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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO 

EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMON HOLLERBACH CARDOSO, brasileiro, casado, publicitário, 

regularmente inscrito no  

       , atualmente 

recolhido por ordem do Supremo Tribunal Federal no Complexo Penitenciário 

da Papuda, vem à presença de V. Exa., por intermédio de seus defensores 

que a esta subscrevem (instrumento de mandato anexo a esta petição – 

Documento 01), com fundamento no art. 621, incisos I e III e 624, inciso I do 

Código de Processo Penal, e nos termos do Regimento Interno desta Corte, 

propor 

REVISÃO CRIMINAL 

visando a absolvição parcial nos autos da Ação Penal n. 470, ou ainda, a 

redução de pena, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. 
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1. DO OBJETO DA REVISÃO CRIMINAL 

Pretende-se, com esta Revisão Criminal, a revisão parcial do julgado da 

Ação Penal n. 470, que tramitou perante esta Suprema Corte. Importante 

destacar, desde já, que a não inclusão de toda a matéria discutida na referida 

ação penal não implica em aceitação ou concordância com os demais pontos 

da condenação. 

Busca-se, neste momento, a revisão do julgado para fins de absolvição 

ou, caso rechaçado o primeiro pedido, de revisão da pena privativa de 

liberdade, quanto aos seguintes tópicos da denúncia, que geraram a 

condenação do Peticionário: 

Item III.1 da denúncia: 

b.2) Imputação e condenação pela prática do crime tipificado no art. 

312 do Código Penal, consistente no suposto desvio de R$ 536.440,55 relativo 

a contrato firmado com a Câmara dos Deputados. 

Pena aplicada: 03 (três) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-

multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos cada. 

Item III.2 da denúncia: 

b) Imputação e condenação da prática do crime tipificado no art. 312 

do Código Penal, consistente no desvio de R$ 2.923.686,15, relativo a 

desconto de agência em relação a contrato firmado com o Banco do Brasil. 

Item III.3 da denúncia: 

c.2) Imputação e condenação pela prática do crime tipificado no art. 

312 do Código Penal (recebimento, em quatro vezes, de R$ 73.851.356,18 de 

verbas destinadas à publicidade Visa/Ourocard do Banco do Brasil pelo 

Fundo Visanet); 

Pena aplicada, na forma do art. 71 do Código Penal: 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. 

 

2. DA ADMISSIBILIDADE DA REVISÃO CRIMINAL 

Nos termos do art. 625, § 1º do Código de Processo Penal, a revisão 

criminal há de ser distribuída com a certidão de trânsito em julgado e peças 

necessárias à comprovação dos fatos arguidos. 

Em mídia anexa, segue a íntegra da ação penal 470. Além disso, são 

juntados diversos documentos, neste momento. 
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3. INTRODUÇÃO 

Na Ação Penal n. 470, após intensa discussão no Plenário, o então 

Relator, Ministro Joaquim Barbosa, estabeleceu uma ordem para análise dos 

fatos, esclarecendo que o seu objetivo era traçar um caminho do dinheiro que 

teria sido distribuído a parlamentares federais (fl. 52.257): 

 

Àquela altura, prevalecia na imprensa e na sociedade a tese de que 

teria havido o “mensalão” – um suposto esquema de destinação de recursos 

de maneira periódica a parlamentares da base aliada. 

O termo foi utilizado por Roberto Jefferson, como uma variante da 

palavra mensalidade, como se houvesse um esquema de entrega de dinheiro 

ilícito de forma mensal, tal como mesadas. 

Diante disso, restou evidenciado que o critério de colocação dos tópicos 

em julgamento seguiu a – declarada – lógica de provar a corrupção através 

da suposta origem do dinheiro. 

Ocorre que, ao final, com a absolvição dos réus quanto ao crime de 

quadrilha, ficou definitivamente rechaçada a tese do suposto mensalão, pois 

reconhecido que nunca houve uma união estável e duradoura. 

Ainda assim, prevaleceu a condenação pelos crimes de peculato, como 

se os recursos oriundos da Câmara e do Banco do Brasil fossem pressupostos 

da corrupção. 

A forma de julgamento acabou por revelar-se cruel para Ramon, pois o 

suposto caminho do dinheiro teria que passar pelas empresas SMP&B e DNA 

para que a lógica apontada pelo Relator fizesse sentido. 

Os Ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio levantaram 

importante questionamento, no sentido de que o julgamento por tópicos 

acabaria por não permitir que todos os ministros tivessem uma visão global 

dos fatos (fl. 52.239 e 52.240): 
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Na esteira do que foi argumentado, o Ministro Dias Toffoli também 

divergiu quanto à sistemática adotada, mas prevaleceu o entendimento de 

que a leitura do voto se daria por itens e na ordem estabelecida pelo Relator. 

O fatiamento do julgamento levou à confusão entre empresas (a 

SMP&B não é a DNA) e à crença de que a condenação pelos crimes de 

peculato se fazia necessária ao posterior reconhecimento dos delitos de 

corrupção. 

Esta confusão restou parcialmente reconhecida quando o Ilustre 

Revisor da Ação Penal, Ministro Ricardo Lewandowski, atribuiu efeitos 

infringentes aos embargos declaratórios de Ramon Hollerbach Cardoso 

para absolvê-lo das imputações constantes no tópico III.3 da denúncia 

(fl. 65.298/65.300): 
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Vale destacar que embora não tenha constado do acórdão, o Ministro 

Ricardo Lewandowki afirmou, no dia 22/08/2013: 

Há, no entanto, um esclarecimento que eu preciso prestar, no tocante 

ao meu voto, e que pode, eventualmente, ter repercussão numa 

futura revisão criminal.1 

 

O ministro Relator, por sua vez, conduziu os demais ministros à 

conclusão de que o principal equívoco apontado pela defesa (recebimento de 

R$ 400.000,00 por uma empresa de Ramon Hollerbach) não faria diferença 

quanto ao resultado final, mas citou provas absolutamente destoantes do 

argumento inicial (de que Ramon teria recebido dinheiro oriundo do Banco 

do Brasil por intermédio da DNA). Este fato será documentalmente explicado 

em tópico específico (tópico 06 desta Revisão Criminal). 

Além disso, todas as matérias levadas à discussão sempre avaliaram o 

caso sob a ótica das demais defesas, de modo que quando era mencionado o 

nome de Ramon Hollerbach Cardoso, ele já estava praticamente condenado, 

bastando poucas linhas para apenas dizê-lo “sócio” de Marcos Valério e 

confirmar a condenação. 

Como se vê, a forma de condução do julgamento (1) levou o Plenário a 

julgar como se as duas empresas fossem a mesma, tanto é que o depoimento 

prestado por Marcos Valério para se referir à divisão de tarefas na SMP&B foi 

exaustivamente repetido para se referir à DNA2; (2) sugeriu que haveria uma 

                                                           
1 A fala do Ministro Ricardo Lewandowski pode ser conferida no canal da TV Justiça no 
Youtube e se inicia com 1 hora, 37 minutos e 9 minutos da gravação 

(https://www.youtube.com/watch?v=qGAA-gILSSI  Pleno-Embargos na AP 470 de Delúbio 

Soares são rejeitados 1/2). 
2 Vejamos vários exemplos: (1) À fl. 52.556, o Relator votava quanto ao crime de corrupção 

ativa envolvendo a DNA e citou depoimento de Marcos Valério que se referia à SMP&B, 
dizendo que a empresa “era tocada a três mãos”. (2) à fl. 53.198, ao condenar Ramon pelo 
crime de peculato praticado contra o Banco do Brasil, o relator afirmou que “não havia 
separação estanque de atribuições dentro das decisões em que eram sócios...”, para, logo em 

https://www.youtube.com/watch?v=qGAA-gILSSI
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ordem lógica quanto aos recursos supostamente direcionados à corrupção, 

que teriam origem inicial na SMP&B e na DNA, sendo esta lógica quebrada 

quando da absolvição quanto à imputação de quadrilha; (3) em face da 

complexidade e grandeza do julgamento, dispensou pouco tempo para 

debruçar-se sobre o caso sob a ótica da defesa de Ramon. 

A defesa, como já dito, não procura, nesta Revisão Criminal, a 

absolvição quanto a todas as imputações, e nem busca negar qualquer outro 

fato, sobretudo quanto a outros réus. Deste modo, eventual menção a outro 

acusado não significa uma atuação em seu benefício, mas apenas o exercício 

do direito de defesa de Ramon Hollerbach Cardoso, defesa esta que, em 

alguns pontos, pode ser coincidente com o de outras pessoas. 

Não se busca, de forma alguma afrontar este Supremo Tribunal 

Federal. É bom que se diga que, mesmo discordando da condenação, Ramon 

Hollerbach Cardoso recolheu-se ao cárcere sem alarde, sem postura de 

desafio. Ramon não ofendeu e não pretende ofender nenhum julgador. Após 

condenado, Ramon não quitou a pena de multa (por absoluta falta de 

recursos, já que todo o seu patrimônio está bloqueado judicialmente e a sua 

bem-sucedida empresa – SMP&B – foi, bem antes do julgamento, condenada 

à falência, em face da exploração midiática dos fatos), mas não fez – e jamais 

faria – campanha para receber doações para pagar a sua pena, e, se o fizesse, 

não receberia sequer um centavo, pois não é filiado a partido algum e nunca 

agiu com o objetivo de defender interesses partidários. 

Em síntese, o que se pretende, de maneira absolutamente respeitosa e 

à luz de novos documentos, é a simples revisão do julgado quanto a três 

crimes de peculato, que lhe reduziria a pena a ser cumprida e, quiçá lhe 

permitiria, em alguns meses progredir de regime. 

Ramon, aos sessenta e sete anos de idade, condenado a cumprir pena 

superior a 27 anos de prisão por um suposto projeto de poder que não é seu 

e que, se existiu, nunca foi de seu conhecimento, luta para não morrer na 

cadeia, enquanto os demais réus, vários deles aplaudidos na entrada e na 

saída da prisão, na sua esmagadora maioria, já estão em casa, ou bem 

próximos dela3. 

 

 

                                                           
seguida, citar novamente o trecho do depoimento de Marcos Valério que se referia às decisões 

da SMP&B, e não da DNA. 
3 Que fique claro que não se pretende dizer que este ou aquele réu mereceria ser condenado 

ou deveria cumprir pena mais alta. Toda a defesa aqui apresentada é elaborada sob a ótica 
dos interesses de Ramon, e não dos demais réus. 
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4. DO PEDIDO REVISIONAL QUANTO À CONDENAÇÃO POR 

PECULATO NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA DNA 

PROPAGANDA PARA A PUBLICIDADE VISA/OUROCARD COM 

RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO VISANET (ITEM III.3 DA 

DENÚNCIA) 

Nos termos do art. 621, inciso III do Código de Processo Penal, a 

descoberta de novas provas da inocência do acusado permite a interposição 

da revisão criminal. A prova nova, aliada ao conjunto probatório já existente 

nos autos originários, pode levar à conclusão que a absolvição é a medida 

adequada. 

Vejamos a boa doutrina, de Gustavo Badaró: 

Esta hipótese [art. 621, III do CPP] alargou o conceito de revisão 

criminal, que historicamente era cabível somente no caso de 
julgamento defeituoso, pois, de acordo com as provas existentes nos 

autos, a sentença foi correta, não merecendo crítica. Somente diante 

de uma prova nova, que será somada às anteriores, é que se 

perceberá que uma decisão diversa seria a mais correta.4 

 

Conforme se verifica do processo penal originário, a defesa de Ramon 

Hollerbach Cardoso, quanto às imputações envolvendo a empresa DNA e os 

serviços prestados com recursos do Fundo Visanet através do Banco do 

Brasil, e também a este Banco, por meio de contrato firmado, argumentou 

que Ramon nunca foi administrador da DNA, pois apenas era sócio de uma 

empresa de participações (Graffiti), e esta, por sua vez, era uma das sócias 

da DNA. A defesa afirmou, com base em inúmeros depoimentos e provas 

documentais, que Ramon Hollerbach nunca foi responsável pela área 

financeira da DNA (inclusive com prova inconteste: o contrato social indicava 

Marcos Valério como o Diretor Financeiro – volume 19, fls. 4.285/4.304). 

Ramon Hollerbach Cardoso integrava o Conselho de Cotistas e, nesta 

qualidade, participava das decisões institucionais. É essa a função dos 

cotistas (da mesma forma que em empresas de capital aberto, onde os 

acionistas são convidados a participar das assembleias e nem por isso são 

responsabilizados por eventuais crimes praticados pelos gestores). 

Além disso, também com prova testemunhal e documental, a defesa 

entendeu estar provado que os recursos do Fundo Visanet possuíam 

natureza privada (já que nunca integraram – e nem integrariam – o 

patrimônio do Banco do Brasil). 

Nada disso foi suficiente para a absolvição de Ramon Hollerbach, 

segundo o entendimento desta Corte. 

                                                           
4 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 928. 
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Não foi possível à defesa, no entanto, aprofundar na análise das 

finanças da agência DNA, porque Ramon nunca foi o responsável pela gestão 

financeira. Ademais, com a repercussão na mídia e buscas empreendidas 

pela Polícia Federal, o acesso aos documentos passou a ser dificultado. 

Como Marcos Valério era o gestor financeiro da DNA e Ramon não 

participava do dia a dia da contabilidade, havia a convicção de que esta 

Suprema Corte reconheceria aquilo que, para a defesa, era o óbvio, porque é 

a mais pura verdade: a autoria delitiva não poderia ser a ele atribuída. 

Após a condenação, que parte do pressuposto que Ramon Hollerbach 

Cardoso era um dos responsáveis pela área financeira (embora, na visão da 

defesa, esta afirmação seja desprovida de provas), não restou outra 

alternativa, senão a de buscar documentos a fim de analisar a contabilidade 

da empresa. 

Desse modo, a defesa de Ramon, em conjunto com a defesa de 

Cristiano Paz, passou a coletar documentos (alguns presentes na Ação Penal 

470, outros não) e remeteu-os ao perito Silvio Simonaggio, de reconhecida 

capacidade e experiência. 

Todos os documentos encontrados foram analisados e confrontados, 

tendo o expert rastreado a origem e o destino dos recursos oriundos do 

Fundo Visanet (o Parecer Técnico está anexo a esta Revisão Criminal (Anexo 

01, volumes 01 a 15 e o Parecer Técnico Complementar está no Anexo 02, 

desta Revisão Criminal). Vejamos as conclusões do perito: 
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Estes recursos transitaram pelas contas da DNA, sendo direcionados 

para outras empresas com a finalidade de pagamento de serviços de 

publicidade, e há a ligação entre cada nota fiscal emitida por estas empresas 

e a saída dos recursos da conta da DNA. 

Com base no trabalho elaborado, Ramon Hollerbach Cardoso e 

Cristiano de Mello Paz passaram a uma segunda etapa: expediram diversas 

notificações extrajudiciais aos fornecedores, informando que o dinheiro havia 

sido depositado na conta e solicitando a confirmação do recebimento e da 

efetiva prestação dos serviços (as notificações extrajudiciais encontram-se no 

Anexo 03 desta Revisão Criminal, juntamente com as respectivas respostas, 

nos casos em que houve o retorno). 

Evidentemente, em face do decurso do tempo, diversos 

fornecedores/prestadores de serviços não foram notificados, uns porque 

encerraram as atividades, outros porque mudaram de endereço. Assim, não 

foi possível atingir a totalidade deles. 

Outros, por sua vez, foram devidamente notificados e simplesmente 

deixaram de responder. 

No entanto, diversas respostas satisfatórias já são mais do que 

suficientes para provar que o argumento principal que levou à condenação – 

(distribuição graciosa de quase R$ 74 milhões em verbas provenientes do 

fundo Visanet) – não pode subsistir (fl. 51.791): 
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Os documentos novos ora acostados comprovam que no mínimo 

89,05% dos R$ 73.851.356,18 foram gastos com publicidade, tudo 

devidamente documentado. 

Quanto ao restante, infelizmente o decurso de tempo e o 

desaparecimento de documentos não permitiram a análise, mas certamente 

o expressivo valor levantado pela defesa e agora apresentado nesta Revisão 

Criminal é mais do que suficiente para desconstituir a tese acusatória, que 

sustentou que os recursos provenientes da Companhia Brasileira de Meios 

de Pagamento constituíram o crime de peculato. 

A propósito, Ramon Hollerbach, após ser condenado, solicitou aos 

responsáveis pela representação da agência DNA os documentos relativos aos 

serviços prestados à Visanet, pois não sabia onde eles estavam. Estes, por 

sua vez, indagaram ao Banco do Brasil e receberam a resposta de que se 

encontravam na 7ª Vara Cível de Brasília (este documento está anexo a esta 

petição inicial – Documento 02): 

 

Conforme se percebe, Ramon sequer sabia do paradeiro dos 

documentos comprobatórios da prestação de serviços, porque não ditava os 

rumos da agência DNA Propaganda. 

De todo modo, após colher o máximo de documentos possível, a defesa 

vem demonstrar que a tese da acusação, acolhida por esta Corte, de que 

houve uma indevida antecipação de recursos, sem a contraprestação de 
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serviços, deixa de subsistir quando se prova que houve a efetiva prestação de 

serviços publicitários. 

O rastreamento dos recursos foi feito da seguinte forma: 

 O perito, inicialmente, localizou as notas fiscais emitidas pelos 

prestadores de serviços; 

 Após, o perito localizou, nos extratos bancários da DNA as 

transferências bancárias e/ou saques e depósitos efetivados, nos 

exatos valores contidos nas notas fiscais; 

 Por fim, no que foi possível, a defesa notificou extrajudicialmente 

os fornecedores/prestadores de serviços e muitos deles 

responderam positivamente, comprovando o recebimento dos 

recursos e a indicando quais foram os serviços prestados. 

