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Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Apelados: DANIEL VALENTE DANTAS, HUMBERTO JOSÉ ROCHA 

BRAZ E HUGO SÉRGIO CHICARONI

RAZÕES DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região,

Eminente Desembargador(a) Federal Relator(a), 

Ilustrada Procuradoria Regional da República!

I – SÍNTESE DA IMPUTAÇÃO PENAL E DA SENTENÇA RECORRIDA 

1.  DANIEL VALENTE DANTAS,  HUMBERTO 
JOSÉ ROCHA BRAZ e HUGO SÉRGIO CHICARONI foram denunciados como 

incursos  no  artigo  333  c.c.  o  artigo  29,  “caput”,  ambos  do  Código  Penal, 

porque ofereceram vantagem indevida consubstanciada em US$ 1.000.000,00 

(um milhão de dólares norte-americanos) ao Delegado da Polícia Federal Victor Hugo 

Rodrigues Alves Ferreira, nas datas de 18 e 23 de junho de 2008. 

2. Segundo  apontou  a  denúncia,  diante  de 

notícia publicada no Jornal “Folha de São Paulo”, no dia 26 de abril de 2008, 
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veiculando  a  existência  de  investigação realizada pela  Polícia  Federal,  que 

estaria prestes a ser deflagrada, com a determinação da prisão do ora Apelado 

DANIEL  VALENTE  DANTAS e  sua  irmã  VERÔNICA  VALENTE  DANTAS, 

aquele procurou agregar esforços com o intuito de retirar o seu nome e o nome 

de sua irmã das investigações em curso, valendo-se, para atingir seu propósito, 

da atuação eficiente de  HUGO SÉRGIO CHICARONI e  HUMBERTO JOSÉ 
ROCHA BRAZ.

3. A prefacial  ministerial  ainda assinalou que, 

em 18  de  junho  de  2008,  HUGO SÉRGIO CHICARONI,  representando  os 

interesses  de  DANIEL  VALENTE  DANTAS,  ofereceu  vantagem  indevida, 

consistente na quantia de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), disponibilizada por 

DANIEL  VALENTE  DANTAS,  ao  Delegado  da  Polícia  Federal  Victor  Hugo 

Rodrigues Alves  Ferreira,  para  intermediar  um encontro  com executivos  do 

Grupo OPPORTUNITY, onde seria proposta a exclusão de DANIEL VALENTE 
DANTAS e  VERÔNICA VALENTE DANTAS das investigações em curso na 

denominada  “Operação  Satiagraha”.  Referido  valor  foi  entregue  por 

CHICARONI em um imóvel situado no bairro de Moema, nesta Capital, sendo 

todos os atos acompanhados pela Polícia Federal, a qual estava autorizada por 

este Juízo a realizar o procedimento de ação controlada, com fundamento no 

artigo 1º, inciso II, da Lei nº 9.034/1995, em razão dos telefones feitos pelos 

Apelados aos Delegados Victor Hugo e Protógenes Queiroz indagando acerca 

da investigação sigilosa perante a 6ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de 

São Paulo.

4. Estabelecido  o  contato  com  HUMBERTO 
JOSÉ  ROCHA BRAZ,  executivo  do  Grupo  “OPPORTUNITY”,  a  mando  de 
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DANIEL VALENTE DANTAS, foi realizado encontro entre HUMBERTO, HUGO 
CHICARONI e o Delegado de Polícia Federal Victor Hugo, em 23 de junho de 

2008, ocasião em que os acusados ofereceram US$ 1.000.000,00 (um milhão de 

dólares), com a finalidade de tornar DANIEL VALENTE DANTAS E VERÔNICA 

VALENTE DANTAS imunes à persecução penal.

5. Em 25 de junho de 2008,  HUGO SÉRGIO 
CHICARONI entregou  R$  79.500,00  (setenta  e  nove  mil  e  quinhentos  reais) à 

Autoridade Policial Federal Victor Hugo, como parte do valor da “propina” pago 

por DANIEL VALENTE DANTAS para excluí-lo das investigações em curso.

6.  De ver-se,  ainda,  que,  em 08 de julho  de 

2008, a Polícia Federal logrou apreender, no interior da residência de  HUGO 
SÉRGIO  CHICARONI,  localizada  na  Alameda  dos  Arapanés,  n.º  515, 

apartamento n.º 162, Moema, São Paulo/SP, a quantia de R$ 1.180.650,00 (um 

milhão, cento e oitenta mil e seiscentos e cinqüenta reais), conforme exsurge do auto de 

apreensão  lavrado  pela  equipe  policial  SP-36,  sendo  certo  que  a  quantia 

encontrada pertencia ao Apelado DANIEL VALENTE DANTAS.

7. Pois bem. 

8.  Após  o  regular  transcurso  da  instrução 

processual, o MM. Juízo Federal  a quo  houve por bem julgar procedente a 
pretensão punitiva expressa na denúncia para o fim de condenar  DANIEL 
VALENTE DANTAS como incurso no artigo 333 c.c. os artigos 29, “caput” e 

71, ambos do Código Penal, com as circunstâncias agravantes previstas na 
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alínea "b" do inciso II do artigo 61 do Código Penal  ("para facilitar ou assegurar a 

execução,  a  ocultação,  a  impunidade  ou  vantagem  de  outro  crime")  e  nos  incisos  I 

("promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes") e III 
("instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito a sua autoridade ou não punível em 

virtude de condição ou qualidade pessoal") do artigo 62 do Código Penal, às penas de 

10 (dez) anos de reclusão, acrescida do pagamento de 229 (duzentos e 
vinte e nove) dias-multa [cf. fls. 4737/5048].

8.1.  HUMBERTO  JOSÉ  ROCHA  BRAZ e 

HUGO SÉRGIO CHICARONI foram condenados como incursos no artigo 333 

c.c.  os  artigos  29,  “caput”  e  71,  ambos  do  Código  Penal,  com  as 

circunstâncias agravantes previstas na alínea "b" do inciso II do artigo 61 do 

Código  Penal  ("para  facilitar  ou  assegurar  a  execução,  a  ocultação,  a  impunidade  ou  

vantagem de outro crime")  e no inciso IV do artigo 62 do Código Penal  ("executa o 

crime, ou nele participa,  mediante paga ou promessa de recompensa") às penas de  07 
(sete)  anos,  01  (um)  mês  e  10  (dez)  dias  reclusão,  acrescida  do 
pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa [cf. fls. 4737/5048].

