anos e 8 (oito) meses 
de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto reajustado do Ministro Joaquim 
Barbosa  (Relator),  vencidos  parcialmente  os  Ministros  Revisor, 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Em seguida, com 
relação  ao  réu  Cristiano  de  Mello  Paz,  o  Tribunal,  pelo 
cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal), descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 2 (dois) 
anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do Relator, 
vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio. Votou o Presidente. 
Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo cometimento do delito de  corrupção 
ativa (art. 333 do CP), descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, 
o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencido, em parte, o 
Ministro  Cezar  Peluso.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da 
votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Pelo cometimento do 
delito de peculato (art. 312 do CP), descrito no item III.1 (b.2) 
da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão 
e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, 
os Ministros Cezar Peluso e Rosa Weber. Votou o Presidente. Não 
participaram da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. O 
Relator aderiu à proposta do Ministro Celso de Mello de aplicar o 
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, na redação dada 
pela Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008. O Ministro Marco 
Aurélio não aderiu ao aditamento. O Presidente reservou-se a votar 
sobre a proposta em momento posterior. Pelo cometimento do delito 
de  corrupção ativa, descrito no  item III.3 (c.1) da denúncia, o 
Tribunal  fixou  a  pena  em  2  (dois)  anos  e  8  (oito)  meses  de 
reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em 
parte,  os  Ministros  Cezar  Peluso,  Revisor,  Rosa  Weber,  Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do 
delito de peculato, descrito nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da 
denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e 
noventa) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
no  que  foi  acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber,  Luiz  Fux, 
Cármen  Lúcia,  Gilmar  Mendes,  Marco  Aurélio,  Celso  de  Mello  e 
Presidente; o voto do Revisor, que fixava a pena em 2 (dois) anos, 
11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do Ministro Cezar Peluso, 
que a fixava, em relação ao delito descrito no item III.2 (b) da 
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denúncia, o Tribunal aprovou proposta do Ministro Celso de Mello 
no  sentido  de  fixar  em  1/3  a  exacerbação  pela  continuidade 
delitiva,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Revisor), 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia, abstendo-se de votar o Ministro Marco 
Aurélio, restando fixada a pena em 3 (três) anos e 8 (oito) meses 
de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto reajustado do Ministro Joaquim 
Barbosa  (Relator),  vencidos  parcialmente  os  Ministros  Revisor, 
Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Em seguida, com 
relação  ao  réu  Cristiano  de  Mello  Paz,  o  Tribunal,  pelo 
cometimento do delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal), descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 2 (dois) 
anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do Relator, 
vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio. Votou o Presidente. 
Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo cometimento do delito de  corrupção 
ativa (art. 333 do CP), descrito no item III.1 (b.1) da denúncia, 
o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencido, em parte, o 
Ministro  Cezar  Peluso.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da 
votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Pelo cometimento do 
delito de peculato (art. 312 do CP), descrito no item III.1 (b.2) 
da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão 
e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários 
mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, 
os Ministros Cezar Peluso e Rosa Weber. Votou o Presidente. Não 
participaram da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. O 
Relator aderiu à proposta do Ministro Celso de Mello de aplicar o 
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, na redação dada 
pela Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008. O Ministro Marco 
Aurélio não aderiu ao aditamento. O Presidente reservou-se a votar 
sobre a proposta em momento posterior. Pelo cometimento do delito 
de  corrupção ativa, descrito no  item III.3 (c.1) da denúncia, o 
Tribunal  fixou  a  pena  em  2  (dois)  anos  e  8  (oito)  meses  de 
reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em 
parte,  os  Ministros  Cezar  Peluso,  Revisor,  Rosa  Weber,  Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do 
delito de peculato, descrito nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da 
denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e 
noventa) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
no  que  foi  acompanhado  pelos  Ministros  Rosa  Weber,  Luiz  Fux, 
Cármen  Lúcia,  Gilmar  Mendes,  Marco  Aurélio,  Celso  de  Mello  e 
Presidente; o voto do Revisor, que fixava a pena em 2 (dois) anos, 
11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do Ministro Cezar Peluso, 
que a fixava, em relação ao delito descrito no item III.2 (b) da 
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denúncia, em 2 (dois) anos de reclusão, 30 (trinta) dias-multa, no 
valor de 3 (três) salários mínimos cada, e, em relação ao delito 
descrito  no  item  III.3  (c.2)  da  denúncia,  fixava  a  pena  em  2 
(dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-