Veja que a própria denúncia afirmou que a prática da antecipação de 

recursos era comum e já teria sido realizada anteriormente (fl. 5.675): 

 

O crime de peculato, segundo a acusação, teria ocorrido porque o 

procedimento adotado era distinto. A nota de rodapé n. 107 da denúncia 

esclarece que nos anos de 2001 e 2002, as antecipações eram direcionadas 

para ações de publicidade específicas. 

Esta nota de rodapé nos remete a um relatório de auditoria constante 

do volume 25 dos autos. Ali se constata que os auditores do Banco 

concluíram, não somente quanto ao período de 2003/2004, mas também ao 

período anterior, que não havia a necessária comprovação dos serviços de 

publicidade prestados: 
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Ou seja, todos os casos, os recursos eram antecipados. Até 2002, a 

antecipação era para a prestação de serviços específicos. A partir de 2003, a 

antecipação era global e posteriormente os serviços eram discriminados. 

Em comum aos dois procedimentos, temos a constatação de que a 

auditoria entendeu ser difícil provar a execução dos serviços. 

Ocorre que o Ministério Público Federal nunca denunciou os gestores 

de outras agências de publicidade, mesmo sabendo que havia a dificuldade 

na comprovação dos serviços. 

Resta, então, o questionamento quanto à tese acusatória acolhida por 

esta Suprema Corte: a suposta modificação do procedimento adotado seria 

suficiente para caracterizar a apropriação indevida de recursos? 

A resposta é negativa, porque é possível constatar que o procedimento 

que se passou a adotar em seguida (transferência de um valor superior e 

posterior abatimento, conforme prestações de serviços feitas), não foi 

praticado somente pela DNA e pelo Banco do Brasil. 

Sabe-se que outras agências prestavam o mesmo tipo de serviço para 

outros bancos e adotavam exatamente o mesmo método. 

Este, portanto, não é o ponto fundamental da denúncia, caso contrário 

outras pessoas deveriam ter sido investigadas, seja por peculato, seja por 

apropriação indébita, e não há notícias de que isto ocorreu. O que se imputou 

aos réus, quanto a este ponto, na Ação Penal 470, foi a apropriação indevida 

dos recursos, porque teriam se utilizado deste procedimento para deixar de 

prestar os serviços. 

Pois bem. O que se traz a este Supremo Tribunal Federal, neste 

momento, são documentos que comprovam de forma satisfatória a 

prestação dos serviços de publicidade. 

Importante destacar que esta comprovação deveria satisfazer o próprio 

Ministério Público Federal, pois mesmo diante da informação de que nos anos 

de 2001 e 2002 não havia a segurança de que houve a efetiva prestação de 

serviços de publicidade, não denunciou os sócios de outra agência. 

Agora, Ramon Hollerbach prova, por meio de documentos, que os 

serviços foram prestados: traz não só os JOBs com a descrição dos 

serviços, como as notas fiscais dos fornecedores/prestadores de serviços 

e ainda comprova que os recursos saíram das contas da DNA e aportaram 

nas contas destes fornecedores/prestadores de serviços que emitiram as 

notas fiscais (tudo documentado em Parecer Técnico de Natureza Financeira 
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e Parecer Técnico Complementar de Natureza Financeira – Anexo 01, 

Volumes 01 a 15 e Anexo 02 desta Revisão Criminal). 

Os documentos ora trazidos comprovam a destinação de 89,05% dos 

recursos, através de notas fiscais e comprovantes de transferências destes 

recursos para os fornecedores dos serviços de publicidade. 

Para não gerar dúvidas, a defesa foi além: notificou diversos 

fornecedores e obteve respostas positivas, confirmando o recebimento 

dos recursos e a prestação de serviços (Anexo 03 desta Revisão Criminal). 

O que se vê é que a alteração no procedimento (destinação dos recursos 

de forma genérica, através de apenas quatro notas técnicas) gerou a 

desconfiança de que essas notas foram forjadas com o intuito de encobrir o 

crime de peculato. 

A denúncia sustentou que ao menos três das quatro notas fiscais 

atreladas às notas técnicas eram falsas, e atribuiu esta afirmação ao item 75 

do Laudo 3.058/2005. 

Vamos, portanto, a este item (volume 41, fl. 8.471): 

 

O laudo não explica de forma satisfatória as razões que levaram os 

doutos peritos a concluir pela falsidade das notas fiscais (tudo o que se diz é 

que foram impressas de forma supostamente não autorizadas), afinal, é 

incontroverso que (a) os recursos foram efetivamente transferidos à DNA e (b) 

as notas técnicas foram emitidas pelo Banco do Brasil. 

A defesa diz que as afirmações acima traduzem fatos incontroversos 

por razões óbvias: os réus foram denunciados e condenados por peculato (e 

certamente não seriam, caso não tivessem havido as transferências); o réu 

Henrique Pizzolato foi denunciado e condenado como participante do crime 

(e certamente não o seria, se não existissem as quatro notas técnicas). 

Daí se conclui que a suposta falsidade suficiente para caracterizar o 

crime imputado seria ideológica, consistente na emissão de nota fiscal que 

não representa a efetiva prestação de serviços. 

Hoje, com os novos documentos trazidos à baila pela defesa, é possível 

reinterpretar as provas dos autos, para facilmente concluir que as quatro 
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notas técnicas não são ideologicamente falsas, mas apenas representam uma 

modificação no procedimento de utilização da verba oriunda do Fundo 

Visanet: primeiro, recebeu-se os recursos antecipadamente, após, foram 

prestados os serviços, gradualmente. 

Outro ponto fundamental que, agora, merece nova análise, é o fato 

de a DNA nunca ter sido processada para fins de ressarcimento desses 

valores. 

Merecem relevo documentos já constantes da ação penal que, agora, 

diante da presença de novos documentos, devem ser analisados sob outra 

ótica: o Banco do Brasil foi questionado pela Visanet quanto a uma diferença 

de R$ 5,5 milhões relativos a serviços não prestados adequadamente. Ou 

seja, dos quase R$ 74 milhões, apenas R$ 5,5 milhões foram objeto de 

questionamento pela Visanet. 

Vale destacar que a Visanet nunca afirmou que os serviços de 

publicidade não foram prestados, mas apenas questionou, quanto a esse 

pequeno percentual, em um caso a intempestiva documentação 

comprobatória e, em outro caso, a não veiculação das marcas Visa e/ou 

Ourocard (adiante, nesta Revisão Criminal, esses dados serão explorados). 

Percebe-se, claramente, que nem a Visanet ou o BB tiveram a intenção 

de requerer a restituição dos valores, porque é óbvio que caso assim 

procedessem, seriam litigantes de má-fé em busca de enriquecimento ilícito, 

vez que é inegável a existência da publicidade. 

A própria denúncia deixou claro que no período em que Henrique 

Pizzolato exercia função de diretor de Marketing do Banco do Brasil, apenas 

a DNA era a responsável por executar os serviços de publicidade da Visanet 

(fl. 5.677): 

 

Como afirmar, portanto, que os serviços não foram prestados se é 

público e notório que tenistas brasileiros e argentinos se enfrentaram em 

2004, tendo, ao fundo, o patrocínio Ourocard na quadra principal? (conforme 

fotografias que estão reproduzidas mais adiante nesta revisão e impresso da 

internet contido no Documento 3). 
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Como explicar as fotos da dupla de vôlei de praia Adriana e Shelda, 

vice-campeã olímpica em 2004 e vencedora de muitos outros torneios, 

estampando as logomarcas Visa e Ourocard nas suas vestes? (notícias 

anexas a esta petição inicial – Documento 04)5: 

 

 
                                         ▲              ▲ 

                                   Ourocard       Visa 

 

Como explicar tantas respostas positivas de empresas que 

confirmaram o recebimento dos valores e comprovaram a execução dos 

serviços? 

Como explicar tantas transferências bancárias documentadas e 

corroboradas por notas fiscais emitidas pelas mais diversas empresas (quase 

de 10 mil páginas anexas a esta Revisão Criminal, sistematizadas em Parecer 

Técnico e Parecer Técnico Complementar)? 

Estariam todas elas em conluio? Seriam todas as notas fiscais falsas? 

Vale destacar que as inúmeras notas fiscais ditas falsas pela perícia 

e citadas no acórdão da ação penal não guardam a menor relação com 

os fatos em apuração, mas apenas três delas, atreladas às notas técnicas 

do BB (e que serão explicadas adiante). 

O que há de novo, nesta Revisão Criminal, são as notas fiscais emitidas 

pelos diversos prestadores de serviços (e não pela DNA) e os comprovantes de 

                                                           
5 Disponível em (Documento 4): 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/2010/10/adriana-behar-e-shelda-sao-eternizadas-no-

hall-da-fama-do-volei-3081747.html. 

http://www.sidneyrezende.com/noticia/105493+adriana+behar+e+shelda+entram+no+hall
+da+fama+do+volei/mobile, 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/2010/10/adriana-behar-e-shelda-sao-eternizadas-no-hall-da-fama-do-volei-3081747.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/2010/10/adriana-behar-e-shelda-sao-eternizadas-no-hall-da-fama-do-volei-3081747.html
http://www.sidneyrezende.com/noticia/105493+adriana+behar+e+shelda+entram+no+hall+da+fama+do+volei/mobile
http://www.sidneyrezende.com/noticia/105493+adriana+behar+e+shelda+entram+no+hall+da+fama+do+volei/mobile
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prestação de serviços, até a comprovação de 89,05% da destinação dos 

recursos.6 

Ora, se, nas palavras da própria acusação, a DNA era a única 

responsável por prestar serviços de publicidade relativos ao Fundo Visanet – 

que buscava, no caso do Banco do Brasil, fomentar a divulgação das marcas 

do próprio Banco, do Ourocard (meio pelo qual o BB comercializava a marca 

Visa7) e da Visa –, seria possível imaginar que todos os fornecedores 

prestaram esses serviços graciosamente? 

A resposta é negativa. 

Os dois laudos inéditos assinados por Silvio Simonaggio e trazidos pela 

defesa comprovam o caminho do dinheiro. Vejamos, a seguir, como o expert 

analisou os fatos, através de quatro exemplos: a Rede Globo (exemplo 1), a 

Folha de São Paulo (exemplo 2), a empresa Mall & Media Comunicação e 

(exemplo 3) e a Kock Tavares (exemplo 4). 

Há nos anexos a esta Revisão Criminal a constatação pericial de 

emissão de notas fiscais por diversas empresas, dentre elas as acima citadas, 

onde é possível identificar a prestação de serviços de publicidade ao Banco 

do Brasil, atrelados à bandeira Visa, bem como as autorizações de despesas 

e o comprovante de pagamento, com dinheiro da conta da DNA. 

Posteriormente, a defesa procedeu à notificação dos fornecedores de 

serviços. Conforme já dito, não foi possível proceder à notificação integral, 

dado o decurso do tempo e outros fatores. Entretanto, vários responderam 

positivamente. 

No exemplo 1, a Rede Globo não respondeu, mas, evidentemente, caso 

sejam falsos os documentos levados à perícia, é certo que esta empresa irá 

se manifestar após a leitura desta Revisão Criminal dizendo que os 

documentos a ela atribuídos não são verdadeiros. 

São inúmeros os pedidos de inserção publicitária e várias notas fiscais 

e comprovante de pagamento, todos identificados pericialmente. 

Dentre os incontáveis exemplos, destacamos apenas um, a título de 

ilustração: 

                                                           
6 Embora não consideradas no acórdão, já existiam nos autos diversas notas fiscais e JOBs 

e a informação de que veículos de mídia haviam recebido os valores. Agora, a novidade é que 

todo o caminho do dinheiro foi traçado e há muito mais notas e JOBS do que aquelas 

constantes nos autos, o que traz muito mais plausibilidade às afirmações de que nunca 
houve a distribuição graciosa de quase R$ 74 milhões. 
7 A associação do Ourocard com a marca Visa está reconhecida no próprio acórdão, à fl. 
52.353, quando se afirmou que cada banco emitia “seus próprios cartões Visa (no caso do 
Banco do Brasil, o Ourocard)”. 
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No exemplo 2, a Folha de São Paulo (Folha da Manhã S.A.) não 

respondeu à primeira notificação, sob a alegação de que Ramon Hollerbach 

e Cristiano Paz (os notificantes) não teriam legitimidade para representar a 

DNA. Efetivada a segunda notificação, assinada por Francisco Castilho, 

houve a resposta confirmando a prestação de serviços, com a anexação de 

documentos. Vejamos: 

 

 

Nos documentos anexados, é possível constatar que o título do anúncio 

é “VISA ELECTRON PRÉ-DATADO” e, no anúncio, as marcas Visa, Visa 

Electron e Ourocard estão em destaque: 
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No exemplo 3, a Mall & Media respondeu: 

 

Dentre as inúmeras fotos fornecidas em CD (todas contendo as marcas 

do BB e dos cartões Ourocard/Visa), destacamos algumas (todas as mídias 

mencionadas nesta petição estão no Anexo 11): 

Pier 21: 
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Minas Shopping (Belo Horizonte): 
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Park Shopping: 
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Shopping Cidade (Belo Horizonte): 
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Shopping Jardim Sul (São Paulo): 

 

 

No exemplo 4, a Kock Tavares não respondeu ao seguinte 

questionamento: 

 

A despeito de ausência da resposta, além de ser pública e notória a 

relação do Banco do Brasil Visa/Ourocard com o tênis brasileiro, basta 

consultar a internet para constatar a existência do patrocínio. 
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Nas imagens abaixo, vemos os tenistas Gustavo Kuerten e Mariano 

Zabaleta disputando o torneio com a logomarca do Ourocard ao fundo 

(fotografias do torneio retiradas da Internet – Documento 03)8: 

 

Observe, em ambas as figuras, a grafia da palavra  ao fundo, 

na fonte de texto utilizada pela marca que é de conhecimento público. 

                                                           
8 Disponível em (Documento 3): 
http://www.gazetapress.com.br/pauta/8520/tenis___tennis_espetacular___16_set_2004# 

http://www.gazetapress.com.br/pauta/8520/tenis___tennis_espetacular___16_set_2004
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Há inúmeros outros serviços. Todos documentalmente comprovados. 

Portanto, os serviços foram devidamente prestados. No entanto, o voto 

condutor, acompanhado pelos demais ministros, afirmou, com base em laudo 

técnico, que as quatro notas técnicas seriam falsas. Evidentemente, o fato de 

terem sido supostamente impressas de forma irregular (três das quatro 

notas) não é suficiente para configurar o crime de peculato. A falsidade, 

portanto, residiria no fato de terem sido emitidas sem a contraprestação de 

serviços. 

Além disso, há o argumento de que o contrato existente entre BB e DNA 

não previa o repasse dos recursos, que teriam sido graciosamente 

transferidos à agência. 

Vejamos o voto condutor: 

 

As novas provas trazidas, aliadas ao contexto probatório, permitem 

uma revisitação aos fatos: se os serviços foram prestados, a ausência de 

contrato implicaria, no máximo, em irregularidade. Fato é que, ainda que de 

forma anômala, existiu a relação jurídica, sendo que esta anomalia não pode 

isoladamente ser interpretada como crime (até porque é fato público e 

notório, reconhecido inclusive pela acusação, que outras empresas já 

prestaram o mesmo serviço sem contrato, e sequer foram denunciadas). 
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Antes, esta Suprema Corte proferiu decreto condenatório, amparada 

na versão de que dois fatores, aliados, provavam o peculato: a ausência de 

contrato e a ausência de prestação de serviços. Hoje, sabe-se, através de 

perícia técnica devidamente acompanhada de documentos, que os serviços 

foram prestados. 

Continuemos: era possível emitir quatro notas técnicas sem a 

devida prestação de serviços? 

A resposta é positiva, porque o regulamento do Visanet permitia que 

isso fosse feito. A alteração de procedimento, portanto, não era contrariava 

as regras, conforme item IV.2, alínea c do Regulamento (apenso 356, fl. 

9.644): 

 

Na contramão das provas constantes dos autos, o Relator afirmou que 

o recebimento antecipado contrariava as regras do Regulamento. Ocorre que, 

até 2002, não havia esta cláusula no Regulamento, que era anual (confira 

o Regulamento Visanet de 2002, à fl. 9.609 do Apenso 356).9 

Ou seja, as quatro notas técnicas não eram falsas, porque cada uma 

delas estava ligada a uma Proposta de Ações de Incentivo (JOB), e era 

permitida a antecipação. Todas estão no Apenso 430 da Ação Penal 470 e 

também nos documentos identificados pela letra A na perícia de Silvio 

Simonaggio ora trazida pela defesa. 

Daí, surge outra questão: as quatro notas fiscais emitidas pela DNA 

eram mesmo falsas? 

Os réus foram condenados na Ação Penal 470 sob o argumento de que 

essas notas não descreviam adequadamente os serviços que iriam ser 

prestados. 

A resposta, através das novas provas, é negativa: as notas não eram 

falsas. Se era possível antecipar, tudo o que se pode dizer é que as notas 

correspondiam às “antecipações”, tal como foi dito. Resta saber, no entanto, 

se estas antecipações se concretizaram em apropriação e/ou desvio de 

recursos, ou se foram utilizadas para a prestação de serviços de publicidade 

em favor das bandeiras Visa e Ourocard. 