8.2.  A  r.  decisão  de  primeiro  grau  também 

houve  por  bem  fixar  cada  dia-multa  em  15  (quinze)  salários  mínimos  em 

relação ao Apelado DANIEL VALENTE DANTAS “relativamente ao crime pelo 

qual restou condenado, tendo em vista sua capacidade econômica revelada 

amplamente nos autos, com fundamento nos artigos 49, § 1º, e 60, 1º, ambos 

do Código Penal, que perfaz o montante de R$ 1.425.525,00 (hum milhão,  

quatrocentos e vinte e cinco mil e quinhentos e vinte e cinco reais)”, o 

mesmo sucedendo  com os Apelados  HUMBERTO JOSÉ ROCHA BRAZ e 

HUGO  SÉRGIO  CHICARONI,  de  modo  que  àquele  foi  cominada  a  pena 

pecuniária de R$ 877.725,00 (oitocentos e setenta e sete mil e setecentos e 
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vinte  e  cinco  reais)  “diante  também  da  condição  econômica  revelada,  

considerando-se o benefício que poderia obter com a prática criminosa” [cf. fls. 
4737/5048], enquanto a HUGO SÉRGIO CHICARONI fixou-se a pena de multa 

“em  05 (cinco) salários mínimos,  com fundamento nos artigos 49, § 1º, do 

Código  Penal  (...)  que  totaliza  a  quantia  de  R$  292.575,00  (duzentos  e 

noventa e dois mil e quinhentos e setenta e cinco reais), diante também da 

condição econômica revelada, considerando-se o beneficio que poderia obter  

com a prática criminosa” [cf. fls. 4737/5048].

8.3.  Por derradeiro, o I. Magistrado Federal de 

primeiro grau assentou que o “regime inicial de cumprimento  deverá ser o 

FECHADO, com fundamento no artigo 33, §2º, letra "a", do Código Penal, para  

Daniel Valente Dantas, e o SEMI-ABERTO, com lastro no artigo 33, § 2º, letra  

"b", do mesmo estatuto penal para os acusados Humberto José Rocha Braz 

e Hugo Sérgio Chicaroni” [cf. fls. 4737/5048 – grifos no original].

9.  Sucede  que,  no  tocante  à  fixação  da  (a) 
pena pecuniária  cominada aos Apelados e em relação à  (b)  pena privativa 
de  liberdade cominada  especificamente  ao  Apelado  HUMBERTO  JOSÉ 
ROCHA BRAZ não andou bem o Juiz Federal sentenciante, razão pela qual 

maneja o  Ministério  Público  Federal  o presente  recurso  de  apelação,  em 

ordem a proporcionar a reforma parcial da r. sentença condenatória de fls. 
4737/5048, a fim de que esse Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 

uma vez mantida a condenação levada a efeito no primeiro grau de jurisdição, 

(i) majore a pena pecuniária cominada originariamente aos Apelados DANIEL 
VALENTE DANTAS,  HUMBERTO JOSÉ ROCHA BRAZ e  HUGO SÉRGIO 
CHICARONI,  determinando a  aplicação  integral  e  distinta das  penas  de 
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multa, a teor do que dispõe a norma inserta no artigo 72 do Código Penal, e (ii) 
aumente a pena privativa de liberdade aplicada ao Apelado HUMBERTO JOSÉ 
ROCHA  BRAZ e,  por  conseguinte,  fixe-se-lhe o  regime  carcerário  na 

modalidade fechada (artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal), o que 

se pleiteia com esteio no  princípio constitucional da individualização da pena 

(artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República). 

10. Senão, vejamos.  

II – DA INCIDÊNCIA DISTINTA E INTEGRAL DAS PENAS DE MULTA 
APLICAÇÃO DO ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL

11.  Ao fixar  as  penas  de  DANIEL VALENTE 
DANTAS, HUMBERTO JOSÉ ROCHA BRAZ e HUGO SÉRGIO CHICARONI, 
o MM. Juiz  Federal  a quo  demonstrara,  em longo e judicioso arrazoado,  a 

presença  concreta  de  diversas  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis 

(culpabilidade, circunstâncias e conseqüências do crime, conduta social e personalidade) que 

o conduziram à fixação das respectivas sanções corporais e pecuniárias  [cf. 
fls. 5028/5044].         

11.1.  É  certo  que,  na  terceira  etapa  da 

dosimetria da sanção penal, Sua Excelência fez incidir a causa de aumento de 

pena delineada no artigo 71 do Código Penal (crime continuado) no patamar de 

um terço, alcançando a reprimenda de DANIEL VALENTE DANTAS o total de 

10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 229 (duzentos e vinte e nove) 
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dias-multa, conforme se depreende do seguinte período da r. sentença [cf. fls. 
5028/5044]:

“Na terceira fase da dosimetria da pena 
anoto haver causa de aumento estatuída no artigo 71 do Código Penal, 
conforme  descrição  contida  na  denúncia,  embora  não  tenha  havido 
capitulação  desta  causa  de  aumento  de  pena,  tendo  em  vista  que 
diversos foram os contatos para o oferecimento de vantagem indevida a 
funcionários públicos. Apesar dos contatos intensos, restou marcante 
os  três  encontros  realizados  para  o  recebimento  e/ou  promessa  de 
vantagem indevida, isto é, os ocorridos em 18.06.2008, 19.06.2008 e 
25.06.2008, logo, em período não superior a 30 dias. Cada qual com 
independência  o  suficiente  para  constituir  em  prática  delitiva 
autônoma que constituiu em oferecer e a pagar elevadas quantias em 
espécie a autoridades policiais. O pagamento, de fato, como aduz a 
Defesa de Hugo Sérgio Chicaroni em Memoriais pode ser interpretado 
como  exaurimento  do   delito,  mas  jamais  invalida  sua  incidência 
porquanto basta a prática do núcleo “oferecer”, caso em que o tipo se 
perfaz  integralmente.  Neste  caso,  ocorreu  de  forma  sistemática, 
incidindo  autonomamente.  Assim,  evidente  a  continuidade  delitiva 
porquanto mediante mais de uma ação, praticou-se mais de dois crimes 
de idêntica espécie, sendo que, pelas condições de tempo (período de 
dias), lugar (São Paulo, restaurantes), maneira de execução e outras 
semelhantes,  devem  os  subseqüentes  (insistência  contatação  de 
autoridades policiais federais responsáveis pela "Operação Satiagraha" 
por telefone, pagamentos em espécie e de forma velada, ingressando-se 
na  garagem  da  residência  de  Hugo  Sérgio  Chicaroni  ou  nas  suas 
proximidades), ser havidos como continuação do primeiro. A pena deve 
ser  aumentada  em  1/3,  resultando  em  10  (dez)  anos  de  reclusão, 
acrescida do pagamento de 229 (duzentos e vinte e nove) dias-multa” 
[grifos apostos].  