multa, no valor de 3 (três) salários mínimos cada, a conclusão da 
votação foi adiada para que seja colhido o voto do Ministro Dias 
Toffoli,  ausente  ocasionalmente.  Pelo  cometimento  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  o  voto  do 
Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos 
Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e 
Presidente, e após o voto do Revisor, que a fixava em 5 (cinco) 
anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi acompanhado 
pelas Ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia, a conclusão da votação 
foi adiada para que seja colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, 
ausente ocasionalmente. Pelo cometimento do delito de  corrupção 
ativa, descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, após 
o voto do Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 
10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos 
Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e Presidente; após o voto do Revisor, que a fixava em 2 
(dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do 
Ministro Marco Aurélio, que fixava a pena-base em 3 (três) anos e 
6  (seis)  meses  de  reclusão,  deixando  o  exame  da  continuidade 
delitiva para outro momento, a conclusão da votação foi adiada 
para que seja colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, ausente 
ocasionalmente.  Com  relação  ao  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  o 
Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de  quadrilha, 
descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão, nos termos do voto do Ministro Marco 
Aurélio, vencido, em parte, o Relator, que a fixava em 2 (dois) 
anos de reclusão e reconhecia a prescrição da pretensão punitiva. 
Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Quanto ao delito de 
lavagem de dinheiro, descrito no item IV da denúncia, após o voto 
do Relator, fixando a pena em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 
(dias) de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e após a questão de ordem 
suscitada da tribuna pelo advogado Paulo Sérgio Abreu e Silva, que 
afirmava  que  o  réu  está  sendo  acusado  de  um  único  delito  de 
lavagem, a votação do item foi adiada. Não participam da votação 
os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Pelo cometimento do delito de 
corrupção ativa, descrito no  item VI.1.a da denúncia, o Tribunal 
fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão e 110 (cento e dez) 
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denúncia, em 2 (dois) anos de reclusão, 30 (trinta) dias-multa, no 
valor de 3 (três) salários mínimos cada, e, em relação ao delito 
descrito  no  item  III.3  (c.2)  da  denúncia,  fixava  a  pena  em  2 
(dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-
multa, no valor de 3 (três) salários mínimos cada, a conclusão da 
votação foi adiada para que seja colhido o voto do Ministro Dias 
Toffoli,  ausente  ocasionalmente.  Pelo  cometimento  do  delito  de 
lavagem  de  dinheiro (art.  1º,  incisos  V  e  VI,  da  Lei  nº 
9.613/1998),  descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  o  voto  do 
Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos 
Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e 
Presidente, e após o voto do Revisor, que a fixava em 5 (cinco) 
anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, no que foi acompanhado 
pelas Ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia, a conclusão da votação 
foi adiada para que seja colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, 
ausente ocasionalmente. Pelo cometimento do delito de  corrupção 
ativa, descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, após 
o voto do Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) 
meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 
10  (dez)  salários  mínimos  cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos 
Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e Presidente; após o voto do Revisor, que a fixava em 2 
(dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e o voto do 
Ministro Marco Aurélio, que fixava a pena-base em 3 (três) anos e 
6  (seis)  meses  de  reclusão,  deixando  o  exame  da  continuidade 
delitiva para outro momento, a conclusão da votação foi adiada 
para que seja colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, ausente 
ocasionalmente.  Com  relação  ao  réu  Rogério  Lanza  Tolentino,  o 
Tribunal,  pelo  cometimento  do  delito  de  formação  de  quadrilha, 
descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão, nos termos do voto do Ministro Marco 
Aurélio, vencido, em parte, o Relator, que a fixava em 2 (dois) 
anos de reclusão e reconhecia a prescrição da pretensão punitiva. 
Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia. Votou o Presidente. Quanto ao delito de 
lavagem de dinheiro, descrito no item IV da denúncia, após o voto 
do Relator, fixando a pena em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 
(dias) de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, e após a questão de ordem 
suscitada da tribuna pelo advogado Paulo Sérgio Abreu e Silva, que 
afirmava  que  o  réu  está  sendo  acusado  de  um  único  delito  de 
lavagem, a votação do item foi adiada. Não participam da votação 
os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Pelo cometimento do delito de 
corrupção ativa, descrito no  item VI.1.a da denúncia, o Tribunal 
fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão e 110 (cento e dez) 
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dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos, nos termos do 
voto do Relator, vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio, que 
fixava a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 
deixando  o  exame  da  continuidade  delitiva  para  outro  momento. 
Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os  Ministros 
Revisor  e  Dias  Toffoli.  Com  relação  à  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, o Tribunal, pelo cometimento do delito de formação de 
quadrilha, descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 1 (um) 
ano e 8 (meses) de reclusão, declarada a prescrição da pretensão 
punitiva, vencidos, em parte, os Ministros Marco Aurélio e Celso 
de  Mello.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo 
cometimento  do  delito  de  corrupção  ativa, descrito  no  item  VI 
(1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 
(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 110 (cento e dez) 
dias-multa,  no  valor  de  5  (cinco)  salários  mínimos  cada,  nos 
termos do voto do Relator, no que foi acompanhado pelos Ministros 
Rosa Weber, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Presidente, vencidos, em 
parte, o Revisor, que a fixava em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 
(dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia, e vencidos em maior extensão os Ministros 
Marco Aurélio e Celso de Mello, que a fixavam em 5 (cinco) anos e 
10 (dez) meses de reclusão. Pelo cometimento do delito de lavagem 
de  dinheiro, descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  o  voto  do 
Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 110 
(cento e dez) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos 
cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos  Ministros  Luiz  Fux,  Gilmar 
Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que a 
fixava em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) 
dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, no que 
foi acompanhado pela Ministra Rosa Weber, a votação foi suspensa 
para  que  sejam  colhidos  os  votos  dos  Ministros  Dias  Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio,  ausentes  ocasionalmente.  Pelo 
cometimento do delito de evasão de divisas, descrito no item VIII 
da denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta 
e oito) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, 
no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que a fixava em 
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 
(doze) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, no 
que  foi  acompanhado  pelo  Ministra  Rosa  Weber,  a  votação  foi 
suspensa  para  que  sejam  colhidos  os  votos  dos  Ministros  Dias 
Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio, ausentes ocasionalmente. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 08.11.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento com relação à ré Simone Reis 
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dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos, nos termos do 
voto do Relator, vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio, que 
fixava a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 
deixando  o  exame  da  continuidade  delitiva  para  outro  momento. 
Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os  Ministros 
Revisor  e  Dias  Toffoli.  Com  relação  à  ré  Simone  Reis  Lobo  de 
Vasconcelos, o Tribunal, pelo cometimento do delito de formação de 
quadrilha, descrito no item II da denúncia, fixou a pena em 1 (um) 
ano e 8 (meses) de reclusão, declarada a prescrição da pretensão 
punitiva, vencidos, em parte, os Ministros Marco Aurélio e Celso 
de  Mello.  Votou  o  Presidente.  Não  participaram  da  votação  os 
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Pelo 
cometimento  do  delito  de  corrupção  ativa, descrito  no  item  VI 
(1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 4 
(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 110 (cento e dez) 
dias-multa,  no  valor  de  5  (cinco)  salários  mínimos  cada,  nos 
termos do voto do Relator, no que foi acompanhado pelos Ministros 
Rosa Weber, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Presidente, vencidos, em 
parte, o Revisor, que a fixava em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 
(dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) 
salários mínimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia, e vencidos em maior extensão os Ministros 
Marco Aurélio e Celso de Mello, que a fixavam em 5 (cinco) anos e 
10 (dez) meses de reclusão. Pelo cometimento do delito de lavagem 
de  dinheiro, descrito  no  item  IV da  denúncia,  após  o  voto  do 
Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 110 
(cento e dez) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos 
cada,  no  que  foi  acompanhado  pelos  Ministros  Luiz  Fux,  Gilmar 
Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que a 
fixava em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) 
dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, no que 
foi acompanhado pela Ministra Rosa Weber, a votação foi suspensa 
para  que  sejam  colhidos  os  votos  dos  Ministros  Dias  Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio,  ausentes  ocasionalmente.  Pelo 
cometimento do delito de evasão de divisas, descrito no item VIII 
da denúncia, após o voto do Relator, que fixava a pena em 3 (três) 
anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta 
e oito) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, 
no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que a fixava em 
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 
(doze) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, no 
que  foi  acompanhado  pelo  Ministra  Rosa  Weber,  a  votação  foi 
suspensa  para  que  sejam  colhidos  os  votos  dos  Ministros  Dias 
Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio, ausentes ocasionalmente. Em 
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do Senhor Ministro 
Ayres Britto. Plenário, 08.11.2012.