                                                           
9 Só esta interpretação equivocada do Regulamento Visanet permite a Revisão Criminal com 

fundamento no art. 621, inciso I, segunda parte do CPP, porque a contrariedade à evidência 
dos autos é gritante e foi fundamental para a condenação. 
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A revisitação às provas dos autos e as novas provas trazidas nos leva à 

conclusão de que os serviços foram efetivamente prestados. Ainda que a 

emissão das notas não tivesse obedecido a melhor técnica, é fato 

inconteste que os serviços foram prestados e aprovados.10 

Quanto ao argumento de que os valores não deveriam ter sido 

repassados, porque não estava no objeto do contrato entre BB e DNA, há de 

ser destacado que a ausência de contrato escrito não pressupõe a falta de 

contrato. Ainda que houvesse suspeitas, hoje, com as contundentes 

provas de que houve a adequada prestação de serviços, não há como 

dizer que a falta de formalização do contrato gerou o desvio e/ou 

apropriação dos recursos. 

Vale esclarecer que o contrato não existia porque imaginava-se que 

embora o Banco do Brasil fosse o beneficiário dos serviços de publicidade, 

como a pagadora era a CBMP, os recursos eram privados, e não públicos, e 

é praxe na iniciativa privada da publicidade a ausência de contrato, já que a 

remuneração se dá pelo volume de mídia, e não através de remuneração 

contratada. 

Outro questionamento que foi feito no julgamento da ação penal e 

poderia ser aqui repetido é se esses recursos não se misturariam com os 

recursos do próprio contrato do BB. 

Quanto a isso, obtemos a resposta negativa por diversas vertentes: 

Primeira vertente: o perito Silvio Simonaggio foi questionado 

(conforme perícia anexada nesta oportunidade pela defesa – Anexo 01, 

Volume 01 desta Revisão Criminal): 

 

A primeira resposta do perito foi a análise óbvia das quatro notas 

técnicas oriundas do BB: 

                                                           
10 Vale destacar (e isso será abordado em tópico próprio) que Ramon Hollerbach Cardoso não 

era o responsável pelas finanças da DNA e que os elementos aqui trazidos, aliados ao voto 

proferido pelo Ministro Ricardo Lewandowki quando do julgamento dos embargos 

declaratórios, permitem tal conclusão. Desta forma, eventual erro contábil não pode ser 
considerado crime e, ainda que crime fosse, não pode ser imputado a Ramon. 
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Talvez não seja essa resposta satisfatória aos doutos ministros, que 

poderão pensar: “mas já declaramos essas notas técnicas falsas no curso da 

ação penal e condenamos os réus”. 

Esse pensamento não poderá subsistir, no entanto, porque as novas 

provas devem trazer uma nova reflexão quanto àquelas que já estavam nos 

autos. 

Vamos, então, à segunda vertente: o perito foi além e não se limitou 

a repetir as notas técnicas: 
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Todas essas autorizações de pagamento, assinadas 767 vezes, por 

57 pessoas distintas, faziam referência à utilização de recursos para a 

campanha Visanet e foram direcionados à CBMP. 

Além disso, parecer técnico complementar identificou mais 81 

autorizações oriundas de 22 signatários: 
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Como cada uma das 848 (767+81) autorizações pressupõem mais de 

uma assinatura, temos um total de 2.954 assinaturas. No laudo contábil, há 

todas as autorizações mencionadas. Por todas, citamos o seguinte: 
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É difícil imaginar um conluio tão grande: tantos funcionários do Banco 

do Brasil, aliados a tantas empresas, praticando peculato em favor de uma 

empresa que não lhes interessa, em nome de um partido ou governo que 

talvez não seja o de suas preferências. 

Lembramos aos julgadores que estamos diante de 848 

autorizações. 

Se isso ainda não for suficiente, há uma terceira vertente: cada uma 

das 848 autorizações vem acompanhada de um documento que informa a 

estimativa de custos e o serviço, como no exemplo seguinte: 

 

 

 

 

 

Como é possível perceber, as estimativas de custos são atreladas às 

autorizações, as quais, por sua vez, mencionam que os recursos a serem 

utilizados são do Fundo Visanet. 

Não bastasse tanto, temos a quarta vertente, que mostra as notas 

fiscais emitidas pelas empresas contratadas, como na reprodução a seguir: 
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Não paramos por aí. Em uma quinta vertente, temos todos os 

comprovantes de depósitos (contidos no anexo B do laudo apresentado) 

atrelados aos extratos bancários (anexo D do laudo apresentado pela defesa). 

A defesa sabe e não nega, que algumas das notas fiscais foram emitidas 

contra o Banco do Brasil, e outras emitidas contra a CBMP. Daí poderia ser 

mantida a dúvida se elas se referem mesmo aos serviços prestados à Visanet 

ou a serviços prestados no âmbito do outro contrato do BB. 
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Para esclarecer esta dúvida, é preciso revisitar as provas dos autos. No 

apenso 432-Pasta Visanet, há a resposta: 

 

Ou seja, somente em maio de 2005 o Banco do Brasil se reuniu e 

percebeu que a emissão das notas fiscais contra o Banco era equivocada. 

Somente a partir daí é que foi emitida uma ordem da forma como deveria ser 

feita. 
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Erro não é crime. Se um fornecedor ou veículo de mídia emitiu nota 

contra o BB, e não contra a CBMP, há um equívoco na orientação dada pelo 

Banco, pela Visanet e pela DNA. 

Importante, no entanto, é que o Banco do Brasil e a Visanet 

reconheceram que os serviços eram relacionados com o dinheiro do 

Fundo e o laudo contábil trazido pela defesa comprovou isso (Anexo 01, 

Volume 01): 
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Está correto o perito, porque caso houvesse desequilíbrio 

patrimonial no balanço do BB ou da CBMP, este fato seria público e 

notório. 

Vale dizer: antes, não havia um padrão. Tal fato, no entanto, não muda 

o que é demonstrado em provas novas: os serviços foram devidamente 

prestados. 

Por fim, e, seguindo a lógica apresentada acima, em sexta e última 

vertente, temos a constatação óbvia: estamos tratando de quase 74 

milhões de reais e da seguinte situação: 
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 O dinheiro era do Fundo Visanet, direcionado ao BB. 

 O BB não podia incluir esse dinheiro nos seus ativos, mas podia 

direcioná-lo à publicidade. 

 A DNA recebeu o dinheiro. 

 Várias pessoas foram condenadas na Ação Penal 470 por 

peculato e a condenação torna certa a obrigação de indenizar. 

Apesar disso tudo, até o presente momento, o BB não foi processado 

pela CBMP pela má gestão dos quase R$ 74 milhões! 

Apesar de tudo, até agora a DNA não foi processada, nem pelo BB e 

nem pela CBMP11. 

Por qual razão? Simples: o BB e a CBMP não são litigantes de má-fé. 

Eles não irão cobrar a restituição de valores porque sabem que os serviços 

foram prestados. 

Tanto é que as duas empresas trocaram ofícios: a CBMP reconheceu a 

prestação de serviços, mas afirmou que, dentre o montante total, não 

reconhecia a prestação de serviços de aproximadamente cinco milhões e 

quinhentos mil reais (apenso 425): 

 

                                                           
11 A defesa não desconhece a existência de processo movido pela DNA contra o BB e a CBMP 

na Justiça Federal do DF, mas esclarece que Ramon não possuía a atribuição contratual 
para mover essa ação (e não assinou qualquer procuração) e, ainda, deixa claro que ali a 

DNA cobrava valores remanescentes, mas o processo foi suspenso e após foi julgado em 

conformidade com as normas do CPP, que autorizam o aproveitamento do julgamento penal 

(AP 470) ao caso cível. Ou seja, não houve a produção de um resultado diverso daquele que 

já foi decidido no processo criminal, por mera disposição legal. De todo modo, nem o BB e 
nem a CBMP processaram a DNA. 
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Vale ressaltar que o pedido não foi formulado sob o argumento de que 

os serviços não teriam sido prestados, mas sim porque, em parte, as 

comprovações eram intempestivas, e, no restante, porque não teria ficado 

evidenciada a promoção das marcas Visa e Ourocard. 

Ocorre que o Banco do Brasil respondeu, informando que toda a 

publicidade foi efetivamente desenvolvida e arrematou: 

 

Após, a CBMP nunca mais cobrou o BB, nem judicialmente ou 

extrajudicialmente. 

Não é crível supor, data venia, que uma empresa deixaria de cobrar 

milhões de reais distribuídos graciosamente. Sejam 74 milhões ou sejam 5 

milhões! 

Aliás, há nos autos auditoria de conceituado escritório (Pinheiro Neto 

– anexo a essa petição, segue a íntegra da auditoria – Documento 05), mas 

ela não foi observada no voto condutor, embora constasse dos autos. Ali, 

após exaustiva análise, reconheceu-se a suficiência da documentação na 

quase totalidade dos serviços. Os auditores apenas questionaram a 

ausência pontual de comprovações, tais como no XVIII Congresso 

Brasileiro de Magistrados, no patrocínio do Paço da Alfândega Recife e 

outros poucos casos. 

No entanto, os auditores nunca declararam que os serviços não foram 

prestados, mas apenas questionaram a adequada exibição das marcas Visa 

e Ourocard (Documento 05): 

 

Tudo está a comprovar, portanto, que houve a efetiva prestação de 

serviços, sendo certo que os recursos desembolsados efetivamente se 

traduziram em serviços publicitários. A pouca diferença sobre a ausência de 

comprovação de exposição das marcas beneficiadas constitui mero desacerto 

entre BB e CBMP, pois é evidente que, se houve a publicidade, não houve o 

peculato. 

Afinal, nem mesmo a perícia oficial que dá suporte ao acórdão 

afirmou categoricamente que os serviços não foram prestados. Basta ver 

que, em conclusão (parágrafo 217 do Laudo 2.828 – ap. 142, folha 119), 

os peritos disseram que não existem “contratos ou quaisquer outros 

documentos que dão suporte às operações”. 
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Portanto, se os documentos surgissem (como surgem agora nessa 

revisão criminal), é fato que podem ser utilizados e modificam toda a lógica 

da interpretação do acervo probatório. 

Em arremate, seguem algumas respostas oriundas das notificações 

extrajudiciais feitas por Ramon Hollerbach e Cristiano Paz: 

Aniversário de 450 anos de São Paulo (trechos de vídeo – resposta 

escrita à notificação no Anexo 03 e mídia no Anexo 11 desta Revisão 

Criminal): 
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Estado de Minas (S.A. Estado de Minas – Diários Associados): 
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Jornal Hoje em Dia (Ediminas S/A): 
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Correio Braziliense (Diários Associados): 
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A empresa Antena 1 Radiofusão Ltda. enviou notas fiscais, 

autorizações de produção e duplicatas, todas relativas a veiculação de 

campanhas Visanet na rádio, como consta, por exemplo, no histórico a 

seguir: 

 

Há ainda outras respostas, conforme se verifica no Anexo 03 desta 

Revisão Criminal. 

Assim, deixa de subsistir o ponto central da acusação e que 

fundamentou a condenação: o de que a relação entre BB, Visanet e DNA era 

destinada ao desvio de recursos para fins de alimentar um suposto esquema 

de corrupção. 

Diante do exposto, quanto a este ponto, provada satisfatoriamente a 

prestação dos serviços de publicidade, impossível dizer que existiu o desvio 

dos recursos, razão pela qual pugna a defesa pelo deferimento do pedido 

revisional com a absolvição de Ramon Hollerbach Cardoso, na forma do art. 

626 c/c art. 386 inciso I ou inciso II do Código de Processo Penal. 

 

5. DO PEDIDO REVISIONAL QUANTO À CONDENAÇÃO POR 

PECULATO NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA DNA AO 

BANCO DO BRASIL: BÔNUS DE VOLUME (ITEM III.2 DA DENÚNCIA) 

Conforme se demonstrará, quanto a este tópico, a revisão se funda no 

art. 621, incisos I e III do Código de Processo Penal. 

Quando se imputa um mesmo crime a diversas pessoas em coautoria, 

as circunstâncias elementares do crime se comunicam12, de modo que a 

todos os concorrentes deve ser imputado o mesmo fato típico, ainda que a 

participação de cada um seja diversa. 

                                                           
12 Código Penal, art. 30: Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter 
pessoal, salvo quando elementares do crime. 



Página 45 de 133 

O ex-Diretor de Marketing do Banco do Brasil Henrique Pizzolato é o 

único funcionário público a quem foi imputado o delito de peculato, no que 

diz respeito aos contratos firmados entre a DNA e o Banco do Brasil.13 

Evidente, portanto, que como a condição de funcionário público é a 

elementar do crime, a Ramon Hollerbach, que não detém a mesma qualidade, 

somente pode ser imputada a mesma conduta atribuída ao ex-Diretor do 

Banco, no caso, o peculato-desvio (conforme denúncia, fl. 5.671): 

 

O Ministro Luiz Fux bem sintetizou a diferença entre as duas 

modalidades de peculato previstas no tipo fundamental do art. 312, Código 

Penal: 

 

                                                           
13 É bom esclarecer que não se está a defender Henrique Pizzolato e o os fatos relativos a 

este corréu aqui mencionados são aqueles que influem diretamente na defesa de Ramon 
Hollerbach. 
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Nos embargos declaratórios opostos quanto à condenação pelo crime 

de peculato relativo ao bônus de volume oriundo de contratos firmados pela 

DNA com o Banco do Brasil, a defesa questionou este tribunal quanto a uma 

suposta ausência de correlação entre denúncia e sentença, porque os doutos 

julgadores, durante o julgamento, ora falavam em “apropriação”, ora falavam 

em “desvio”.14 

Este questionamento era fundamental para a compreensão da 

correição da condenação, porque, especificamente no que diz respeito ao 

corréu que detinha a qualidade de funcionário público, era necessário saber 

se o mesmo teria se apropriado de bens em benefício alheio ou se os teria 

desviado em benefício de outrem. 

                                                           
14 O relator se referiu aos fatos como “apropriação”, e não como “desvio” (fl. 52.328): “A 
apropriação dos valores pela DNA Propaganda consistiu, portanto, crime de peculato”. Mais 

adiante: “a maior parte dos bônus de volume de que a DNA Propaganda se apropriou não 
estava relacionada à veiculação” e, ainda “recebeu a devolução de R$ 102.416,40, a título de 
bônus de volume, e deles se apropriou”. Após, ao falar sobre o concurso de agentes, tratou 

como “desvio” (fl. 52.235): “Os desvios desses recursos foram praticados em benefício da 
agência DNA Propaganda, que era controlada por CRISTIANO PAZ, RAMON HOLLERBACH e 

MARCOS VALÉRIO, através da empresa Graffiti”. O Revisor afirmou (fl. 52.560): “A autoria e 
materialidade do delito em questão também ficaram demonstradas, tendo em conta a 
apropriação de valores pagos a título de bonificação de volume, mas que não estavam 
relacionados à veiculação de propaganda pela empresa DNA, da qual o réu era sócio 
administrador”. O Ministro Luiz Fux (fl. 53.184): “Demais disso, como bem ressaltado pelo 
Ministro Relator e pelo Ministro Revisor, houve o desvio de valores relativos a bônus de volume 
por serviços que não guardaram qualquer pertinência com a seara da publicidade e 
comunicação, no montante total de R$ 2.504.274,88 (dois milhões, quinhentos e quatro mil, 
duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)”. A Ministra Rosa Weber, ao 
condenar, citando as ressalvas do Revisor (fl. 52.769): “Quanto a esses valores, não há 
controvérsia jurídica ou discussão a respeito de sua titularidade, tendo havido apropriação 
indevida pela DNA Propaganda. A autoria do crime recai sobre o Diretor de Marketing Henrique 
Pizzolato. Nessa condição, era ele o responsável pelo contrato e teria permitido a apropriação 

indevida dos valores pela DNA Propaganda”. O Ministro Dias Toffoli (fl. 53.330): “Portanto, 
julgo procedente a ação penal para condenar os réus Marcos Valério, Ramon Hollerbach e 
Cristiano de Mello Paz por incursão nas sanções do art. 312, do Código Penal, por desvio, em 
proveito da DNA Propaganda, de R$ 2.504.274,88 pertencentes ao Banco do Brasil”. A 

Ministra Cármen Lúcia (fl. 53.448): “De forma voluntária, objetiva e comprovada, Henrique 
Pizzolato não fiscalizou nem apurou, na execução do contrato, os descumprimentos das 
cláusulas ajustadas, permitindo que Marcos Valério, Ramon Hollerbach e Cristiano Paz se 
apropriassem, indevidamente, do valor de R$ 2.923.686,15 (dois milhões, novecentos e vinte 
e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e quinze centavos) referente ao bônus de volume 
obtido pela agência de publicidade DNA Propaganda. O Ministro Cezar Peluso (fl. 53.846-

53.847): “As provas permitem afirmar que Henrique Pizzolato, mancomunado com os corréus 
Marcos Valério Fernandes de Souza, Cristiano de Mello Paz e Ramon Hollerbach Cardoso, 

praticou crime de peculato, desviando R$ 2.923.686,15, correspondentes aos “BV – Bônus de 
Volume”. “Mas a “DNA Propaganda Ltda.”, empresa dos réus Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Cristiano de Mello Paz e Ramon Hollerbach Cardoso, recebeu, a título de “BV – Bônus 
de Volume”, R$ 2.923.686,15, dos quais se apropriou, indevidamente, sob as vistas do réu 
Henrique Pizzolato”. O Ministro Gilmar Mendes, em dois momentos (fl. 53.978 e fl. 53.985): 

“Em resenha, conforme a acusação, o peculato restou caracterizado pelo desvio de valores 
recebidos pela agência de publicidade DNA, a título de bonificação de volume, e que deveriam 
ser, por obrigação contratual expressa, repassados ao Banco do Brasil”. “Para a acusação, os 
fatos se subsumem ao tipo penal do peculato, uma vez que, descumprindo expressa obrigação 
contratual, os réus se apropriaram indevidamente de recursos públicos”. O Ministro Ayres 

Britto (fl. 54.098): “Tudo a autorizar a conclusão de que houve sim desvio de dinheiro público”. 
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A questão é relevante: somente se apropria – seja em benefício próprio 

ou alheio – quem tem a posse, direta ou indireta e passa a usufruir 

indevidamente do bem, com animus de dono, ou permite que outrem o faça. 