11.2.  O  mesmo  ocorreu  em  relação  aos 

Apelados HUMBERTO JOSÉ ROCHA BRAZ e HUGO SÉRGIO CHICARONI, 
declinando o  MM.  Juiz  Federal,  acerca  do  reconhecimento  da  continuidade 

delitiva  e  da  conseguinte  aplicação  da  causa  de  aumento  de  pena,  os 

seguintes fundamentos jurídicos, verbis [cf. fls. 5036]:

“O  reconhecimento  da  continuidade 
delitiva,  porque  descrita  na  denúncia,  é  aconselhável  também  em 
relação a Humberto José Rocha Braz e Hugo Sérgio Chicaroni dada  a 
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maneira de execução  do delito a indicar que os crimes subseqüentes 
eram  em  verdade  perpetrados  em  continuação  ao  primeiro  crime  de 
corrupção ativa, na medida em que a oferta e entrega de dinheiro à 
autoridade policial sempre tiveram por fim manter o acusado Daniel 
Valente  Dantas  incólume  à  atuação  estatal.  Demais  disso,  as 
circunstâncias objetivas semelhantes que determinaram o cometimento do 
delito indicam a homogeneidade das ações dos acusados, não sendo o 
caso  de  considerar-se  mera  reiteração  criminosa.  A  pena  deve  ser 
aumentada em 1/3, resultando em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) 
dias reclusão, acrescida do pagamento de 141 (cento e quarenta e um) 
dias-multa” [grifos apostos].  

12. Equivocada a sentença, data venia! 

13. Dispõe o artigo 72 do Código Penal:

“No concurso de crimes,  as penas de multa são 
aplicadas distinta e integralmente” (grifei).

14. Com efeito, a teor do que preconiza o artigo 

72 do Código Penal,  a pena de multa não se sujeita às regras previstas 
para  o  concurso  formal  e  o  crime  continuado,  aplicando-se-lhe,  por 

conseguinte, a regra do cúmulo material. 

15.  Esse imperativo legal,  todavia,  passou ao 

largo na r.  sentença recorrida, reclamando, outrossim, a judiciosa  retificação 

por parte desse Egrégio  Tribunal  Regional  Federal  da 3ª  Região,  no que 

estará seguindo – diga-se de passo  – a sempre abalizada lição doutrinária do 

Professor  JULIO  FABBRINI  MIRABETE,  a  saber:  “Tratando-se  de  crime 

continuado,  como  aliás  nas  demais  espécies  de  concurso  (formal ou 

http://www.prsp.mpf.gov.br/


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

RUA PEIXOTO GOMIDE, n.º 768 – CERQUEIRA CÉSAR – SÃO PAULO
CEP: 01409-905 – TELEFONE n.º (11) 3269-5000 – www.prsp.mpf.gov.br

material),  as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente (art.  

72), não se obedecendo,  pois, ao sistema da exasperação, destinado na  

legislação somente às penas privativas de liberdade” (Manual de Direito Penal, 

Volume 01, 13ª edição, São Paulo: Atlas, 1998, p. 315) (grifos apostos).

16. Deveras, esse entendimento, que encontra 

amparo em autorizado  magistério doutrinário (MANOEL PEDRO PIMENTEL,  Do 

Crime Continuado,  2ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1969, p. 180; BENTO 
DE FARIA, Código Penal Brasileiro Comentado, Volume III, 2ª edição, Rio de Janeiro: Record 

Editora, 1959, p. 81;  HELENO CLAUDIO FRAGOSO,  Lições de Direito Penal, A Nova Parte 

Geral, 11ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 371 e  DAMÁSIO E. DE JESUS, Código 

Penal Anotado, 15ª edição, São Paulo: Saraiva, 2004, p. 266), reflete-se, de igual modo, 

na  jurisprudência,  donde  se  extrai  o  seguinte  aresto  desse  E.  Tribunal 
Regional Federal, verbis:   