Decisão: Concluindo o julgamento com relação à ré Simone Reis 
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Lobo de Vasconcelos, colhidos os votos dos Ministros Dias Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do 
delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998), descrito no  item IV da denúncia, fixou a pena em 5 
(cinco) anos de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, no valor 
de 5 (cinco) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli 
e Cármen Lúcia; e, pelo cometimento do delito de evasão de divisas 
(art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item 
VIII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros Dias Toffoli, 
Cármen Lúcia e Marco Aurélio, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) 
anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta 
e oito) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, 
nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros 
Revisor,  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen  Lúcia.  Votou  o 
Presidente. Concluindo o julgamento com relação ao réu  Cristiano 
de Mello Paz, colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, o Tribunal, 
pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no  item IV da 
denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia 
e Dias Toffoli; pelo cometimento do delito de peculato (art. 312 
do Código Penal), descrito nos  itens III.2 (b) e  III.3 (c.2) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos, 10 (dez) meses 
e 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos, em parte, os Ministros Cezar Peluso, Revisor e 
Dias Toffoli; e, pelo cometimento do delito de  corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 
4.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 
(dez) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Marco Aurélio e 
Dias Toffoli. Votou o Presidente. Com relação ao réu José Dirceu 
de Oliveira e Silva, pelo cometimento do delito de  formação de 
quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal),  descrito  no  item  II da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 11 (onze) 
meses  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Votou  o 
Presidente. Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, pelo cometimento do delito 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), descrito no item VI 
(1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o Tribunal, fixou a pena em 7 
(sete)  anos  e  11  (onze)  meses  de  reclusão  e  260  (duzentos  e 
sessenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros 
Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Votou o Presidente. Não participaram 
da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Com relação ao réu 
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Lobo de Vasconcelos, colhidos os votos dos Ministros Dias Toffoli, 
Cármen  Lúcia  e  Marco  Aurélio,  o  Tribunal,  pelo  cometimento  do 
delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei nº 
9.613/1998), descrito no  item IV da denúncia, fixou a pena em 5 
(cinco) anos de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, no valor 
de 5 (cinco) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli 
e Cármen Lúcia; e, pelo cometimento do delito de evasão de divisas 
(art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), descrito no item 
VIII da denúncia, colhidos os votos dos Ministros Dias Toffoli, 
Cármen Lúcia e Marco Aurélio, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) 
anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta 
e oito) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos cada, 
nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros 
Revisor,  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Cármen  Lúcia.  Votou  o 
Presidente. Concluindo o julgamento com relação ao réu  Cristiano 
de Mello Paz, colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, o Tribunal, 
pelo  cometimento  do  delito  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º, 
incisos V e VI, da Lei nº 9.613/1998), descrito no  item IV da 
denúncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 
10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do Relator, 
vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Cármen Lúcia 
e Dias Toffoli; pelo cometimento do delito de peculato (art. 312 
do Código Penal), descrito nos  itens III.2 (b) e  III.3 (c.2) da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (três) anos, 10 (dez) meses 
e 20 (vinte) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, 
no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos, em parte, os Ministros Cezar Peluso, Revisor e 
Dias Toffoli; e, pelo cometimento do delito de  corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal), descrito no  item VI (1.a, 2.a, 3.a, 
4.a) da denúncia, o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 
(dez) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no 
valor de 10 (dez) salários mínimos cada, nos termos do voto do 
Relator, vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Marco Aurélio e 
Dias Toffoli. Votou o Presidente. Com relação ao réu José Dirceu 
de Oliveira e Silva, pelo cometimento do delito de  formação de 
quadrilha  (art.  288  do  Código  Penal),  descrito  no  item  II da 
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 11 (onze) 
meses  de  reclusão,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Votou  o 
Presidente. Não participaram da votação os Ministros Revisor, Rosa 
Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. E, pelo cometimento do delito 
de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), descrito no item VI 
(1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denúncia, o Tribunal, fixou a pena em 7 
(sete)  anos  e  11  (onze)  meses  de  reclusão  e  260  (duzentos  e 
sessenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada, 
nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros 
Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Votou o Presidente. Não participaram 
da votação os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Com relação ao réu 
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