Somente desvia quem, em razão do cargo que ocupa, dá ao bem destinação 

diversa em benefício próprio ou de outrem. 

Não se tratou de questionamento meramente acadêmico: a uma, 

porque espera-se que a mais alta corte do país saiba distinguir as diversas 

modalidades dos tipos penais previstos em nosso ordenamento jurídico. 

Especificamente quanto ao peculato, deve-se distinguir o peculato-

apropriação do peculato-desvio; a duas, porque a distinção leva a desfechos 

jurídicos absolutamente distintos. 

No acórdão proferido nos embargos declaratórios, embora conste que 

houve a sua rejeição, quanto ao tópico, é possível verificar claramente que o 

douto Relator, embora não tenha atribuído efeitos infringentes aos embargos, 

prestou os esclarecimentos requeridos (fl. 65.276/65.277): 
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Lamentavelmente, não se avançou ao próximo tópico dos embargos 

declaratórios, que pressupunham o acolhimento deste tópico. 

O Revisor, por sua vez, sequer se manifestou quanto ao tema, pois em 

maior extensão já absolvia Ramon quanto a todos os crimes relacionados ao 

Banco do Brasil. 

Inconteste, portanto, que o acórdão dos embargos declaratórios, onde 

há o esclarecimento de que o delito foi praticado na modalidade desvio, e não 

apropriação, constitui documento novo, porque antes falou-se nas duas 

modalidades como se fossem uma só, sem qualquer distinção entre elas. 

Fato é que quem não é funcionário público – no caso, Ramon 

Hollerbach – não pode ser condenado por crime diverso daquele que exerce a 

função pública. Logo, se o então Diretor de Marketing foi condenado por 

peculato-desvio, Ramon só poderia ter concorrido para a prática deste mesmo 

delito, e nunca praticado, autonomamente, o peculato-apropriação. 

Segundo o entendimento consolidado pelo Relator em embargos 

declaratórios – acompanhado pelos demais ministros – praticou-se o 

peculato-desvio e somente se falou em apropriação para mencionar que os 

corréus que não eram funcionários públicos e esclarecer que se apropriaram 

indevidamente dos recursos do Banco do Brasil. 

Segundo consta dos autos, os fornecedores/prestadores de serviço 

eram pagos após a emissão de nota fiscal. Depois, a agência DNA emitia nota 

fiscal de cobrança da bonificação de volume e então estes 

fornecedores/prestadores de serviço pagavam a DNA. 

Vejamos o caminho do dinheiro: primeiro saía do Banco do Brasil. 

Após, a agência DNA recebia o dinheiro e pagava os fornecedores/prestadores 

de serviço. Com o pagamento da prestação de serviços, o dinheiro entrava na 

conta das empresas fornecedoras/prestadoras de serviço. Após, ante a 

emissão de nota fiscal, voltava para a conta da DNA, a título de bonificação 

de volume. 

Indagou-se em embargos declaratórios se estavam todos sendo 

condenados na modalidade apropriação ou na modalidade desvio, porque era 

importante saber o que se pretendia com a utilização da palavra apropriação, 

quando a denúncia claramente havia imputado aos réus o crime na 

modalidade desvio. 

Uma vez esclarecido que a condenação se deu por peculato-desvio, é 

importante ir além. 

O debate iniciado pelo Ministro Marco Aurélio (fl. 52.639) passa a ter 

especial relevância: 
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Veja que nunca houve resposta ao questionamento formulado pelo 

Ministro Marco Aurélio. Foi externada a preocupação quanto ao elemento 

subjetivo do tipo e lhe foi respondido que “ele [Henrique Pizzolato] era 

incumbido da fiscalização do contrato” e que “a alegação do Ministério Público 

é a de que ele agia em conluio com as empresas de Marcos Valério”. 

Quanto à incumbência de fiscalização, temos o inconteste fato de que 

o acórdão do TCU citado pela acusação e invocado no acórdão fala em 

negligência. Quanto à afirmação de que havia conluio temos a óbvia 

constatação de que eram necessárias provas concretas, não sendo suficiente 

a mera repetição do que disse a acusação. 

Prosseguiu o douto Revisor: 
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Mais uma vez, não foi mencionado o dolo de quem era funcionário 

público – o ex-Diretor de Marketing do BB –, mas apenas afirmou-se que “a 

fraude é evidente”. Questiona-se, no entanto: Quem cobrou o bônus de 

volume? De quem se cobrou? 

A resposta está no próprio acórdão: a DNA cobrou o BV dos 

fornecedores, e nunca do Banco do Brasil, então, a fraude – se é que ela 

ocorreu – somente se tornou evidente a partir do momento em que o BB teve 

acesso a essas notas fiscais. 

E quando as notas fiscais surgiram? Após o início das investigações, 

com a apreensão de documentos na sede da DNA. 

Antes, portanto, o corréu Henrique Pizzolato não as conhecia – e 

não tinha como conhecê-las, porque estavam dentro da agência DNA. 

A Ministra Cármen Lúcia também procurou responder ao 

questionamento formulado pelo Ministro Marco Aurélio: 

 

Esta resposta está completamente dissociada do que se viu nos autos, 

data venia. Nunca foi afirmado que não houve o serviço, quando o assunto é 

o contrato firmado entre BB e DNA. Se foi ali que se viu a fraude, foi visto 

algo que nem a acusação imputou aos denunciados. Ao que parece, a 

Ministra se confundiu, pois pretendia se referir à imputação do crime 

relacionado à Visanet (ausência da prestação de serviços), mas acabou 

dizendo que não poderia haver bônus de volume porque estes serviços não 

teriam sido prestados, quando o que se discutia era o peculato referente aos 

dois contratos firmados (nos quais os serviços foram prestados e apenas se 

questionava eventual desvio praticado em conluio com Henrique Pizzolato). 
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Persiste válido, então, o questionamento suscitado pelo Ministro Marco 

Aurélio: é possível que o funcionário público que era considerado o 

responsável pelo contrato tenha agido dolosamente? 

O dolo, segundo o voto condutor, se funda no art. 13, § 2º, alínea a do 

Código Penal. 

Voltando ao ponto fundamental: em embargos declaratórios, 

assentou-se, de forma definitiva, que a condenação se deu por peculato-

desvio. 

No caso em análise, foi reconhecido pelo plenário que o dinheiro 

saiu do caixa do Banco do Brasil sob a necessidade de pagamento dos 

serviços prestados. Isso significa, de forma inconteste, que no momento de 

saída dos valores do caixa do BB, não havia qualquer irregularidade. A 

destinação dos recursos era lícita. 

Inconteste também que neste momento, nada poderia ser 

imputado a Henrique Pizzolato, porque, ao contrário do que diz a 

denúncia, ele não tinha como saber que haveria a cobrança de bônus de 

volume, vez que a fatura que chegava ao Banco do Brasil não 

discriminava esses valores. 

Em seguida, a DNA emitia nota fiscal sem o conhecimento do Banco 

do Brasil e a empresa recebedora dos valores transferia o percentual relativo 

ao bônus de volume. 

Vejamos trecho da denúncia (fl. 5.671): 

 

Segundo a acusação, portanto, o crime existiu porque o ex-Diretor de 

Marketing sabia que os valores correspondentes à comissão BV estavam 

embutidos no valor dos serviços. 

Há dois fatores a serem analisados. O primeiro, já era conhecido: 

Henrique Pizzolato sequer foi acusado de quadrilha. O segundo é posterior 

e, portanto, fato novo, a justificar a revisão criminal: a tese de que havia o 

“mensalão” foi aniquilada com a absolvição da imputação de quadrilha. 

Vê-se, portanto, que em conformidade com o tópico introdutório desta 

Revisão Criminal, o estabelecimento de uma ordem para o julgamento, pelo 
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Relator impôs aos demais ministros apenas uma visão parcial dos fatos, 

quando do julgamento desta imputação de peculato. 

Caso tivesse havido, desde o princípio, a absolvição quanto à 

imputação de formação de quadrilha, o argumento de que este era “um dos 

mecanismos para alimentar o esquema criminoso ora denunciado” não se 

sustentaria. 

Pela denúncia (que nunca mencionou o art. 13 do Código Penal) está 

claro que o crime de peculato teria se consumado no momento da saída dos 

recursos do Banco do Brasil, com o pagamento dos serviços de publicidade. 

O acórdão, no entanto, estabelece outro momento para a consumação 

do delito. Está claro no voto condutor que o suposto crime teria ocorrido 

quando da não devolução da quantia, e não quando do pagamento efetivado 

pelo Banco do Brasil. Vejamos o acórdão (fl. 52.237): 

 

A incongruência é insuperável. 

E aqui, pouco importa a técnica da denúncia. Ainda que se queira dizer 

que se imputou o delito ao funcionário público do BB na modalidade 

omissiva, fato é que a condenação se deu porque, na visão dos julgadores, o 

crime se consumou no momento da não devolução, quando o Diretor de 

Marketing do Banco do Brasil já não mais detinha a posse direta ou, sequer, 

indireta dos bens. 

O Revisor, ao declarar que havia modificado seu voto sobre o tema na 

noite anterior ao julgamento, esclareceu que, na sua visão, o bônus de 

volume realmente pertencia à agência – e não era dinheiro público – mas 

disse que havia muitas outras notas fiscais direcionadas a outros prestadores 

de serviços que não se enquadravam nesta categoria. 

Segundo consta (fl. 52.527): 
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Ao mesmo tempo em que restou reconhecido que o dinheiro teria saído 

legitimamente do Banco do Brasil, reconheceu-se que o erro estava no 

caminho inverso: a não devolução dos valores que não corresponderiam ao 

bônus de volume. 

Assim, explicar que Henrique Pizzolato era funcionário público, para 

fins penais, deixou de ser suficiente. Era preciso ir além: demonstrar qual a 

prova dos autos que indica que o então Diretor de Marketing sabia que 

as notas haviam sido emitidas e que o dinheiro estava na DNA. 

Há um tremendo equívoco quando, à fl. 52.639, o Revisor afirma 

que Henrique Pizzolato “recebia as notas fiscais”, porque na verdade 

ele somente recebia as notas emitidas contra o Banco do Brasil, pelos 

fornecedores/prestadores de serviço, mas nunca as notas emitidas 

contra os fornecedores pela DNA. 

Esta premissa foi posta em uma discussão que culminaria no 

reconhecimento do dolo de Henrique Pizzolato e, consequentemente, na 

correição da acusação contra os demais réus. 

No volume 143, fl. 30.769, o Banco do Brasil respondeu a 

questionamento feito pelo Relator: 

 

São, portanto, fatos incontroversos: 

(1) A cobrança de BV pelas agências de publicidade era comum, tanto 

é que lei posterior (12.231/10) bem disciplinou a matéria, tendo o 

TCU absolvido Henrique Pizzolato e a DNA em acórdão posterior, 

bem como diversas outras empresas, a exemplo do que se segue, em 
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documento novo, envolvendo a Caixa Econômica Federal (Acórdão 

TC 020.081/2005-7, anexo a esta petição – Documento 06) 15. 

(2) Se era comum a cobrança do BV e se esses valores efetivamente 

pertenciam à agência de publicidade, a cobrança dita equivocada 

pelo Supremo Tribunal Federal – aquela relativa a serviços não 

relacionados com veículos de mídia – era algo imprevisível a 

Henrique Pizzolato. 

Voltemos ao acórdão condenatório (fl. 52.237): 

 

Repetimos insistentemente, porque o equívoco na interpretação do 

Direito é latente: impossível, neste caso, imputar o peculato-desvio, na 

forma comissiva por omissão! 

O crime omissivo impróprio possui três pressupostos fundamentais 

para a sua configuração: (a) o poder agir, ou seja, “a possibilidade física de 

agir, para que se possa afirmar que não agiu voluntariamente”; (b) a 

evitabilidade do resultado, ou seja, a necessidade de estabelecimento de uma 

relação de causalidade entre a sua omissão e o resultado; (c) o dever de 

impedir o resultado.16 

                                                           
15 Acórdão Caixa (fatos 2002 a 2005): 
“(...) Na verdade, o deslinde das questões tradadas nestes autos perpassaria pela exegese da 
nova Lei 12.232/2010, que estabelece “normas gerais para licitação e contratação pela 
administração pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de 
propaganda e dá outras providências”. Por expressa disposição do art. 20, in verbis, o diploma 
se aplicaria, subsidiariamente, a fatos pretéritos: 
“Art. 20.  O disposto nesta Lei será aplicado subsidiariamente às empresas que possuem 
regulamento próprio de contratação, às licitações já abertas, aos contratos em fase de 
execução e aos efeitos pendentes dos contratos já encerrados na data de sua publicação.”  
Com relação a bônus de volume, o normativo estabelece: 
“Art. 18.  É facultativa a concessão de planos de incentivo por veículo de divulgação e sua 

aceitação por agência de propaganda, e os frutos deles resultantes constituem, para todos os 
fins de direito, receita própria da agência e não estão compreendidos na obrigação 
estabelecida no parágrafo único do art. 15 desta Lei.  
§ 1º A equação econômico-financeira definida na licitação e no contrato não se altera em razão 
da vigência ou não de planos de incentivo referidos no caput deste artigo, cujos frutos estão 
expressamente excluídos dela. (...)” 
Assim, de acordo com o dispositivo supratranscrito, a falta de repasse de bônus de volume à 
Caixa constitui procedimento regular. Por conseguinte, acato as alegações de defesa 
correspondentes”. 
16 Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral, volume 1. 16. ed., São 

Paulo: Saraiva, 2011, p.282-283. 
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Segundo Luiz Regis Prado: 

Não basta, contudo, que o autor esteja na posição de garantia, é 

preciso que tenha capacidade de ação (possibilidade material de 

evitar o resultado). 

Em nível de tipo de injusto, faz-se necessária então a concorrência 

de uma situação típica; da não realização de uma ação impeditiva 
(=evitadora) do resultado; da capacidade concreta de ação 

(possibilidade de conhecimento da situação típica e do modo de evitar 

o resultado/possibilidade real de fazê-lo); da posição de garantidor 

do bem jurídico; da equivalência entre a omissão e a ação, de acordo 

com o conteúdo do injusto penal.17 

 

O único requisito apontado como preenchido é a posição de garantidor. 

Sequer existe a equivalência entre a omissão e a ação, de acordo com 

o conteúdo do injusto penal. Afinal, o desvio de que trata o art. 312, caput do 

Código Penal somente existe quando o funcionário público tem a posse, no 

mínimo indireta, do bem. A equivalência entre o delito comissivo e o 

comissivo por omissão ocorreria se, no momento do desvio, o bem fosse 

direcionado a outra pessoa em finalidade diversa daquela pretendida pela 

administração, através da conivência omissiva do responsável pela 

fiscalização. 

No caso da Ação Penal 470, está dito e repetido que a condenação se 

deu porque o servidor do BB que detinha a qualidade de funcionário público 

teria deixado de fiscalizar o retorno do dinheiro (que já não lhe estava na 

posse). Daí não há qualquer equivalência entre a omissão e a ação. 

Ainda que houvesse: o então Diretor de Marketing não possuía 

capacidade concreta de ação, porque não conhecia a situação típica (ele não 

sabia que a DNA havia emitido as notas fiscais e nem que os prestadores de 

serviço haviam pago). Ademais, como não integrava a DNA, além de não ter 

acesso às notas fiscais, não possuía condições de participar da gestão 

financeira da empresa: a ele, Henrique Pizzolato, era impossível transferir os 

recursos ao Banco do Brasil. 

Vejamos, por todos, um único exemplo, que pode ser conferido à 

exaustão no apenso 83 da Ação Penal 470: 

                                                           
17 PRADO, Luiz Regis. Tratado de direito penal brasileiro: parte geral: volume 2, teoria 
jurídica do delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p.150. 
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Como se vê, a nota fiscal emitida pelo prestador de serviços ao Banco 

do Brasil não esclarece que está cobrando o bônus de volume que será 

posteriormente repassado à agência, mas apenas descreve os serviços. 

Impossível, portanto, deduzir que o ex-Diretor de Marketing soubesse que há 

bônus de volume incluído na nota fiscal. 

A afirmação de que os descontos foram concedidos expressamente ao 

Banco do Brasil não condiz com a realidade (fl. 52.332): 
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Observe que o voto condutor, para tornar a sua assertiva verdadeira, 

além de sublinhar o ponto que lhe parece mais importante, incluiu uma nota 

de fim (número 40). Ao leitor do voto, parece, portanto, que ali irá se 

encontrar a comprovação de que os descontos foram concedidos 

expressamente ao Banco do Brasil. 

Entretanto, não é isso o que se vê. A nota de fim n. 40 repete 

constatação dos auditores do TCU: 

 

Ocorre que, ao consultarmos o volume 143, fl. 30.865, constatamos 

que no voto do douto Relator foi omitido o parágrafo imediatamente 

anterior, que torna equivocada a assertiva de que os descontos foram 

concedidos expressamente ao Banco do Brasil: 

 

Veja que os auditores informaram que somente naquele momento 

tiveram acesso às notas fiscais emitidas pela DNA contra os 

fornecedores. 