“PENAL - PROCESSUAL PENAL  - CRIME CONTRA A 
PREVIDÊNCIA  SOCIAL  –  LEI  8.212/91,  ARTIGO 
95, ALÍNEA "D" - AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE 
CONTRIBUIÇÕES  DESCONTADAS  DOS  EMPREGADOS  - 
ARTIGO  71  DO  CP  –  CRIME  CONTINUADO - 
PRELIMINARES - APARENTE CONFLITO DE NORMAS – 
LEI 9.983/00 - PRINCÍPIO DO "TEMPUS REGIT 
ACTUM"  -  ULTRATIVIDADE  DA  LEI  PENAL  MAIS 
BENÉFICA - ANISTIA - ARTIGO 11 DA LEI N.º 
9.639/98  -  PARÁGRAFO  ÚNICO  INEXISTENTE  - 
PRINCÍPIO  DA  ISONOMIA  –  DESCABIMENTO  - 
INCONSTITUCIONALIDADE  DO  ARTIGO  95,  ALÍNEA 
'D", DA LEI 8.212/91 AFASTADA - PRECEDENTES 
DESTA  EGRÉGIA  TURMA  -  MÉRITO  -  AUTORIA  E 
MATERIALIDADE  DELITIVAS  AMPLAMENTE 
COMPROVADAS  -  INEXIGIBILIDADE  DE  CONDUTA 
DIVERSA  E  ESTADO  DE  NECESSIDADE   NÃO 
CARACTERIZADOS - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO 
- DESNECESSIDADE – CONTINUIDADE DELITIVA - 
PENA  REDIMENSIONADA  -  SUBSTITUIÇÃO  "EX 
OFFICO"  DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE 
APLICADA - ARTIGO 44 DO CP – PRELIMINARES 
REJEITADAS  -  RECURSO  CONHECIDO  E 
PARCIALMENTE PROVIDO.
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1. Embora o artigo 3º da Lei 9.983/00 traga 
em  sua  redação  a  revogação  expressa  do 
artigo 95 e alíneas da Lei 8.212/91, há que 
se ter em mente que esta lei, que vigia ao 
tempo do delito, é mais benéfica para o réu. 
Diante  do  advento  de  lei  posterior  mais 
gravosa, incumbe ao magistrado aplicar lei 
anterior, eis que sob seu império  deu-se o 
fato criminoso. Aplicabilidade do princípio 
"tempus regit actum".
2. A figura típica prevista na alínea "d" do 
artigo 95 da Lei
8.212/91 permitia a extinção da punibilidade 
do agente no caso de o tributo ser recolhido 
até  o  recebimento  da  denúncia,  conforme 
firme  entendimento  jurisprudencial  no 
sentido da aplicabilidade do artigo 34 da 
Lei 9.249/95 aos crimes praticados contra a 
Previdência.  Entretanto,  com  a  entrada  em 
vigor da Lei 9.983/00 a hipótese de extinção 
da punibilidade do agente pelo pagamento do 
tributo,  teve  seu  campo  de  incidência 
diminuído,  pois,  o  §2ºdo  art.  168  do  CP, 
permite apenas a extinção da punibilidade no 
caso  de  o  tributo  ser  recolhido 
anteriormente ao início da ação fiscal.
3. No que tange ao prazo prescricional, não 
ocorreu qualquer modificação em benefício do 
réu, eis que a nova redação do artigo 168 
apenas promoveu uma diminuição de 06 (seis) 
para  05  (cinco)  anos  no  montante  da  pena 
máxima, não resultando em qualquer alteração 
sobre o lapso prescricional.
4. Afastada fica a incidência do parágrafo 
único  do  artigo  11  da  Lei  9.639/98,  pois 
está  eivado  de  inconstitucionalidade,  como 
já se posicionou, inclusive, o Egrégio STF, 
não sendo aplicado ao caso. Portanto, não há 
que  se  falar  em  extinção  da  punibilidade 
pela ocorrência da anistia estatal.
5. É impossível vislumbrar a aplicação do § 
4º, do artigo 1º, da Lei de Introdução ao 
Código Civil, que se destina às "correções a 
texto  de  lei  já  em  vigor",  ou  seja,  sua 
aplicação é reservada aos casos em que a lei 
esteja efetivamente em vigor, representando 
a vontade do Poder Legislativo.
6.  O  Egrégio  STF  já  se  posicionou  pela 
inconstitucionalidade do parágrafo único do 
art. 11 da Lei n.º 9.639/98, com efeitos ex 
tunc.
7. Fica rejeitada a preliminar argüida pela 
defesa, aduzindo a inconstitucionalidade da 
alínea "d" do artigo 95 da Lei 8.212/91, que 
prevê  prisão  por  dívida.  Há  evidências 
demonstrando , com clareza, o desapreço do 
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apelante quanto ao seu empreendimento, após 
ter efetivamente contribuído para a ruína da 
sociedade, não é admissível, neste momento, 
que  pretenda  ele  valer-se  de  sua  incúria 
para  se  eximir  da  responsabilização 
criminal.
8. A denúncia descreveu, de forma clara e 
suficiente,  a  conduta  do  acusado, 
possibilitando-lhe o exercício do direito de 
defesa, com plenitude, não havendo qualquer 
nulidade a esse respeito.
9. Muito embora a perícia contábil fiscal 
ateste a situação de escassez de recursos 
financeiros enfrentada pelo empresário, é de 
se frisar que tal conjuntura foi provocada 
pela  desastrosa  gestão  administrativo-
financeira que desempenhou o apelante.
10.  Restou  demonstrado,  com  clareza,  o 
desapreço  do  apelante  quanto  ao  seu 
empreendimento,  após  ter  efetivamente 
contribuído para a ruína da sociedade, não é 
admissível, neste momento, que pretenda ele 
valer-se de sua incúria para se eximir da 
responsabilização criminal. Ademais, durante 
todo  o  período  em  que  houve  omissão  dos 
recolhimentos,  os  sócios  da  empresa 
retiraram seus "pró-labores".
11. Não há que se falar em excludente de 
ilicitude,  em  razão  do  estado  de 
necessidade,  ou  mesmo  em  excludente  de 
culpabilidade, por inexigibilidade de outra 
conduta,  que  não  restaram  configuradas, 
posto  que  o  apelante  agiu  claramente  com 
dolo  em  sua  conduta  de  não  repassar  as 
contribuições  previdenciárias  aos  cofres 
públicos  e  a  dificuldade  econômica  que 
atravessava a empresa foi desencadeada, de 
forma inconteste, pela sua má gestão, como 
ato voluntário.
12. O elemento subjetivo do tipo previsto na 
alínea "d" do artigo 95 da Lei n.º 8.212/91 
é  o  dolo  genérico,  que  não  pressupõe 
qualquer finalidade específica no ânimo do 
agente.  Basta  que  ele  se  omita  quanto  às 
importâncias  retidas  dos  empregados, 
deixando  de  repassá-las  ao  órgão 
previdenciário.
13. O único critério a ser levado em conta 
na  dosagem  do  aumento  da  pena,  em 
continuidade  delitiva,  é  o  número  de 
infrações praticadas, tendo sido necessário 
se  estabelecer  uma  justa  proporção.  E, 
levando em conta ter o apelante desenvolvido 
por  cinco  vezes  a  conduta  delitiva, 
adequado, na hipótese, o aumento de 1/3 (um 
terço).
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14.  No  que  tange  a  pena  pecuniária,  é 
preciso  esclarecer  que  a  pena  de  multa 
aplicada como sanção penal não se confunde 
com a sanção resultante do inadimplemento da 
obrigação  tributária,  aplicada  na  esfera 
administrativa,  já  que  possuem  natureza 
jurídica diversa. Fica, totalmente infundado 
pensar em "bis in idem", ou em qualquer
afronta à Constituição da República.
15. No caso de   crime continuado,   deve o Juiz   
aplicar  todas  as  multas  cabíveis  somadas, 
inteligência do artigo    72   do Código Penal,   
com redação dada pela Lei n.º 7.209/84, que 
reformou a parte geral da lei penal.
16. A pena fixada foi inferior a 4 (quatro) 
anos  e  o  delito  não  foi  cometido  com 
utilização de violência ou grave ameaça. Por 
outro lado, o réu não deve ser considerado 
reincidente,  conforme  observado  pelo  MM. 
Juiz a quo, e as circunstâncias previstas no 
artigo  44,  inciso  III,  do  Código  Penal 
indicam  que  a  substituição  aludida  será 
suficiente.
17.  Preliminares  rejeitadas.  Apelação 
parcialmente  provida.  Substituída,  de 
ofício,  a  sanção  corporal  por  pena 
restritiva de direitos.
(Processo  n.º  98030186078  –  Quinta  Turma, 
Relatora RAMZA TARTUCE, DJU DATA:09/10/2001 
PÁGINA: 730) (grifos apostos)

17.  No mesmo diapasão,  registre-se  acórdão 

proveniente da lavra do Eminente Magistrado  DANTE BUSANA, do então E. 

Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo: 

“Inexiste contradição no fato de ter a lei 
estabelecido o cúmulo jurídico das penas 
corporais, no crime continuado e mantido 
para  as  penas  pecuniárias  o  cúmulo 
material. O  delito  continuado  não 
constitui real, mas unificação ope legis, 
de  efeitos  restritos  às  hipóteses 
expressamente  previstas  na  lei.  Podendo 
determinar  o  alcance  da  unificação,  sem 
afronta à sua natureza, o Código houve por 
bem  não  estender  seus  efeitos  às  penas 
pecuniárias”  (JUTACRIM  80/440)  (grifos 
apostos) 
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18.  Assim, impõe-se, a fim de que se atribua 

vigência à norma disposta no artigo 72 do Código Penal, que esse E. Tribunal 
Regional  Federal  da  3ª  Região reforme,  no  ponto,  a  r.  sentença  de  fls. 
4737/5048,  majorando a  pena  pecuniária  cominada  originariamente  aos 

Apelados DANIEL VALENTE DANTAS,  HUMBERTO JOSÉ ROCHA BRAZ e 

HUGO SÉRGIO CHICARONI,  mediante a  aplicação integral e distinta das 

penas de multa.

III –  DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO APELADO HUMBERTO 
JOSÉ ROCHA BRAZ – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO

19. Além da cominação integral e distinta das 

penas de multa fixadas para os Apelados, outro aspecto do decisum comporta, 

na perspectiva do Ministério Público Federal, a adequada correição por esse 

I. órgão colegiado, agora no particular aspecto da pena privativa de liberdade – 

e no subseqüente regime prisional – conferido ao ora Apelado  HUMBERTO JOSÉ 
ROCHA BRAZ . 

20.  Explica-se. Ao estipular a sanção corporal 

de  HUMBERTO  JOSÉ  ROCHA BRAZ,  o  eminente  Magistrado  Federal  de 

primeira  instância  declinara,  em  ordem  a  fundamentar  a  fixação  da  pena 

privativa  de  liberdade  acima  do  mínimo legal,  a  presença  de  culpabilidade 

exacerbada,  circunstâncias  e  conseqüências  do  crime e  personalidade 

desajustada [cf. fls. 5033].  Com efeito, Sua Excelência deduzira, em longa e 

judiciosa manifestação, fundamentos fáticos e jurídicos que, por sua relevância 

para o desate do presente apelo ministerial, merecem a devida transcrição:
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“Devem  aqui  ser  adotados  os  mesmos 
argumentos  que  lastrearam  as  circunstâncias  judiciais  negativas 
relativamente a Daniel Valente Dantas, com as variações necessárias. 
Humberto  José  Rocha  Braz,  ciente  das  condutas  ilícitas  de  Daniel 
Valente Dantas, vem colaborando de forma decisiva para a concretização 
delas, inclusive, quanto à ilusão das autoridades públicas de molde a 
se constituir em peça-chave para os devaneios de seu "chefe".  Sua 
reprovabilidade  deve  ser  acentuada,  até  porque  o  dolo  foi  de  uma 
intensidade extrema, tanto é que parte da conversa com a autoridade 
policial Victor Hugo travava-se por escrito, a fim de não haver a 
possibilidade de captação de voz e de permitir a concretização do 
"negócio"  espúrio  a  que  se  dispôs  a  intermediar  de  maneira  tão 
importante e participativa” [cf. fls. 5033].  

21. A r. sentença ainda foi além, verbis: 

“Quanto às demais circunstâncias, ratifico 
o  que  se  disse  acima  em  relação  a  Daniel  Valente  Dantas 
(circunstâncias  e  conseqüências  delitivas).  Desvinculam-se  de 
parâmetros  sociais  básicos,  arriscando-se  para  privilegiarem 
interesses próprios e de terceiros (Daniel Valente Dantas, Verônica 
Valente Dantas e outro), revelando atuação reiterada, insistente e 
incisiva  para  quebrar  um  dos  pilares  do  funcionalismo  público:  a 
estidade  e  atuação  com  espírito  público  (conduta  social).  Também 
fizeram-se  instrumento  do  dinheiro,  que  passou  a  gerir  suas  ações 
espúrias (personalidade desajustada)” [cf. fls. 5033].              

22.  Ao final  de sua fundamentada decisão,  o 

diligente Juiz  a quo  fixara as penas privativas de liberdade de  HUMBERTO 
JOSÉ ROCHA BRAZ e de  HUGO SÉRGIO CHICARONI em 07 (sete) anos, 
01  (um) mês e  10  (dez)  dias  reclusão,  acrescida  do  pagamento de 141 
(cento e quarenta e um) dias-multa [cf. fls. 4737/5048].

23.  Nada obstante, forçoso reconhecer que o 

ilustre prolatador da decisão recorrida  não agiu com o costumeiro acerto ao 
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equiparar  as  condutas  levadas a  efeito  pelos  Apelados  HUMBERTO JOSÉ 
ROCHA BRAZ e HUGO SÉRGIO CHICARONI. 

24. Diga-se  de  outro  modo:  conquanto 

penalmente responsáveis pelo crime de corrupção ativa plasmado na exordial 

acusatória, é certo que, sob as balizas do artigo 59, “caput”, do Código Penal, 

HUMBERTO JOSÉ ROCHA BRAZ merece reprimenda mais grave, severa, do 

que aquela atribuída à  HUGO SÉRGIO CHICARONI, de modo que a sanção 

de  07  (sete)  anos,  01  (um)  mês e  10  (dez)  dias  reclusão,  acrescida  do 

pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, exsurge  indevida, 

porquanto  insuficiente e,  assim,  patentemente  ofensiva ao  princípio 

constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da CR/1988 e artigo 

29,  “caput”,  do  Código  Penal)  e,  porque  não  dizê-lo,  ao  princípio  da 

proporcionalidade  ou  razoabilidade,  compreendido  na  cláusula  do  devido 

processo legal substantivo ou material (artigo 5º, inciso LIV, da CR/1988). 

25.  Sim,  porque,  como  é  cediço,  do  mesmo 

modo que o postulado da proporcionalidade serve como meio de controle para 

o excesso, ou seja, para obstar medidas gravosas aos direitos fundamentais do 

cidadão  –  daí falar-se em princípio  da proibição do excesso – destina-se, em outra 

face, à vedação de uma proteção penal subdimensionada ou insuficiente, que 

em nada – absolutamente em nada – rivaliza com os cânones da subsidiariedade e 

da ultima ratio. 

26.  Como  assinala  o  ilustre  Professor  e 

Procurador-regional  da  República  LUIZ  CARLOS  DOS  SANTOS 
GONÇALVES, “Situações há nas quais meios brandos de controle se mostram 
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incapazes para dissuadir a prática de condutas anti-sociais ou para reafirmar,  

na sociedade, a prevalência de determinados valores. Nesses casos, a não-

adoção de sanções penais pode ser vista como desagregadora do tecido 

social  ou,  no  sentido  aqui  alvitrado,  desproporcionalmente  deficiente” 
(Mandados  Expressos  de  Criminalização  e  a  Proteção  de  Direitos  Fundamentais  na 

Constituição Brasileira de 1988, Belo Horizonte: Editora Fórum, 2007, p. 58) (grifos apostos).    

27.  Deveras,  da  leitura  da  própria  sentença 

recorrida é possível extrair que HUMBERTO JOSÉ ROCHA BRAZ agiu como 

verdadeiro  “lugar-tenente” de  DANIEL  VALENTE  DANTAS para  a 

configuração  das  condutas  corruptoras,  “colaborando”  – como  acentuou  o 

próprio Magistrado a quo – “de forma decisiva para a concretização delas,  

inclusive,  quanto  à  ilusão  das  autoridades  públicas  de  molde  a  se  

constituir  em  peça-chave  para  os  devaneios  de  seu  "chefe".  Sua 

reprovabilidade deve ser acentuada, até porque o dolo foi de uma intensidade 

extrema,  tanto é que parte da conversa com a autoridade policial Victor  

Hugo  travava-se  por  escrito,  a  fim  de  não  haver  a  possibilidade  de  

captação de voz e de permitir a concretização do "negócio" espúrio a que 

se dispôs a intermediar de maneira tão importante e participativa” [cf. fls. 
5033 – grifos apostos].

28. O mesmo não se pode afirmar sobre HUGO 
SÉRGIO CHICARONI que, conquanto tenha ingressado de “forma ousada e 

destemida (...) na atividade ilícita para buscar um beneficio pessoal (projetos  

pessoais  a  serem  patrocinados  pelo  OPPORTUNITY),  conforme  bem 

demonstraram  as  provas  produzidas”  [cf.  fls.  5033],  não  ostentou,  na 

empreitada criminosa, a  posição de destaque e controle desempenhada, com 

“rara competência”,  pelo Apelado HUMBERTO JOSÉ ROCHA BRAZ.
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29.  Certo,  foi  HUGO  SÉRGIO  CHICARONI 
quem  serviu  de  elo,  de  “ponte”  entre  DANIEL  VALENTE  DANTAS e  o 

Delegado de Polícia  Federal  Protógenes Queiroz e,  após este,  o Delegado 

Victor Hugo Rodrigues Alves Ferreira. Entretanto, não se pode olvidar, a bem 

da  verdade,  que  foi  a  HUMBERTO  JOSÉ  ROCHA  BRAZ que  DANIEL 
VALENTE DANTAS – beneficiário final do ato de corrupção, verdadeiro “homem de trás, 

na  dicção  da  teoria  do  domínio  do  fato  –  confiou  a  deletéria  missão  de  colher 

informações,  no  meio  policial,  acerca  da  famigerada  matéria  de  autoria  da 

jornalista Andrea Michael. 

30. Vale relembrar:  às 18:11:54hs do dia  05 
de  maio  de  2008,  desenvolveu-se  diálogo  entre  os  Apelados  DANIEL 
VALENTE DANTAS e  HUMBERTO JOSÉ ROCHA BRAZ,  donde exsurgem 

muito  cristalinamente os  esforços  encetados  pelos  então  investigados  em 

descobrir  informações  sobre  a  apuração  da  Polícia  Federal,  procurando 

encontrar  meios  de  criar  obstáculos  aos  trabalhos  desenvolvidos  pela 

Autoridade  Policial.  Em  referida  ligação  telefônica,  DANIEL  VALENTE 
DANTAS determina a  HUMBERTO  JOSÉ  ROCHA  BRAZ que  mantivesse 

contato  com  o  Delegado  de  Polícia  Federal  Protógenes  Queiroz a  fim  de 

marcar futuro encontro para o oferecimento de vantagem indevida em troca de 

favorecimento da organização criminosa capitaneada por DANTAS1.

1 Neste sentido, vale destacar trecho de referido diálogo travado em 05/05/08, 
às 18:11:54hs, entre os réus DANIEL VALENTE DANTAS e HUMBERTO JOSÉ DA ROCHA 
BRAZ, como transcrito às fls. 06/07:

DANTAS: Alô.
HUMBERTO: Oi.
DANTAS: Oi.
HUMBERTO: Não, não era o Carvalho não, era o NÉLIO viu, falando sobre 

outro assunto aí.
DANTAS: Ah tá...
HUMBERTO: Ele é...ele acabou entrando lá, tá cuidando lá dos assuntos de 

São Paulo né.
DANTAS: Sei.
HUMBERTO: E...aqueles Habeas Corpus que ele deu entrada lá no...lá.
DANTAS: Hum...hum...
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31.  Mais:  em 11  de  junho  de  2008, 

HUMBERTO  JOSÉ  ROCHA  BRAZ telefonou  para  o  Delegado  da  Polícia 

Federal  Victor Hugo Rodrigues Alves Ferreira, ocasião em que agendou uma 

reunião com a Autoridade Policial Federal, o que ocorreu, já sob o contexto do 

procedimento de ação controlada,  em  23 de junho de 2008,  no interior  do 

restaurante  “El  Tranvía”.  Nesta  oportunidade,  sempre  sob  o  comando  de 

DANIEL VALENTE DANTAS, o Apelado  HUMBERTO JOSÉ ROCHA BRAZ 
encontrou-se com o Delegado da Polícia Federal Victor Hugo Rodrigues Alves 

Ferreira, chegando a examinar documentos que continham  a comprovação da 

HUMBERTO: Antes, anteriormente aí, eles vão ser...estavam meio, estavam 
demorando um pouco ali pra serem julgados, mas já vão ser julgados em uma 
semana viu.

DANTAS: Ah é?
HUMBERTO: É parece que a pessoa lá resolveu, resolveu antecipar. Um com 

certeza o menor, os dois com chance, mas um com certeza. Tem os embargos do 
Ministério Público mais o Habeas Corpus né. Então parece que a pessoa resolveu 
acelerar lá e tal tem...

DANTAS: Hum, hum.
HUMBERTO: Fazer isso aí, e pediu informações aí sobre, sobre outras 

coisas que ele pediu, realmente pediu no caso dentro de vinte e quatro horas, 
mas ele disse que normalmente isso vai pra quarenta e oito e tal, então é mais 
ou menos.