E ainda, na folha imediatamente anterior (volume 143, fl. 30.864), os 

auditores informam que as notas fiscais emitidas pela DNA não foram 

encontradas no BB, e sim junto aos fornecedores: 

 

Portanto, a revisitação das provas dos autos leva à conclusão de que a 

afirmação produzida pelo douto Relator, que antes se revestia de 
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credibilidade, agora não mais pode subsistir, porque provado está que a nota 

de número 40 não comprova que os descontos eram concedidos 

expressamente ao Banco do Brasil. Pelo contrário, ao consultar referida nota 

de fim e o documento ali mencionado, conclui-se justamente o oposto. 

A propósito, a palavra expressamente deriva do adjetivo expresso. Do 

Dicionário Aurélio: 

expresso 

1.Que fica exarado, consignado; manifesto. 

2.Que não admite réplicas; terminante, categórico, decisivo. 

3.Que se expõe em termos explícitos e é concludente. 

 

Permitam, senhores julgadores, a insistência: este trecho do acórdão 

foi fundamental para a condenação, porque aquele que detinha a 

qualidade de funcionário público somente poderia ter agido com dolo se 

soubesse que as notas fiscais já embutiam o valor do bônus de volume. 

A propósito, se assim fosse, sequer poderia o ex-Diretor de Marketing 

ter sido condenado na modalidade omissiva do delito, porque, caso 

visualizasse a existência de valores contratualmente definidos como 

pertencentes ao BB na nota fiscal, deveria ter retido os valores. Caso 

contrário, estaria devidamente comprovado o desvio. 

Não foi isso o que ocorreu! Ele não sabia, porque as notas fiscais 

apenas discriminavam os serviços e nada mais. 

Poder-se-ia dizer que embora o ex-Diretor de Marketing não pudesse 

transferir os recursos da DNA ao Banco do Brasil, poderia compelir a agência 

a fazê-lo através de ação judicial. Sim, poderia, desde que soubesse que o 

dinheiro estava na conta da DNA, e é certo que ele não sabia. 

Não é possível concluir que teria deixado de fiscalizar já sabendo que 

os recursos seriam retidos, porque era impossível que soubesse que os 

fornecedores pagariam e, ainda, porque a própria denúncia reconheceu a 

atividade (recebimento de bônus de volume) como atividade comum, embora 

reputada ilícita. Vejamos a denúncia (fl. 5.668/5.669): 
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Merece destaque: nenhum outro dirigente das demais agências de 

publicidade que praticaram os mesmos fatos foi denunciado por crime 

de peculato ou de apropriação indébita. 

Igualmente, nenhum funcionário público foi denunciado. 

O TCU absolveu todas as demais agências e também a DNA, quanto a 

esses fatos. 

Antes de absolver, o TCU determinou, no acórdão 2.062 (citado na Ação 

Penal 470), que a administração pública deveria colocar um funcionário nas 

negociações com os fornecedores, justamente para que este funcionário 

pudesse ver as condições acordadas e eventualmente cobrar o que fosse 

devido, a título de restituição. 

Daí se constata que não é razoável dizer, sem outras provas, que o 

então Diretor de Marketing agira com dolo ao não solicitar as notas fiscais, 

porque a ele não havia a previsibilidade do resultado. 

Quando muito, poder-se-ia dizer que ao omitir-se como garantidor do 

bem jurídico tutelado, Pizzolato teria sido negligente. Esta saída, aliás, é a 

única que está em consonância com a prova citada na denúncia e 

repetida na condenação. 

A denúncia fala em crime doloso, mas cita prova (Relatório de 

Auditoria) que fala em negligência. Vale transcrever a nota de rodapé n. 100 

da denúncia (fl. 5.671): 

 

Ora, se no documento que ampara tanto a denúncia quanto a 

condenação que acolhe essa denúncia, se fala em negligência, podemos 
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chegar, quando muito, à inevitável conclusão de que a omissão, se 

penalmente relevante, levaria à condenação pela modalidade culposa do 

delito (art. 312, § 2º). 

Sabe-se que o peculato culposo não está atrelado às modalidades 

dolosas do mesmo tipo penal, mas a qualquer outro delito contra o 

patrimônio da administração.18 

Assim, quando muito, haveria de ser imputada a prática do delito de 

apropriação indébita a Ramon Hollerbach19, sendo o peculato uma 

construção espetaculosa para dar azo à tese construída por anos de que 

havia uma quadrilha formada para assaltar o Estado e distribuir verbas aos 

parlamentares, em forma de mesada. 

Registre-se, novamente, que não é pretensão da defesa negar a 

existência da corrupção no Brasil. O que se diz, apenas, é que Ramon 

nunca foi partícipe de qualquer trama. O dinheiro da corrupção, se 

existente, pode ser proveniente de várias fontes, mas certamente não dos 

crimes de peculato narrados na denúncia da Ação Penal 470. 

Ocorre que, da imputação de apropriação indébita, Ramon Hollerbach 

Cardoso não se defendeu, porque não foi acusado e porque o Ministério 

Público Federal, podendo, não aditou a denúncia. 

Agora, reconhecido o erro, há de ser feita a justiça, com a sua 

absolvição, porque peculato não existiu.20 A revisão é cabível na forma do art. 

621, inciso I do Código de Processo Penal, bem como em quanto ao inciso III, 

porque a fundamentação exposta nos embargos declaratórios é posterior ao 

                                                           
18 “O que se chama peculato culposo não é outra coisa que o concurso não intencional, mas por 
imprudência, negligência ou inépcia, prestado à subtração, por outrem (intraneus ou 
extraneus), de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel pertencente ao Estado ou sob sua 
guarda. Como não é possível participação culposa em crime doloso, a hipótese não 

pode ser disciplinada pelos arts. 25 e 26, de modo que, enquanto o funcionário 

desatento, inconsiderado ou inepto responde por peculato culposo, os demais 

responderão pelo título que couber: peculato próprio, peculato-furto, furto, roubo. 
Suponha-se o seguinte: o funcionário encarregado da direção e vigilância de uma construção 
pública, dá lugar, por sua desídia, à subtração de materiais. Se quem subtrai é outro 
funcionário com facilidade de acesso à obra (em razão dessa qualidade), incidirá no § 1.º do 

art. 312; se, ao contrário, é um operário contratado ad hoc, responderá por furto qualificado 
(art. 155, § 4.º, II); se completamente estranho à obra, será réu de furto simples.” (HUNGRIA, 

Nélson. Comentários ao código penal: dec.-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, vol. IX, 

arts. 250 a 361. – Rio de Janeiro: Forense, 1940, p. 352.) (Os destaques são nossos). 
19 Registre-se que Ramon não assume a prática de crime algum, e caso fosse processado por 
apropriação indébita, se defenderia e provaria a sua inocência. 
20 Como, pela repercussão dos fatos, certamente esta revisão será divulgada pela imprensa, 

poderá vir algum desavisado afirmar que Ramon e o seu defensor estão também a defender 

Henrique Pizzolato. Não é verdade. Se esta defesa, porventura, vier a beneficiar a alguém, é 

porque se aplicará o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, e não porque aqui se 
defende algum corréu. 
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acórdão que julgou o mérito da causa e, em não havendo efeitos 

modificativos, pode ser considerado fato novo a motivar a reanálise dos autos. 

Em outra vertente, também é possível considerar o acórdão do TCU 

sobre serviços publicitários prestados à Caixa Econômica Federal por outra 

agência (anexo a esta petição – Documento 06) como documento novo, para 

fins de absolvição, tendo em vista tratar-se de um exemplo a respeito dos 

inúmeros casos semelhantes que chegaram à mais alta corte de contas do 

Brasil, no qual se reconheceu a aplicabilidade da nova lei aos fatos (Lei 

12.231/10, art. 18). 

Poder-se ia dizer que este Supremo Tribunal Federal já analisou os 

fatos sob a ótica da nova Lei e, ainda assim condenou os réus por considerar 

que dos R$ 2.923.686,15, a quantia de R$ 2.504.274,88 não dizia respeito 

ao bônus de volume, e sim a outros tipos de descontos, que não a bonificação 

por exposição na mídia. 

Ocorre que os fatos foram reanalisados pelo TCU e lá se reconheceu 

que a integralidade dos valores se enquadrava no conceito do art. 18 da nova 

Lei. 

As “bonificações” tratadas no art. 15 dizem respeito apenas a “tempo, 

espaço ou reaplicações concedidos pelo veículo de divulgação”, e não ao 

percentual sobre o volume, este pertencente às agências de publicidade. 

A independência entre as instâncias judiciais (STF) e administrativa 

(TCU) há de ser analisada à luz da segurança jurídica: nenhuma outra 

pessoa que praticou exatamente o mesmo fato foi denunciada à justiça 

penal. 

Além disso, sabe-se que a prática da publicidade continua a pleno 

vapor, desta vez amparada em lei. Parece justo que apenas a DNA 

Propaganda seja responsabilizada criminalmente por este fato? 

Como fica a segurança jurídica em relação às demais agências, que 

continuam recebendo valores a título de bônus de volume? Devem seguir a 

orientação do TCU? Se assim fizerem, estarão certas, do ponto de vista 

administrativo, mas correrão o risco de serem condenadas criminalmente? 

A solução, certamente, é o deferimento da revisão criminal, quanto a 

este ponto, para absolver Ramon Hollerbach Cardoso, tendo em vista a 

atipicidade dos fatos, a teor do art. 626 c/c 386, inciso III do Código de 

Processo Penal, seja porque o fato, se em tese fosse criminoso, nunca poderia 

ser considerado peculato, pois a circunstância culposa descrita na denúncia 

– negligência – descrita na denúncia, não se comunica, seja porque as 

bonificações de volume eram efetivamente devidas. 
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6. PONTOS EM COMUM QUANTO AO PEDIDO REVISIONAL QUE 

DIZEM RESPEITO À EMPRESA DNA: AUSÊNCIA DE AUTORIA 

DELITIVA 

Sustentou o Ministro Relator que Ramon Hollerbach Cardoso era sócio 

da DNA e possuía atribuição estatutária para exercer a função financeira. 

Segundo o voto condutor, a defesa de Ramon alegou que ele não exercia 

qualquer função na agência DNA Propaganda (fl. 52.326): 

 

Após, citam-se o contrato social e o fato de Ramon ter assinado cheques 

(na verdade, apenas um) para dizer que a tese defensiva não é verdadeira. 

É preciso esclarecer: A DEFESA DE RAMON HOLLERBACH NUNCA 

FEZ TAL AFIRMAÇÃO (de que não exercia qualquer função na agência), 

mas apenas disse que ele nunca foi dirigente da DNA e, portanto, não 

poderia ser condenado por presunção. 

Vale conferir as alegações finais (fl. 46.715/46.716): 

 

Neste ponto, a revisão criminal não se funda apenas em documentos 

novos (CPP, art. 621, inciso III), mas também em contrariedade à evidência 

dos autos (CPP, art. 621, inciso I, última parte). 

Explicamos: quanto aos documentos novos, há a manifestação do 

Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento dos embargos declaratórios, 

sendo certo que o voto proferido pelo Revisor em sede de declaratórios torna-

se elemento novo, porque posterior ao julgamento do mérito, tendo os demais 

ministros optado por manter a condenação por entender que aquela matéria 

não haveria de ser objeto de debates naquele instante. 

Ainda que a manifestação do Revisor não pudesse constituir elemento 

novo a justificar a revisão criminal pelo inciso III, é certo que há contrariedade 
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à evidência dos autos. Vale relembrar que em exposição oral, na sessão do 

dia 22/08/2013, o Ministro Ricardo Lewandowski, declarou que “há, no 

entanto, um esclarecimento que eu preciso prestar, no tocante ao meu voto, e 

que pode, eventualmente, ter repercussão numa futura revisão criminal”. 

Além disso, o trabalho pericial trazido pela defesa nesta Revisão 

Criminal se faz acompanhar de milhares de documentos da agência DNA, e 

ali se percebe que apenas uma quantidade ínfima era assinada por Ramon 

Hollerbach, sempre na ausência de Marcos Valério, o que autoriza esta Corte 

a reanalisar as provas sob a ótica defensiva: Ramon nunca foi 

administrador da DNA Propaganda. 

O Revisor da ação penal, Ministro Ricardo Lewandowski, já reconheceu 

o equívoco em sede de embargos de declaração, para fins de absolver Ramon 

Hollerbach Cardoso. 

O equívoco começa com citação de depoimento de Marcos Valério 

para fins de atribuir a Ramon Hollerbach a autoria delitiva relativa aos 

fatos relacionados à DNA. 

Já foi destacado no tópico introdutório que Marcos Valério foi citado 

para atribuir a responsabilidade penal a Ramon Hollerbach e a Cristiano 

Paz. 

As condenações relativas a dois crimes de peculato e um crime de 

corrupção ativa partem de um mesmo pressuposto: Ramon Hollerbach 

Cardoso era um dos sócios da DNA. 

Distorceu-se o a realidade. Na verdade, Ramon Hollerbach, embora 

integrasse o quadro societário de uma empresa que era cotista da DNA, não 

exercia função de dirigente, pois na condição de cotista, não tinha poderes 

de administração. 

O interrogatório de Marcos Valério foi (parcialmente) citado de forma 

recorrente, no acórdão, sempre para tentar associar as condutas deste réu a 

Ramon Hollerbach e Cristiano Paz (veja, dentre tantos exemplos: voto do 

Revisor, fl. 52.545, fl. 52.556, voto do Ministro Luiz Fux, fl. 53.199). 

Ocorre que, ao contrário do sustentado pelo acórdão, o trecho do 

depoimento de Marcos Valério que menciona a participação de Ramon na 

administração refere-se exclusivamente à empresa SMP&B, e não à DNA. 

Quando se referiu à DNA, Marcos Valério apenas falou que as decisões 

macro eram tomadas em reunião perante o conselho de acionistas. Isto fez o 

douto relator concluir que o contrato social permitia o exercício do controle 

financeiro por Ramon. 
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Ocorre que esta afirmação não corresponde à verdade. O contrato 

social diz o seguinte: 

 

Ramon Hollerbach Cardoso, sabe-se, apenas integrava o Conselho de 

Cotistas: 

 

Se a Graffti Participações indicou o Sr. Marcos Valério com diretor 

financeiro, em um primeiro momento, e após alteração, a Sra. Renilda, é 

inconteste que Ramon nunca exerceu qualquer função na diretoria da 

empresa, pois seu nome nunca compôs o quadro diretor. 

Não é possível inferir, como fez o Relator, que o depoimento de Marcos 

Valério conduzia à conclusão diversa daquela contida no contrato social: 
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O erro na interpretação da prova é facilmente visualizável, quando da 

nota de n. 77 do voto do Relator (fl. 52.423)21 extrai-se a informação de que 

o Conselho de Cotistas da DNA possui 5 membros, sendo um deles Ramon 

Hollerbach. Esta nota (77) se refere à afirmação contida à fl. 52.383, onde é 

dito que recursos do Banco do Brasil, mantidos no Fundo Visanet, foram 

desviados em benefício de Ramon: 

 

Há evidente erro, porque o trecho Contrato Social da DNA mencionado 

na nota n. 77 não comprova que Ramon era controlador da DNA. Pelo 

contrário, esclarece a sua condição de integrante do Conselho de Cotistas, 

que não tem atribuição de administração da sociedade. Vale esclarecer que 

a condição de administrador não se presume: há de ser efetivamente 

demonstrada. 

                                                           
21 Vejamos a nota de fim 77, citada pelo Relator:
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Portanto, o voto condutor afirma que os recursos foram desviados em 

benefício de Ramon e, para fundamentar a decisão, menciona nota de fim 

que nada tem relação com a afirmação feita. 

Onde, no Contrato Social, está a prova de que Ramon teria desviado 

em proveito próprio os recursos do Fundo Visanet? 

Tudo isso foi gerado por outro erro grosseiro: um argumento que 

desapareceu! 

Para convencer os demais Ministros, de que Ramon teria se beneficiado 

das transferências do Fundo Visanet à DNA, o Relator assim se manifestou 

(páginas n. 116-117 do voto lido em Plenário e divulgado no site do STF): 

 

Além de a DNA Propaganda ter destinado parte dos R$ 35 milhões do 
Banco do Brasil, no mesmo dia do recebimento, para aplicação em 

CDB de sua titularidade no Banco BMG, que lastreou empréstimo 

cujo numerário foi distribuído para as pessoas indicadas por 

DELÚBIO SOARES, a DNA realizou, ainda, outras aplicações 

financeiras com o dinheiro do Banco do Brasil e, no dia 24 de março 

de 2004, resgatou R$ 1.204.560,00 de rendimentos (aplicação da 
conta 602000-3), transferindo o montante para outra conta da 

agência (601999-4), “a partir da qual foram efetuados saques 

totalizando R$ 1.200.000,00, em que parte beneficiou pessoas 

vinculadas à empresa”, sendo elas: a) R$ 400 mil para conta de 

titularidade da Sra. Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza, 
esposa do acusado MARCOS VALÉRIO, no Bank Boston; b) R$ 200 

mil para conta da agência 2S Participações Ltda., vinculada ao réu 

MARCOS VALÉRIO; c) R$ 200 mil para conta de titularidade de 

CRISTIANO PAZ no Banco Rural, no dia 25.3.2004 – ou seja, quando 

o acusado, inclusive, já havia se desligado formalmente da DNA 

Propaganda, o que anula o argumento formulado por sua defesa; d) 
R$ 400 mil para conta de titularidade de empresa do Sr. RAMON 

HOLLERBACH (Laudo 2828, Apenso 142, fls. 77/119, parágrafo 

116). 