DANTAS: Mas isso se tiver em São Paulo, se não tiver em São Paulo...
HUMBERTO: SE não tiver não tem, aí é outra, é outra coisa.

        DANTAS: E aí aonde que resolve isso?  
        HUMBERTO: Num, num sabe ainda, tá estudando vendo o que que, como é que   
resolve. Agora o que eu acho é o seguinte em...em fora de São Paulo num daria 
pra ser no mesmo procedimento teria que ser um outro procedimento, e outro 
procedimento a pessoa de lá não tem nada a ver com eles mermo. Então é...é 
essa complicação né. Mas pelo menos vai debastando né, quer dizer mandei 
primeiro lá num teve vai, vai, vai desbastando aí...

DANTAS: Hum, e se for um outro num tem nada a ver, então outro...
HUMBERTO: Po, poderia, não, não trabalhar num “material” sobre o qual 

ela, ela, ela decidiu.
DANTAS: Ah então não poderia de qualquer jeito.
HUMBERTO: Não, não poderia, poderia outra coisa.
DANTAS: Outra coisa como?
HUMBERTO: Não poderia outra, outro procedimento qualquer.
DANTAS: E em cima do mesmo material?
HUMBERTO: Não não em outro assunto.
DANTAS: Ah...sim, tá certo, tá certo...entendi.
HUMBERTO: Em outro assunto...
DANTAS: E o outro em São Paulo já deu alguma notícia, não também falou 

nada?
HUMBERTO: Não, não.
DANTAS: Falou.
HUMBERTO: Tá.
DANTAS: Tá ok.
Fim do diálogo (grifos apostos).
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investigação (fichas com informações cadastrais e fotografias dos investigados, além de um 

organograma da organização criminosa). Ato contínuo, HUMBERTO BRAZ passou a 

discutir o pagamento da vantagem indevida à Autoridade Policial Federal que 

estava  investigando  o  grupo  criminoso  liderado por  DANIEL  VALENTE 
DANTAS [cf. f. fls. 316/320, fls. 389/392 e fls. 502].

31.1.  Inicialmente,  HUMBERTO  JOSÉ 
ROCHA BRAZ afirmou que o valor a ser pago, a título de “propina”, seria de 

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), mas, de acordo com instruções transmitidas 

por  DANIEL  VALENTE  DANTAS,  estaria  disponível  o  valor  de  US$ 

1.000.000,00 (um milhão de dólares norte-americanos) [cf. fls. 317 e fls. 327].

31.2. Assim,  com  a  concretização  do 

oferecimento da vantagem indevida para o fim de que a Autoridade Policial 

Federal  se omitisse na ultimação da investigação, ficou acordado que novo 

encontro aconteceria no dia 25 de junho de 2008 [cf. fls. 319]. Nesta data, o 

encontro ocorreu no restaurante “Paddock”, localizado na Avenida Lavandisca, 

n.º 717, Moema, São Paulo/SP, tendo o Apelado HUGO SÉRGIO CHICARONI 
entregue a quantia de R$ 79.050,00 (setenta e nove mil e cinqüenta reais).

31.3.  A  conduta  de  HUMBERTO  JOSÉ 
ROCHA BRAZ assoma  ainda  mais  relevante  para  a  empreitada  criminosa 

delineada por DANIEL VALENTE DANTAS quando se tem em perspectiva que 

foi  HUMBERTO BRAZ o encarregado pela remessa do numerário  (rectius: 

vantagem indevida)  destinado  ao  ato  de  corrupção  à  residência  de  HUGO 
SÉRGIO CHICARONI,  consoante  se  colhe  do  depoimento  encartado  a  fls. 
65/66, emanado na presença de advogado, verbis:     
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“(...) QUE o Declarante, agora na presença 
de  seu  advogado  confirma  o  interior  teor  das  Declarações  que  deu 
anteriormente; (...) que sua única atuação se deu na aproximação de 
pessoas ligas (sic) ao Grupo Opportunity e policiais federais (...) 
QUE em relação aos recursos que recebeu para pagamento ao Delegado 
Vitor  Hugo  informa  que  quem  coordenou  a  entrega  dos  valores  ao 
Declarante  foi  uma  pessoa  de  nome  Humberto,  executivo  do  Banco 
Opportunity; que esclarece que do valor apreendido em sua residência 
(aproximadamente R$ 1.180.000,00), apenas a quantia de R$ 865.000,00 o 
Declarante recebeu de pessoas ligadas ao Grupo Opportunity para pagar 
o Delegado Vitor Hugo (...); QUE confirma ter pago ao Delegado Vitor 
Hugo um total de aproximadamente R$ 130.000,00 (...)”[grifos apostos]. 

31.4.  De  ver-se,  em  acréscimo,  que  HUGO 
SÉRGIO CHICARONI ratificou,  sob o crivo do contraditório, o fato de que foi 

HUMBERTO BRAZ o encarregado pela entrega, em sua residência, dos R$ 

865.000,00 (oitocentos e sessenta e cinco mil reais), de resto apreendidos nos autos: 

Fl. 170: Aí ficou marcado um jantar onde 
deveria comparecer o senhor Humberto Braz no dia 19 a noite e isso 
ficou agendado e aí eu fiquei de avisar, para que o senhor Humberto 
Braz comparecesse. (...) O Dr. Pedro Rotta me passou o telefone do 
doutor Humberto Braz. (...) Ele (HUMBERTO) era um executivo do grupo”. 
Fl. 177: A questão do dinheiro eles teriam que ter um novo encontro, 
não é, teriam que ter um novo encontro para saber (...) Ver o que o 
delegado Victor Hugo tinha, conversar a respeito do assunto deles. Aí 
eu já não participaria mais porque eles já se conheciam. Aí passaram a 
deixar algum dinheiro lá em casa, esse dinheiro que foi apreendido. 
(...) Esses 865 mil. (...)   Fl. 178  : O Sr. Humberto só me disse uma vez   
que as pessoas iriam até a minha casa levar esse dinheiro. (...) na 
segunda-feira,  me  ligou  o  Delegado  Victor  Hugo  perguntando  se  o 
dinheiro  estava  comigo  ou  aonde  estava.  Eu  disse  a  ele:  Não,  o 
dinheiro está na minha casa. Tal, tudo isso. Bom, então amanhã eu ligo 
para agendar um jantar. Falei: Tá bom. No jantar seria entre eles, se 
eles fossem resolver, o que eles iriam resolver, essa coisa toda, 
questão deles. Jantar esse que não aconteceu, porque na terça-feira 
pela manhã... (...) Teve mais 80 mil reais que eu entreguei para o 
delegado Victor Hugo (...) Fl. 179  :   “o sr. Humberto queria saber o que 
é que estava acontecendo. O porquê, que investigação era essa, creio 
eu, que investigação era essa, o que estava acontecendo (...) Fl. 180: 
(FORAM  APREENDIDOS  UM  MILHÃO  E  OITOCENTOS  MIL  EM  SUA  RESIDÊNCIA?) 
Isso. (A QUANTIA DE 865 MIL ERA ENCAMINHADA POR PESSOAS A MANDO DE 
HUMBERTO?) Foi. (...)” (grifos apostos). 
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32. Com efeito. 