 

 

A empresa que recebeu os R$ 400.000,00 da DNA Propaganda é 

denominada RSC (conhecida como “Rio Samba e Carnaval”), situada no Rio 

de Janeiro, segundo consulta ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(Documento 07, anexo a esta petição): 
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Como é possível constatar, esta empresa não possui e nunca possuiu 

qualquer relação com Ramon Hollerbach Cardoso (conforme provas novas: 

anexo B da parecer técnico ora juntado e já mencionado ao longo desta 

defesa, que prova que a empresa RSC recebeu R$ 400.000,00 para promover 

a marca Visa/Ourocard e certidão de CNPJ e QSA emitida pela Receita 

Federal – acima reproduzidos – Documento 07). 

A propósito, vejamos documento oriundo do Anexo 03 dos autos, ora 

trazido pela defesa (resposta da empresa à notificação feita por Ramon 

Cardoso e Cristiano Paz): 
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Certamente, este trecho influiu na decisão de outros Ministros, tendo, 

inclusive, o Ministro Marco Aurélio repetido essa assertiva em seu voto (fl. 

54.036-54.037): 

 

Ocorre que trecho do voto lido em plenário pelo Relator e repetido pelo 

Ministro Marco Aurélio (letra d: transferência de R$ 400 mil para conta de 

titularidade de empresa do Sr. Ramon Hollerbach) desapareceu quando da 

publicação oficial do acórdão (fls. 52.378): 
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Até agora permanece a dúvida: onde está a assertiva feita em plenário? 

Por qual razão ela desapareceu? Considerando, ainda, que o Relator, ao 

indeferir pedido formulado pela defesa, de prorrogação de prazo para 

embargos, declarou que os votos já eram conhecidos, a defesa presume que 

aquilo que foi divulgado anteriormente, embora não disponível no acórdão, 

deve obrigatoriamente integrar da decisão, sobretudo porque outros 

Ministros se valeram de tal assertiva para formar a sua convicção. Logo, é de 

se indagar: qual é a empresa de titularidade de Ramon Hollerbach Cardoso 

que teria recebido R$ 400.000,00? 

A perícia trazida pela defesa coloca em xeque a credibilidade dos peritos 

subscritores do Laudo 2.828, porque é de lá que o Relator extraiu a falsa 

informação de que os R$ 400.000,00 teriam sido destinados a Ramon. 

E é importante destacar que os peritos queriam deixar claro que 

os recursos foram desviados para proveito pessoal, ao invés de serem 

direcionados ao pagamento de serviços. Talvez por isso, estavam 

predeterminados a encontrar uma empresa de Ramon Hollerbach, mas 

se equivocaram. 

O Relator tentou se justificar, mas as suas assertivas, em embargos 

declaratórios, não correspondem à realidade fática. Vejamos (fl. 65.275): 

 

Quando o Relator diz que mencionou o valor de R$ 400.000,00 porque 

ali está registrada a transferência deste valor para a Graffiti, ele está dizendo 

algo que não condiz com a afirmação anterior. 
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O voto antes distribuído e lido em plenário cita o parágrafo 116 do 

Laudo 2.828 e ali é mencionada a transferência para conta de Marcos Valério 

no Bank Boston a título de “distribuição de lucros – Graffite – Renilda/Marcos 

Valério” (ap. 142, fl. 103): 

 

 

 

Ou seja, a distribuição de R$ 400.000,00 contida na alínea a dizia 

respeito apenas a Marcos Valério e sua esposa. 

Na verdade, no trecho do voto que desapareceu, o Relator estava a se 

referir à alínea d do parágrafo 116, pois imaginou que a empresa RSC era de 

Ramon Cardoso. 

O equívoco é tão grande que o Relator suprimiu a informação do 

acórdão oficial. Ora, se ele realmente estivesse se referindo a uma 

transferência para a empresa Graffiti, por qual razão iria excluir a 

informação do acórdão publicado? 

Os demais julgadores foram levados a erro, porque acreditaram nas 

informações trazidas pelo Relator. 

Ainda em declaratórios, ao invés de reconhecer o erro, insistiu o Relator 

na confusão entre DNA e SMP&B (fl. 65.275): 
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Ora, o que a defesa sustentou em declaratórios foi justamente a 

ausência da condição de administrador da DNA, e o Relator citou as 

empresas Graffiti e SMP&B e a suposta prática de outros crimes, para manter 

a condenação quanto aos crimes relativos ao contrato com o Banco do Brasil. 

Vale ressaltar, ainda, que nada impedia a Ramon o recebimento de 

distribuição de lucros pelas empresas das quais era sócio, nem mesmo a 

empresa Graffiti era impedida de receber distribuição de lucros da DNA. 

Tanto é que outros sócios da DNA receberam muito mais e sequer foram 

denunciados. 

O que se está a questionar é qual seria o ato praticado por Ramon no 

âmbito da relação entre DNA e Banco do Brasil que justificou a sua 

condenação. 

Voltando ao acórdão da Ação Penal 470, verifica-se que após afirmar 

que Ramon teria recebido quatrocentos mil reais provenientes do Banco do 

Brasil, o Ministro Marco Aurélio, confortado pelo voto do Relator, repetiu 

outro argumento, o qual, igualmente, revela-se equivocado (fl. 54.038): 

 

No entanto, há nos autos documentos que comprovam, justamente, 

que esses dois sócios (Francisco Castilho e Margareth Freitas) assinaram 

documentos relativos à relação havida entre a DNA e o BB. 

Verifica-se que, enquanto Ramon Hollerbach não era proprietário da 

empresa RSC, que recebeu os R$ 400.000,00 afirmados pelo Relator, 
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Margareth Freitas sacou R$ 737.500,00 das contas da DNA em 14/12/2004 

(Laudo 2.828, Apenso 142, fls. 77/119, parágrafo 146), o que torna ainda 

mais incoerente a argumentação de que a situação de Ramon era diferente 

de outros. 

A única diferença que se vê é que Ramon Hollerbach Cardoso não era, 

e nunca foi, o responsável pelo contrato da DNA com o Banco do Brasil! 

A assertiva feita pelo Ministro Marco Aurélio, na verdade, é uma 

repetição do voto do Relator, que assim se manifestou (fl. 52.345/52.346): 

 

A defesa não quer, de forma alguma, dizer que Francisco Castilho ou 

Margareth Freitas devam ser denunciados, mas apenas questiona os 

argumentos, sobretudo porque o Sr. Francisco Castilho (vol. 222, fl. 47.362-

47.365), prestou depoimento em outro feito e este foi trazido aos autos pelo 

corréu Cristiano Paz. Neste depoimento, afirmou que “Cristiano e Ramon não 

tinham papel específico na DNA”. 

Francisco Castilho disse mais (fl. 47.364): 

 

Poderia o MPF ter optado por ouvir Francisco Castilho como 

testemunha na Ação Penal 470, já que inclusive o arrolou, mas, tendo esta 

oportunidade, o Procurador-Geral desistiu de sua oitiva (fl. 17.553, vol. 80), 

o que fez com que o representante do MPF presente em audiência na 4ª Vara 

Federal de Belo Horizonte dispensasse a testemunha, que já se encontrava 

no local da audiência, pronto para prestar esclarecimentos (fl. 19.216, vol. 

88). 
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Diante disso, não há como negar credibilidade ao depoimento prestado 

por Francisco Castilho e juntado aos autos pela defesa de Cristiano Paz. 

Também foi ignorada a palavra da defesa de Marcos Valério, quando 

afirmou em alegações finais que Ramon jamais teve qualquer participação 

em atos de gestão da empresa (fl. 46.991): 

 

 

 

A necessidade de reforma da decisão é evidente, porque a condenação 

se funda em depoimentos de pessoas estranhas à DNA Propaganda, quando 

as declarações de dois dos sócios que efetivamente trabalhavam sequer foram 

consideradas pelo Relator, ainda que para que os seus depoimentos fossem 

rechaçados, o que leva à dúvida quanto à ciência acerca da existência destes 

documentos pelos demais Ministros. 

Além disso, não existe uma única testemunha que ligue Ramon 

Hollerbach aos negócios tratados entre DNA e Banco do Brasil. Caso exista, 

a defesa solicita a este Tribunal que indique onde está a prova testemunhal 

nesse sentido. 

Vale lembrar que embora Ramon Hollerbach assinasse (pouquíssimos) 

documentos (pois assinava somente na ausência de Marcos Valério e por 

procuração deste), é certo que os fatos atribuídos a ele, neste tópico, 

resumem-se aos relacionados com os serviços prestados ao Banco do Brasil. 

Assinar é diferente de praticar crimes, sobretudo porque o próprio 

Ministro Ricardo Lewandowski reconheceu que Ramon e Cristiano assinavam 

sem saber ao certo o que estavam fazendo (fl. 58.492): 
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E não se equivocou o douto Revisor, quanto a esta assertiva, porque se 

sabe que Ramon somente era chamado a assinar por procuração dada por 

Marcos Valério, sendo que, em relação de confiança própria de uma 

sociedade, nada era questionado. 

Documentos acostados à perícia ora trazida e, portanto, novos, 

demonstram que Francisco Castilho e Margareth Freitas assinavam a quase 

totalidade dos documentos, junto com Marcos Valério. 

Logo, os pouquíssimos documentos assinados por Ramon, na ausência 

de Marcos Valério, em nada implicam na sua responsabilidade. 

O Relator afirmou que Ramon assinava cheques, e cita o apenso 83, 

volume 3. Ali, no entanto, constata-se que existiu um cheque assinado por 

Ramon (assinatura conjunta, e não individual), que se referia a pagamento 

destinado ao sócio Francisco Castilho. 

O outro pagamento com a assinatura de Ramon, segundo consta, era 

destinado a Márcio Hiram Guimarães Novaes, o qual, conforme depoimento 

prestado, era diretor na DNA (fl. 19.218). Portanto, só consta a assinatura de 

Ramon em documentos que tiveram finalidade lícita. Os demais cheques 

assinados por Ramon eram da SMP&B. 

Portanto, a defesa vê equívoco nos votos, data venia, porque declaram 

que não há responsabilidade penal objetiva, quando, no entanto, a prova dos 

autos deságua na informação de que os responsáveis pela execução e 

fiscalização do contrato eram, justamente, os dois sócios não denunciados. 

Além disso, por um lado, no Banco do Brasil, o Sr. Henrique Pizzolato 

é responsabilizado – e não as inúmeras outras pessoas que também 

assinaram documentos – justamente porque o contrato celebrado entre o 

Banco e a Agência o indicava como o responsável, enquanto, por outro lado, 

há igualmente um contrato assinado por Francisco Castilho – e que tem 

Margareth Freitas como testemunha (documento n. 06 do apenso 111, 

volume 2 dos autos). 

Neste caso, inexplicavelmente, Ramon Hollerbach, sócio que não 

possui nenhum vínculo documental ou testemunhalmente comprovado com 

esta a relação jurídica entre DNA e BB, está sendo gravemente 

responsabilizado, na esfera criminal, por mera suposição. 
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Vejamos o contrato: 

 

 

 

 

 

 

Além disso, em outro caso (propositura de ação contra o Banco Rural), 

Francisco Castilho e Margareth Freitas assinaram a procuração, e não 

Ramon Hollerbach: 
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Indaga-se: como imputar a Ramon a responsabilidade penal se o 

mesmo não assinou contrato algum? Como declará-lo administrador da 

sociedade sem um único documento ou depoimento nesse sentido? 

Tomemos o exemplo do bônus de volume: Henrique Pizzolato foi 

responsabilizado porque contratualmente deveria fiscalizar e evitar a suposta 

apropriação. 

Ramon, por sua vez, foi condenado, não tendo sido o responsável pela 

assinatura do contrato, ou seja, a ele não era possível imputar a obrigação 

de cumprir o contrato. 

Ao mesmo tempo, o próprio Ministério Público Federal esclareceu que, 

quanto ao contrato firmado entre SMP&B e Câmara, aquilo que considerou a 

acusação como bônus de volume foi devidamente devolvido (fl. 

45.233/45.234): 
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Ora, quanto à SMP&B, Ramon Hollerbach devolveu o que a acusação 

entendeu ser bônus de volume, e isto foi enaltecido pelo Ministério Público. 

Quanto à DNA, mesmo sem ter assinado o contrato, mesmo sem ter assinado 

a procuração para que fosse movida ação judicial relacionada a este contrato, 

foi responsabilizado criminalmente! 

O que se questiona é: por qual razão o douto Relator ignorou os 

documentos que levam, justamente, à conclusão de que o Ramon Hollerbach 

não tinha qualquer relação com a execução dos contratos firmados com 

Banco do Brasil? 

Há mais. O laudo 2.828, citado pelo Relator, foi ignorado naquilo em 

que beneficia Ramon. Ali os peritos indicam, por exemplo, contrato firmado 

entre a agência DNA e a empresa Takano Editora Gráfica Ltda. para fins de 

publicidade em favor do Banco do Brasil, com verbas do Fundo Visanet. Neste 

contrato há a assinatura de dois representantes da DNA, do representante 

da Takano e do representante do Banco do Brasil. Ali não se vê a assinatura 

de Ramon Hollerbach (ap. 142, fl. 127): 

 

Ainda, há correspondência confidencial da Rede Globo dirigida à DNA 

Propaganda, tratando sobre bônus de volume. O destinatário da 

correspondência é o Sr. Francisco Castilho, e não Ramon Hollerbach (ap. 

142, fl. 135): 
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Por outro lado, é possível visualizar contrato de publicidade firmado 

pela SMP&B e outra empresa. Ali, quem assina o contrato é Ramon 

Hollerbach Cardoso. Tudo conforme as alegações defensivas (ap. 142, fl. 190): 

 

Por qual razão, além de ignorar estes documentos favoráveis à defesa, 

o douto Relator afirmou que Ramon recebera quatrocentos mil reais através 

de uma empresa que não era sua? 

Por qual razão, o douto Relator, ao ser questionado em embargos 

declaratórios quanto à confusão entre DNA e SMP&B, citou novamente 

perícia relacionada à SMP&B e induziu os demais ministros a concluírem 

que ele mencionava a DNA? 

Afinal, Ramon nunca se reuniu, nunca conversou com nenhum 

funcionário e jamais pisou no Banco do Brasil. 

Questiona-se aqui a interpretação dada ao livre convencimento 

motivado. Ora, se por um lado, não precisa o magistrado se debruçar sobre 

toda a tese defensiva, por outro, espera-se, no mínimo, que refute 

fundamentadamente uma argumentação plausível, tal como é esta, tendo em 

vista que não há nos autos nenhum outro documento que estabeleça a 

relação entre o Banco do Brasil e a DNA, senão dois documentos (contratos 
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com o BB) assinados por Francisco Castilho e Margareth Freitas22, e não por 

Ramon. 

Por fim, importante destacar que o Revisor, ao tratar da corrupção 

ativa, assim se manifestou (fl. 52.559): 

 

Embora estivesse falando da corrupção ativa, este voto foi aproveitado 

a toda condenação relativa à DNA Propaganda. 

A perícia citada pelo Revisor, no entanto, se refere à SMP&B, tanto é 

que em sede de embargos declaratórios, a defesa solicitou ao ilustre Ministro 

que declarasse seu voto, para informar se este argumento invocado é válido 

para condenar Ramon por crimes relacionados à DNA, tendo obtido a 

seguinte resposta: 

 

Em complemento à assertiva do Revisor, temos o Laudo 3.058, que se 

refere à DNA (volume 41, fl. 8.470): 

 

Diante de tudo o que foi exposto, inclusive de todos os documentos que 

acompanham a perícia trazida aos autos, é possível revisitar as provas. 

                                                           
22 Não se pretende aqui imputar responsabilidade penal a ninguém, mas apenas esclarecer 
fatos. 
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Assim, temos a testemunha que foi arrolada pela acusação, Paulino 

Alves Ribeiro Júnior (fl. 19.230/19.238, vol. 88): 

 

Não é possível compreender porque trechos de depoimentos pincelados 

possam dar causa à condenação de Ramon, quando o contexto probatório 

indica que o mesmo não possuía atribuições financeiras ou operacionais. 

A testemunha acima citada foi arrolada pelo Ministério Público Federal 

e afirmou categoricamente que a área financeira era operada por Marcos 

Valério, enquanto as questões operacionais eram operadas por Daniel Freitas 

e, após, por Francisco Castilho. Ainda, deixou claro que a contabilidade 

estava a cargo destas duas áreas. 

Este depoimento está em conformidade com: (a) o contrato social; 

(b) a assinatura do contrato com o BB; (c) o Laudo 3.058 e, por fim, (d) 

toda a documentação acostada à perícia trazida aos autos nesta revisão 

criminal, que demonstra que haviam pouquíssimos documentos 

assinados por Ramon, somente na ausência de Marcos Valério. 

Ainda, o trecho do voto do Relator que foi misteriosamente suprimido 

do acórdão final, no qual afirmou que uma empresa de Ramon teria recebido 

R$ 400.000,00 a título de divisão de lucros pela suposta empreitada 

criminosa23, deixou de ser consistente, porque a perícia trazida aos autos 

comprovou que este valor foi utilizado para pagamento de publicidade do 

Visanet, bem como a empresa recebedora dos valores é legalmente 

                                                           
23 Vale relembrar que este trecho do acórdão foi considerado fundamental para estabelecer 
a autoria delitiva, tanto é que foi repetido pelo Ministro Marco Aurélio em seu voto. 



Página 81 de 133 

constituída, emitiu nota fiscal e respondeu à notificação extrajudicial da 

defesa, comprovando a prestação dos serviços. 

Por fim, a afirmação de que “Ramon assinava cheques” deixa de ser 

consistente porque são ínfimas as assinaturas, sendo uma delas para 

pagamento de um sócio e outra para pagamento de um funcionário (portanto, 

nenhuma delas suspeita). 

Por tudo isso, é de ser deferida a revisão criminal, quanto a este ponto, 

se não para absolver Ramon pela ausência de materialidade do peculato  ou 

atipicidade dos fatos (tópicos 05 e 06), para fazê-lo por estar provado não ser 

Ramon Hollerbach Cardoso o autor dos fatos, tudo na forma do art. 626, c/c 

art. 386, inciso V ou inciso IV, todos do Código de Processo Penal. 

 

7. DO PEDIDO REVISIONAL QUANTO À CONDENAÇÃO POR 

PECULATO NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SMP&B 

PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Há nos autos: 

 Auditoria realizada pela Secretaria de Controle Interno da 

Câmara dos Deputados. 

 Acórdão n. 430/2008 do TCU (relativo ao processo 

012.040/2005-5). 

 Laudo n. 1947/2009 do DPF. 

Desses documentos, o acórdão do TCU (ou seja, a sua decisão final), é 

amplamente favorável à defesa, mas foi desconsiderado pelo Plenário desta 

Suprema Corte, ao argumento de que se fundou “apenas” nas declarações do 

Sr. Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, tendo este ocupado o cargo de 

Diretor-Geral da Câmara dos Deputados na ocasião em que João Paulo 

Cunha era Presidente. 

Foram considerados, portanto, os outros dois documentos, e estes 

levaram à condenação dos réus, no ponto em que interessa a Ramon 

Hollerbach Cardoso (a ele não foi imputado o fato relativo à empresa IFT – 

Idéias Fatos e Texto), pelo fato de terem recebido percentual pela prestação 

de serviços que não tiveram a participação da empresa SMP&B. 

Aqui, importante dizer, ao contrário do que se disse quanto à DNA, 

Ramon participou ativamente da execução do contrato e possui plena 

convicção de que todo o serviço foi realizado com a efetiva participação de 

sua agência (a SMP&B). 
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Verifica-se que o ponto principal do voto condutor levou os demais 

julgadores a entender que houve a subcontratação de 99,9% dos serviços 

objeto do contrato firmado entre a Câmara e a SMP&B: 

 

Resta, nesta Revisão Criminal, provar que os documentos que fazem 

essa assertiva (Relatório de Auditoria Interna da Câmara e Laudo 1.947) não 

podem subsistir. 

São dados relevantes: 

 Os Peritos não souberam informar o volume de serviços de 

produção interna e o volume de serviços de produção externa, 

simplesmente porque não sabiam distingui-los. Isto induziu os 

julgadores a erro. 

 Os peritos atribuíram aos serviços publicitários, de execução 

extremamente complexa, o mesmo tratamento dispensado a 

serviços comuns, o que é inadmissível. 

 A contratação de serviços publicitários envolve objeto que, em 

parte é executado pela Agência de Propaganda (planejamento, 

concepção, criação, produção interna (montagem), 

intermediação, supervisão e distribuição à divulgação), e em 

parte significativa é contratado junto a terceiros: produção 

externa (fornecedores em geral); divulgação (veículos – mídia e no 

media), cujos trabalhos são supervisionados pela Agência. 

 Anteriormente à Lei n.º 12.232/10, as Agências colocavam à 

disposição da Administração, serviços complementares, como 
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Assessoria de Imprensa, Relações Públicas, Eventos etc. Estes 

serviços eram por ela orientados e visavam levantar informações 

importantes para permitir a análise dos resultados da 

publicidade junto à imagem do cliente. 

 A SMP&B prestou os serviços contratados nos exatos termos do 

previsto no Contrato n.º 2003/204.0. 

Para tanto, são apresentados documentos novos – Anexo 04 (originais 

dos trabalhos publicitários impressos), Anexo 05 (Jornais em publicações 

originais, contendo o trabalho desenvolvido pela SMP&B), Anexo 06, em 02 

volumes (JOBs internos da SMP&B que comprovam a atividade intelectual 

na prestação dos serviços), Anexo 07 (documentos internos da SMP&B com 

projetos de campanhas para a Câmara dos Deputados e resumos dos 

trabalhos feitos, Anexo 08, em 02 volumes (Notas Fiscais, acompanhadas de 

planilhas e gráficos), Anexo 09 (orçamentos, estimativas de gastos e metas) 

Anexo 10, em 07 Volumes (íntegra do procedimento licitatório e Anexo 1124 

(mídias originais com os trabalhos prestados) –, os quais impõem a releitura 

das provas já existentes e demonstram que, caso os peritos do Instituto 

Nacional de Criminalística e a Secretaria Interna da Câmara os tivessem 

levado em consideração, o resultado do julgamento teria sido diverso, com a 

absolvição de Ramon Hollerbach Cardoso. 

É incontroverso nos autos que o contrato firmado pela SMP&B com a 

Câmara possuía três formas de remuneração. Para não deixar dúvidas, esta 

constatação foi feita pelos peritos subscritores do Laudo 1.947/2009 (o qual 

foi utilizado para fundamentar a condenação – fl. 34.909, vol. 162): 

 

A primeira forma é de simples constatação: trata-se dos serviços de 

criação prestados e que não eram levados à produção externa (neste caso, a 

própria Câmara providenciava a produção). 

As duas formas seguintes dizem respeito às criações que necessitavam 

ser produzidas externamente e às criações que seriam veiculadas. Nesse 

                                                           
24 No Anexo 11 encontram-se todas as mídias, sejam referentes à DNA, sejam referentes à 
SMP&B. Todas elas estão catalogadas. 
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caso, não se cobrava os custos internos, pois a remuneração viria em forma 

de taxa. 

Entretanto, os peritos consideraram apenas a primeira forma de 

remuneração (custos internos, conforme Tabela do Sindicado das Agências 

de Propaganda do DF, com desconto de 80%) para chegar ao percentual de 

serviços que supostamente envolviam a SMP&B e ao irrisório valor de R$ 

17.091,00 como o de serviços prestados. 

O douto Relator afirmou (fl. 52.288): 

 

Há uma distorção clara da realidade, porque não há essa afirmação 

uníssona. Na verdade, o relatório do TCU citado (ap. 84, vol. 1) é apenas a 

constatação preliminar que apenas repete o relatório da Secretaria de 

Controle Interno da Câmara dos Deputados. Após análise aprofundada dos 

fatos, o TCU chegou a conclusão diversa, consubstanciada no acórdão 

430/2008. 

Segundo afirma o TCU, o percentual de subcontratação chegou a 

88,68%, algo perfeitamente normal na atividade publicitária, tendo em vista 

a natureza das atividades desenvolvidas. A propósito, várias são as 

testemunhas que comprovam esta assertiva, conforme mencionado no voto 

do Revisor. 

Em documentos novos, a defesa traz notas fiscais que totalizam o 

faturamento de R$ 8.413.322,10 em 2004 e R$ 2.019.411,37 (Anexo 08 desta 

Revisão Criminal). Mais adiante, nesta Revisão Criminal, esta informação 

será explorada. 

Fica claro o equívoco na atribuição de execução de apenas 0,01% dos 

serviços, porque este valor ínfimo diz respeito apenas a custos internos. 

Quando o TCU fala em 88,68% de terceirização, ele está a considerar os 

valores que foram dados em pagamento a outras empresas (veículos de mídia 

e fornecedores de produção), sendo que apenas a quantia restante é 

destinada à agência, como forma de remuneração pelos serviços prestados. 

Ao apreciar as provas, o douto Relator se manifestou quanto à decisão 

do TCU, da seguinte maneira (fl. 52.288): 
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O leitor do voto, ao se deparar com a informação de que apenas os 

esclarecimentos do Sr. Sérgio Sampaio levaram à modificação do 

entendimento do TCU e com a insinuação de que o mesmo seria suspeito (“o 

qual ocupou a função durante a Presidência do Sr. João Paulo Cunha”), 

imagina que a nota de fim 29 irá indicar onde está a prova de que a alteração 

do entendimento se deu com base apenas nos esclarecimentos desta pessoa 

e, ainda, tentará entender porque se insinua que o mesmo não possui 

credibilidade. 

Ocorre que a nota de fim n. 29, indicada pelo Relator, remete ao item 

25 do Acórdão do TCU, às fls. 40.352, vol. 188. 

Ao analisar o documento citado pelo Relator, percebe-se que não há 

respaldo legal nas insinuações de que as informações prestadas pelo Sr. 

Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida não são dignas de credibilidade. 

Exemplifiquemos: se Sérgio Sampaio fosse arrolado como testemunha, 

o juiz deixaria de colher o seu compromisso de dizer a verdade? Estaria ele 

impedido de testemunhar? Trata-se de ascendente, descendente, afim em 

linha reta, cônjuge, irmão, pai, mãe, filho adotivo (CPP, art. 206)? Trata-se 

de pessoa doente ou deficiente mental, ou menor de 14 anos (CPP, art. 207)? 

Além disso, seria amigo íntimo ou inimigo capital de algum dos envolvidos 

neste processo, a justificar a sua recusa? 

Vale lembrar que caso o órgão acusador entendesse que o Sr. Sérgio 

Sampaio tivesse faltado com a verdade, omitido ou fornecido informações, 

poderia tê-lo denunciado pela prática de crime de fraude processual (CP, art. 

347), mas assim não o fez. 

Portanto, verifica-se que apesar de não haver qualquer razão legal para 

se reconhecer a falta de credibilidade do Diretor-Geral da Câmara dos 

Deputados, apesar de não haver qualquer questionamento de sua conduta 

por parte do Procurador-Geral, o Relator dessa ação penal, que não é parte, 

sem ser provocado, declarou inválido um acórdão da mais alta Corte de 

contas do Brasil sem qualquer fundamento legal! 

Assim, não deve prevalecer o argumento invocado no voto condutor, 

seguido pela maioria dos Ministros, de que o acórdão do TCU que seria 
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favorável à tese defendida pela defesa se funda exclusivamente nas 

informações prestadas pelo Sr. Sérgio Sampaio, pessoa, em tese suspeita. 

Ademais, o acórdão do TCU, ao contrário do afirmado, se funda em 

outras provas. Vejamos o trecho do acórdão citado pelo próprio Relator na 

nota de n. 26: 

25.2. Análise. 

25.2.1 As informações apresentadas pelo Diretor-Geral, respaldadas 

pela documentação constante dos autos, são bastante consistentes. 
A irregularidade apontada diz respeito ao total da subcontratação, 

que teria atingido 99,9 % do contrato, o que configuraria infração 

legal, que proíbe a subcontratação total do objeto do contrato. 

Quando, na realidade, verifica-se, pelos dados anexados, que esse 

percentual atingiu 88,68 %, que, apesar de alto, para esse tipo de 
trabalho, pode ser considerado normal, como muito bem esclarecido 

pelo informante. 

Como se vê, o TCU diz que as informações estão respaldadas por 

outros documentos. Esta afirmação nos remete a outro trecho do acórdão 

do TCU (fl. 40.349-40.350. vol. 188): 

19. Pela análise dos autos verifica-se que a Câmara dos Deputados 

encaminhou farta documentação a este Tribunal em relação às 
irregularidades apontadas, tanto pela equipe de auditoria do TCU 

quanto pela Secretaria de Controle Interno daquela Casa. Pode-se 

constatar que, dentre esses documentos, constam: cópias de 

informações prestadas, em duas ocasiões diferentes, sobre essas 

supostas irregularidades, pelo Sr. Diretor-Geral à Comissão de Ética 
e Decoro Parlamentar da CD (Vol. 8); cópia de Relatório de 

Sindicância Administrativa instaurada pela Portaria n. 81/DG/2006 

(fl. 1295, Vol.10) e ainda documentação apresentada pelo Diretor-

Geral em resposta a solicitações da equipe de inspeção do TCU (Vols. 

10, 11 e 12) e em atendimento à diligência desta Secretaria (Vols. 13 

e 14). 

Importante destacar que o acórdão do TCU faz referências a 

documentos contidos em um processo que conta com no mínimo 14 volumes. 

A defesa afirma, com segurança: os peritos criminais erraram, 

porque louvaram-se em relatório da Secretaria de Controle Interno da 

Câmara dos Deputados, um órgão jejuno na matéria, e desconsideraram 

os parâmetros adotados pela 3ª SECEX-TCU. 

É certo que uma revisão criminal seria frágil25 se solicitasse apenas a 

modificação do julgado, sem provas novas, embora cause estranheza à defesa 

que o Exmo. Ministro Relator tenha optado pelas conclusões apresentadas 

na investigação da Polícia Federal, sem prestigiar - com igual relevância à 

que foi dada ao trabalho dos Peritos Federais – a auditoria realizada pelo 

Tribunal de Contas da União, que é o órgão com atribuições constitucionais 

muito bem definidas a respeito da fiscalização contábil, financeira, 

                                                           
25 Embora cabível, a teor do art. 621, inciso I do Código de Processo Penal. 
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orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da 

administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, nos termos 

do artigo 70, caput, c/c. artigo 71, caput e inciso II, CF.26 

Ocorre que as provas são agora trazidas, para que esta Corte reveja o 

argumento apresentado pelo Relator e que foi determinante para afastar a 

prova que levaria à improcedência da denúncia. 

Estes documentos comprovam que o Acórdão do TCU, citado pelo 

ilustre Relator, cujas conclusões foram descartadas, estava correto. 

Vemos que, durante os debates, a Ministra Rosa Weber acompanhou o 

relator, afirmando que não é possível visualizar trabalhos realizados pela 

SMP&B (52.728): 

 

 

                                                           
26 “Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 

União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 

Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 
Poder. 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que 

utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos 

quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 
(...) 

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 

públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas 

e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, 

extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; 
(...). 
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A defesa afirma: a SMP&B prestou serviços relevantes e neste momento 

junta os documentos originais e os esclarecimentos do que foi feito. Como 

ressaltado pela Ministra, o ônus da prova não era da defesa, mas lhe chamou 

a atenção a ausência desta prova ou de alegações neste sentido. 

O acórdão do TCU foi desconsiderado, segundo o Relator, porque se 

funda unicamente nas informações prestadas pelo então Diretor-Geral da 

Câmara dos Deputados, à época em que João Paulo Cunha era Presidente, 

e, segundo a Ministra Rosa Weber, porque a defesa teria deixado de provar 

(embora o ônus da prova da inocência não recaia sobre o réu) que os serviços 

foram efetivamente prestados. 

Em outras palavras: se surgirem as provas de que os serviços foram 

efetivamente prestados, as alegações de que o acórdão do TCU não seria 

válido devem ser revaloradas. 

Há de se destacar que em defesa preliminar, Ramon trouxe inúmeros 

documentos e alegou que os serviços foram prestados. Ocorre que também 

foi dito pela Ministra Rosa Weber que não seria suficiente a simples juntada 

de panfletos ou propagandas desacompanhadas do necessário 

esclarecimento do que teria sido feito pela SMP&B. 

Pois bem. São esses os novos documentos que justificam a procedência 

da revisão criminal (art. 621, III do CPP), quanto a este tópico: 

a) Íntegra do processo licitatório, que contém a proposta de prestação 

de serviços formulada pela SMP&B (Anexo 10, em 07 Volumes); 

b) JOBs27 da SMP&B, que relatam o desenvolvimento dos serviços em 

conformidade com a demanda da Câmara (muitos, com rascunhos 

e trocas de mensagens entre os funcionários da empresa – Anexo 

06); 

                                                           
27 Um JOB (palavra de origem inglesa) é uma ordem de “trabalho” relativo a uma campanha. 

No caso, o cliente era a Câmara dos Deputados e, na medida em que surgiam as demandas, 

tudo o que se produzia dentro do trabalho (originado do procedimento licitatório) era 
denominado JOB. 
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c) Trabalhos desenvolvidos (CD’s, DVD’s, fitas VHS, publicações de em 

jornais, todos com os serviços prestados em conformidade com a 

proposta de prestação de serviços feitas no procedimento licitatório). 

Estes trabalhos estão em documentos originais. Ou seja, há a prova 

de que a atividade intelectual é da SMP&B (Anexos 004, 05 e 11). 

d) Notas fiscais (Anexo 08). 

e) Documentos internos da SMP&B com projetos de campanhas para 

a Câmara dos Deputados e resumos dos trabalhos feitos (Anexo 07); 

f) Orçamentos, estimativas de gastos, prazos para cumprimento de 

trabalhos (Anexo 09). 

g) E-mails das ex-funcionárias da agência SMP&B que comprovam a 

veracidade dos JOBs apresentados acima e a efetiva prestação de 

serviços (Documento 08, anexo a esta petição inicial). 

h) Prêmios outorgados à SMP&B, destacando a atividade intelectual – 

participação da agência na prestação de serviços (Documentos 09, 

10 e 11, anexos a esta petição). 

Além desses documentos, a defesa aponta, neste ato, duas 

testemunhas, que são justamente as funcionárias da SMP&B que 

prestaram o atendimento à Câmara dos Deputados, e que confirmaram, 

via e-mail, a veracidade dos JOBs. Nos termos do Regimento Interno 

deste Tribunal, é permitida a indicação de provas a serem produzidas.28 

Deste modo, a Procuradoria-Geral da República poderá, tendo ciência 

do inteiro teor do pedido revisional, participar ativamente da oitiva das 

testemunhas aqui requeridas. 

Provar-se-á, doravante, que a agência SMP&B nada mais fez, não 

recebeu um centavo a mais, do que o que estava previsto na sua proposta de 

preço e lhe era assegurado pelo respectivo Contrato Administrativo. 

Vejamos: 

A Ministra Rosa Weber, citando o voto do relator, afirma que a nota 

fiscal relativa à empresa Mister Grafix não indica o trabalho da SMP&B (fl. 