33. A prevalecer o entendimento adotado na r. 

sentença  condenatória  recorrida,  o  que  se  admite  apenas  por  apego  ao 

argumento, negar-se-á vigência ao disposto no artigo 29, “caput”, do Código 

Penal,  que  determina  –  e  não  orienta! –  a  fixação  da  sanção  penal  em 

conformidade  com  o  juízo  de  reprovação  (culpabilidade)  estabelecido  pelo 

Magistrado, no caso concreto, em relação a cada agente e a cada conduta.

34.  Outro  não  é  o  entendimento  da  doutrina 

brasileira,  como se  depreende  do  seguinte  trecho  da  obra  do  inesquecível 

HELENO  CLÁUDIO  FRAGOSO,  que  bem  demonstra  a  pertinência da 

argumentação deduzida pelo Ministério Público Federal, verbis: 

“A escala penal aplicável a todos os 
que concorrem no crime é a mesma, mas a pena a ser fixada para 
cada  um  em  concreto,  depende  a  culpabilidade  individualmente 
revelada.  (...)  Todos  os  que  concorrem  para  o  crime  estão 
sujeitos à mesma escala penal, mas, no processo de aplicação da 
pena, deve o juiz distinguir a situação de cada um, tendo em 
vista a sua culpabilidade, maior ou menor” [Lições de Direito 
Penal, 11ª edição, revista por Fernando Fragoso, Rio de Janeiro: 
Forense, 1987, p. 270] [grifos apostos]. 

35.  Ora,  na  hipótese  dos  autos  o  MM.  Juiz 

Federal  a quo  não distinguiu,  no processo de aplicação da pena incidente 

sobre  HUMBERTO JOSÉ  ROCHA BRAZ e  HUGO SERGIO CHICARONI, a 

situação peculiar daquele no desiderato criminoso, igualando, indevidamente, 

as sanções penais aplicadas por intermédio da r. decisão recorrida. 
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36.  Em  outro  dizer:  o  I.  Juiz  Federal 

sentenciante não considerou adequadamente o fato de que (i) foi HUMBERTO 
JOSÉ   ROCHA  BRAZ a  interposta  pessoa,  o  “lugar-tenente”  de  DANIEL 
VALENTE  DANTAS no  crime  de  corrupção  ativa;  (ii) que  foi  ele  que, 

representando os interesses ilegítimos de  DANIEL VALENTE DANTAS e de 

outros investigados pela Polícia Federal, quem travou contato com o Delegado 

Victor  Hugo Rodrigues Alves Ferreira;  (iii)  que foi  ele  quem se reuniu com 

HUGO SERGIO CHICARONI e com  Victor Hugo Rodrigues Alves Ferreira e 

ofereceu, a mando de DANIEL VALENTE DANTAS, R$ 500.000,00 (quinhentos 

mil reais), indicando, ainda, que estariam disponíveis, à guisa de “propina”, US$ 

1.000.000,00  (um milhão de dólares norte-americanos) [cf. fls. 317 e fls. 327];  (iv) 
que  foi  HUMBERTO  JOSÉ  ROCHA  BRAZ o  encarregado,  por  DANIEL 
VALENTE  DANTAS, pela  entrega,  na  residência  de  HUGO  SERGIO 
CHICARONI,  dos  R$  865.000,00  (oitocentos  e  sessenta  e  cinco  mil  reais)  que 

destinavam-se ao pagamento da vantagem indevida ao Delegado de Polícia 

Federal  Victor Hugo Rodrigues Alves Ferreira a fim de que ele “abafasse” as 

investigações policiais.   

37.  Impõe-se,  assim,  em  ordem  a  que  esse 

Egrégio  Tribunal  Regional  Federal  da  3ª  Região homenageie  o  princípio 

constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da CR/1988 e artigo 

29, “caput”, do Código Penal)  e o princípio constitucional da  proporcionalidade ou 

razoabilidade (artigo  5º,  inciso  LIV,  da  CR/1988),  a  majoração  da  pena-base 

aplicada ao Apelado  HUMBERTO JOSÉ  ROCHA BRAZ (artigo 59, “caput”,  do 

Código Penal) para o patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e, por força das 

circunstâncias agravantes e da incidência da causa de aumento de pena (crime 

continuado)  reconhecidas  na  r.  decisão  monocrática,  fixe-se-lhe o  regime 

carcerário  na  modalidade  fechada,  a  teor  do  que  preconiza  o  artigo  33, 

parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal. 
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IV- DO PEDIDO DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA

38.  Tendo  presente  a  demonstração,  pelo 

Ministério Público Federal, que não andou bem o Juiz Federal sentenciante 

no tocante à fixação da  (a)  pena pecuniária cominada aos Apelados e em 

relação  à  (b)  pena  privativa  de  liberdade cominada  especificamente  ao 

Apelado  HUMBERTO JOSÉ ROCHA BRAZ, requer-se o  conhecimento  e o 

provimento do presente recurso de apelação, de sorte a ensejar a reforma 
parcial da  r.  sentença  condenatória  de  fls.  4737/5048,  a  fim  de  que  esse 

Egrégio  Tribunal  Regional  Federal  da  3ª  Região,  uma  vez  mantida  a 

condenação levada a efeito no primeiro grau de jurisdição,  (i)  majore a pena 
pecuniária  cominada  originariamente  aos  Apelados  DANIEL  VALENTE 
DANTAS, HUMBERTO JOSÉ ROCHA BRAZ e HUGO SÉRGIO CHICARONI, 
determinando a  aplicação integral e distinta das penas de multa, a teor do 

que dispõe a norma inserta no artigo 72 do Código Penal, e  (ii)  aumente a 

pena privativa de liberdade aplicada ao Apelado HUMBERTO JOSÉ ROCHA 
BRAZ e,  por  conseguinte,  fixe-se-lhe o  regime  carcerário  na  modalidade 
fechada (artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal), por ser medida da 

mais lídima e cristalina 

JUSTIÇA!

São Paulo, 17 de dezembro de 2008

RODRIGO DE GRANDIS
Procurador da República
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