52.726/52.727). 

Na verdade, a empresa Mister Grafix não prestou somente o serviço 

indicado pela Ministra Rosa Weber, mas outros, consistentes na execução da 

criação da agência vencedora da licitação. A Mister Grafix apenas é a 

responsável pela computação gráfica: 

Novos documentos trazem nova reflexão. 

                                                           
28 Este pedido está no tópico de n. 08 desta Revisão Criminal. 
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A defesa convida os ministros a assistirem a um dos vídeos produzidos 

pela Mister Grafix (original no Anexo 11 e conforme reprodução a seguir)29: 

 

Veja que os créditos de criação são atribuídos à empresa SMP&B. 

Adiante, seguimos com alguns trechos do vídeo publicitário: 

 

                                                           
29 Entretanto, quanto a esta produção, a agência nada recebeu, porque contratualmente 
nada receberia caso sobre a produção caso a mesma fosse direcionada para a mídia. Logo, 

a remuneração adveio apenas das divulgações na televisão (20%, equivalente ao desconto de 

agência, com o repasse de 5% à Câmara), conforme será esclarecido adiante. O valor pago à 

Mister Grafix e referido no acórdão foi para a produção de vídeos que seriam utilizados pela 

TV Câmara, sob a supervisão da SMP&B, e por essa razão a agência recebeu a comissão de 
5%. 
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Como se percebe, o vídeo cita o site www.plenarinho.gov.br e os 

personagens são da Turma do Plenarinho. 

http://www.plenarinho.gov.br/
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Estes personagens foram criados pela SMP&B, em conformidade com 

proposta contida no Edital de Licitação, e transportados ao vídeo. Eis a 

proposta (Anexo 10, volume VI, desta Revisão Criminal): 

 

A concepção do vídeo é da SMP&B, conforme planejamento da 

Campanha do Plenarinho em anexo, feito pela agência. Confira, a seguir, 

reprodução do planejamento da agência (Anexo 07 desta Revisão Criminal): 
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Todos os detalhes do projeto de criação estão na execução: 

 Mistura de imagens reais com animação: a professora e os 

alunos (imagens reais) e a Turma do Plenarinho na janela 

(animação). 

 As frases ditas no vídeo são as mesmas. 

 A frase da campanha criada pela SMP&B é a mesma das 

campanhas impressas (“O jeito criança de ser cidadão”). 

 

Há, senhores Ministros, ainda mais provas! 

Os custos de produção comprovam a apresentação de três orçamentos 

e o menor preço oferecido pela empresa Mister Grafix: 

 

Prosseguindo, podemos aliar as novas provas às provas dos autos: o 

vídeo (prova nova, anexa a esta Revisão Criminal), indica sua data de criação: 

23/08/04 (veja a tela congelada, já reproduzida acima, nesta petição). No 

anexo 84, volume II, fl. 382 da ação penal, é possível visualizar que vários 

órgãos de mídia foram remunerados para exibir o vídeo do Plenarinho: 

 

Continuemos: ao conferir a íntegra da proposta da SMP&B no 

procedimento licitatório, vemos que houve a previsão de veiculação do vídeo 
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de 30 segundos da campanha do Plenarinho em diversos órgãos. Apenas 

como exemplo, dentre tantos, citamos a previsão feita para divulgação no 

jornal Estado de São Paulo (Anexo 10, Volume 04 desta Revisão Criminal – 

procedimento, fl. 1.219): 

 

Ainda, o valor final de aprovação dos serviços consta do Apenso 84, 

volume 2, da ação penal originária. 
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E mais: no Apenso 84, Volume 1, constam todos os comprovantes de 

veiculação em mídia para a campanha do Plenarinho, em diversas praças. 

Especificamente à fl. 247, consta o comprovante de veiculação em São Paulo: 

 

 

 

Vejam que as datas são coincidentes: a ideia de produção do vídeo 

consta em planejamento da SMP&B datada de 17/06/2004 (prova nova, já 

reproduzida acima nesta Revisão); o vídeo foi produzido em 23/08/2004 

(prova nova, já reproduzida nesta revisão); os prestadores de serviço 

(executora Mister Grafix e emissoras de TV) receberam os seus respectivos 

pagamentos em 29/09/2004 (prova já existente nos autos, Apenso 84, 

volume 2). 

Há ainda outra prova nova: mais um CD (Anexo 11), onde constam 

registros do “Arquivo da Propaganda”30. Ali, dentre diversos registros de 

publicidade, verifica-se a campanha criada pela SMP&B foi divulgada no mês 

de agosto do ano de 2004, no SBT31: 

 

                                                           
30 Segundo consta no sítio virtual www.propaganda.com.br, “O Arquivo da Propaganda é o 

maior acervo publicitário do Brasil. Nós coletamos e arquivamos as campanhas de 
propaganda de Televisão, Revistas, Jornais, Internet, Rádio, Outdoor e outras mídias, desde 

1972” (ata notarial anexa a esta petição, comprova a veracidade da informação – Documento 

09). 
31 O arquivo com o nome “cd_tv_sbt_0804” constante do CD em anexo apresenta o registo 

no arquivo da propaganda, com o número da publicidade e o mês/ano de veiculação (mídas 
no Anexo 11). 

http://www.propaganda.com.br/
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A propósito, o registo do Arquivo da Propaganda está em conformidade 

com a comprovação de veiculação constante nos autos da ação penal (Ap. 84, 

Vol. 1, fl. 247). 

Indaga-se: será que é injusto o recebimento pela criação? 

Tracemos uma comparação: quero encomendar uma pintura de um 

artista famoso. Devo comprar a tela em branco e as tintas e aguardar que o 

mesmo faça a arte, sem pagar-lhe pela criação? 

Evidente que para comprar a pintura, devo pagar ao pintor o valor 

da sua criatividade! 

Um famoso diretor de cinema cria um filme. Deve ele entregar o roteiro 

e não receber mais nada, ou irá acompanhar a execução da sua ideia? Ao 

acompanhar a execução, não irá ganhar nada por isso? O filme terá um 

sucesso de público. O diretor não merecerá nada pela bilheteria? 

Evidente que o diretor receberá para acompanhar a execução e 

receberá o seu quinhão pela bilheteria. 

E na publicidade? 

A agência SMP&B criou o comercial da Turma do Plenarinho e, 

contratualmente, deixou de receber o seu quinhão pela execução (mas que 

evidentemente teve a sua supervisão), porque recebeu pela divulgação, pois 

essa é essa a forma de remuneração da publicidade no Brasil! 

É necessário reinterpretar o Laudo 1.947/95 (fl. 34.939, vol. 162): 
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Apenas para informar, já se percebe um erro básico e não escusável a 

qualquer perito: os R$ 948.338,41 e os R$ 129.519,40, à toda evidência, 

constituem o valor bruto recebido da agência. O primeiro valor é o percentual 

que incide contratualmente sobre as veiculações e o segundo é o percentual 

que incide contratualmente sobre os serviços terceirizados. Sobre esses 

valores, incidem os descontos legais. 

Esta informação pode não ser de extrema relevância para o desfecho 

da revisão criminal, mas já mostra que os peritos não sabiam ao certo o que 

estavam fazendo. 

De relevante, temos questionamentos: será que alguém jamais notou 

que os anúncios para mídia impressa, são contratados junto a jornais, 

revistas, a mídia ao ar livre e que os filmes publicitários são veiculados 

mediante compra de tempo junto a emissoras de rádio, de TV aberta e 

fechada, de mídias alternativas (painéis de aeroporto, elemídia etc.)? 

Será que alguma pessoa pode imaginar que uma Agência de 

Propaganda pode imprimir jornais e revistas ou entrar no ar, para exibir 

anúncios? 

Será que o grande público desconhece que para as atividades 

compreendidas como de comunicação social (todos os Veículos de Divulgação 

e outros), é preciso permissão do Ministério das Comunicações da União32? 

Então, por óbvio: se SMP&B era uma Agência de Propaganda e como 

tal, não podia fazer divulgação de espécie alguma, como poderia ela 

contratar serviços de veiculação? 

A contratação de Veículos de Divulgação deve ser feita por conta e 

ordem da Administração Pública enquanto Anunciante e o faturamento da 

                                                           
32 Art. 233, CF. 
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divulgação feita, deve ser emitido pelos Veículos, CONTRA a 

Administração/Anunciante, como previsto no art. 15 do Decreto n.º 

57.690/66. 

E assim, o Laudo em apreço demonstra inconsistência. 

Quanto à segunda resposta, vemos o quão vantajoso era para a 

Câmara: o valor de R$ 948.338,41 (bruto) foi concedido à SMP&B pelos 

veículos de divulgação, mediante desconto exclusivo de Agências. Isto 

significa que, se a Câmara dos Deputados comprasse tempo ou espaço 

diretamente, o preço final seria o de tabela, com reduções negociadas – e até 

aqui é a mesma rotina cumprida pela Agência – sem o desconto de 20%, que 

os Veículos concedem à Agência, mas não podem conceder ao Anunciante 

que, no caso, era a Câmara dos Deputados. 

Contratualmente, a agência deveria devolver 5% deste valor à Câmara 

e isto foi feito e reconhecido pelo Ministério Público em alegações finais: 

 

Ou seja, se a Câmara contratasse a veiculação diretamente, não 

receberia o desconto (que é exclusivo das agências) e a SMP&B trabalharia 

de graça. Todos sairiam perdendo! 

Os R$ 948.338,41 foram remunerados pelos Veículos à SMP&B porque 

ela: 

 Elaborou o planejamento de mídia sobre as pesquisas por ela 

adquiridas dos institutos de pesquisas, direcionando a 

mensagem publicitária para os horários, programas etc. 

assistidos pelo público-alvo, para aproveitamento efetivo do 

investimento feito pela Câmara, em mídia; 

 Intermediou a aquisição de espaço/tempo; 

 Supervisionou a distribuição da publicidade; 

 Fez o cheking final; e 

 Procedeu à cobrança da fatura do Veículo junto à Câmara. 

A SMP&B não ganhou sem trabalhar e nem poderia trabalhar sem 

ganhar. 
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Em resposta a outro quesito, assim se manifestaram os peritos oficiais: 

 

Os percentuais acima indicados pelos Peritos Criminais Federais, no 

Laudo n.º 1947/2009 – INC/DITEC/DPF, estão absolutamente corretos em 

termos usuais de mercado. A efetividade da comunicação publicitária advém 

da divulgação da mensagem. 

A palavra propaganda vem de PROPAGARE que significa divulgar. 

Considerando a criação, produção e veiculação de um material 

publicitário, o investimento maior é em mídia e tal investimento pode chegar 

a 72% da verba, não raras vezes. 

É preciso explicar. 

A criação corresponde à etapa em que a mensagem é elaborada com 

originalidade, para atrair a atenção do público-alvo, prendendo-o pela 

curiosidade. Estabelecendo uma interação. 

A etapa criativa (criação) é essencialmente a elaboração de um 

trabalho intelectual que tem que ser brilhante, porém deve ser manejado de 

tal forma, que não ofusque a presença do Cliente. O Cliente/Anunciante é 

que deve aparecer, não a Agência de Propaganda. 

Quando a criação chega ao seu final, a Agência tem em mãos um 

“grande rascunho”, no qual aparecem texto e ilustração. 

Por mais efetiva que seja a mensagem, se ela não ganhar um corpo 

(suporte mecânico), ela não poderá ser veiculada e se ela não for veiculada 

ou exibida, ela morre. 

A produção é a etapa em que a mensagem publicitária ganha um corpo 

material (corporificação ou materialização em suporte físico) que varia 

segundo a natureza do meio de divulgação a que se destina. 

Se for destinada à mídia impressa, o texto e a ilustração se 

transformam em fotolito; se for destinada à mídia eletrônica, a mensagem se 

transforma em spot (emissoras de rádio); em filme (emissoras de TV) etc. 

A corporificação da mensagem publicitária é feita através de empresas 

que pertencem a segmentos industriais complementares aos serviços 

publicitários, como as gráficas; através de empresas de outros segmentos de 
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serviços distintos daquele a que pertencem as Agências de Propaganda, como 

as empresas fonográficas (som), cinematográficas (imagens), estúdios 

fotográficos (imagens estáticas) etc. 

A propósito, a empresa Mister Grafix, a qual, segundo o voto condutor 

do acórdão, teria trabalhado sem qualquer participação da SMP&B, é apenas 

a produtora, ou seja, ali apenas se executa o trabalho criativo. No documento 

que segue em anexo (20º Prêmio Colunistas de Brasília), no qual a agência 

sagrou-se vencedora do prêmio máximo (melhor agência do ano), a Mister 

Grafix recebeu o prêmio de “melhor desempenho em produção de comerciais” 

(ata notarial anexa a esta petição comprova a veracidade da informação – 

Documento 09): 

 

Ninguém, em sã consciência, atribuiria à Mister Grafix o crédito pela 

criatividade, mas apenas pela capacidade de produção daquilo que foi criado 

por outrem. 

A título de exemplo, vemos vários prêmios outorgados à Mister Grafix 

(tudo no Documento 10, anexo): 
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Em comum a absolutamente todos os prêmios acima citados: a 

empresa Mister Grafix somente recebeu os créditos pela produção, mas não 

pela criação. Evidentemente, porque essa empresa é a produtora. 

Por qual razão, se tudo está a indicar que a Mister Grafix era apenas a 

executora das ideias, Ramon, na qualidade de sócio da SMP&B, está 

condenado pelo fato de a agência ter recebido um percentual sobre a 

produção? 

Se for lembrado que no Brasil, segundo o Mídia Dados 2003, existiam 

naquele ano, aproximadamente, 370 emissoras de TV e 100 canais de TV por 

assinatura; 3.600 emissoras de rádio; 1.200 títulos de revistas e 520 títulos 

de jornais; 19.000 locais e 37.000 placas de outdoor; 1.200 salas de cinema; 

70 tipos de mídia extensiva e 400.000 domínios de internet, é possível ter 

uma noção aproximada do que significa fazer produção de materiais 

publicitários adequados a este universo que se chama mídia. 

A mídia, etapa final do processo percorrido pela atividade publicitária, 

é a mais importante de todas as etapas anteriores. Se o planejamento não 

estiver correto, o anúncio estará fadado ao insucesso. 

O objetivo do planejamento da mídia é visualizar a quantidade de 

pessoas que se pode atingir com a verba destinada à campanha, 

determinando a intensidade de veiculação e o período necessário para gerar 

o recall da mensagem. 

Este planejamento consta da proposta apresentada pela SMP&B no 

procedimento licitatório (cuja íntegra encontra-se em anexo) e ali 

(Anexo 10, Volume VII) verifica-se que está certificada a publicação de 

anúncios criados pela agência SMP&B em jornais e revistas. 

A etapa de mídia também implica na administração do processo de 

envio de documentos aos veículos autorizando a exibição dos anúncios, e 

ainda dos serviços de pós-veiculação para avaliar se o planejamento feito pela 

Agência, foi executado de modo correto pelo Veículo (cheking). 

Percebe-se, portanto, que a SMP&B trabalhou para ganhar cada real 

recebido, quer na fase de criação/produção (34,47%), quer na fase de 

divulgação (65,53%) e os citados percentuais correspondem ao que ocorre no 

mercado em geral. 

Quanto à etapa de mídia (divulgação), temos, por exemplo, o slogan “O 

jeito criança de ser cidadão” (criado pela SMP&B, conforme JOB anexo a esta 
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Revisão Criminal), da Turma do Plenarinho. O slogan e os personagens estão 

na Revista Educação (setembro/2004), e a comprovação da publicidade 

encontram-se no Volume VII do Procedimento Licitatório no qual a SMP&B 

sagrou-se vencedora, de modo a provar que a campanha realmente é de 

autoria da agência: 
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Não há dúvidas que a atividade intelectual é da SMP&B, porque o 

serviço é semelhante à proposta apresentada na licitação. Não é justo que 

seja a agência remunerada? 

Há, ainda, comprovação da divulgação de campanhas institucionais 

(desarmamento, estatuto do torcedor), todas divulgadas na imprensa escrita 

e devidamente remuneradas (Anexo 05 desta Revisão Criminal – documentos 

originais e com datas de publicação): 
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Observe que em todos os jornais originais (Anexo 05), há a clara 

menção à agência responsável pela criação, no canto superior esquerdo, onde 

se lê: “smpb”, no sentido vertical, o que indica o trabalho intelectual 

desenvolvido – e que por isso mereceu a devida remuneração, tal como 

prevista no contrato: 
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Há muito mais. A agência SMP&B, condenada por receber sem 

trabalhar, recebeu a comenda máxima de um dos maiores prêmios da 

publicidade no Brasil por dois anos seguidos (2004 e 2005), de “Agência do 

Ano” (impressos da internet e certificação cartorária em anexo – Documentos 

09 e 10).33 

 

 

Em 2005, também pelo Prêmio Colunistas, foi premiada com a medalha 

de bronze na categoria “mídia exterior”, com a campanha “Visite a Câmara”: 

 

Ramon Hollerbach, no entanto, apesar do reconhecimento da 

prestação de serviços no meio publicitário, está condenado porque não teria 

prestado serviço algum. 

                                                           
33 Estes prêmios estão disponíveis publicamente no sitio virtual www.colunistas.com. Em 

anexo, a defesa traz a impressão do conteúdo do site e a certificação feita em cartório (9º 
Ofício de Notas de Belo Horizonte) quanto à veracidade do conteúdo – Documentos 09 e 10). 

http://www.colunistas.com/
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Ocorre que os documentos novos (JOB da SMP&B, no Anexo 06), atesta 

que a criação existiu. Vejamos a reprodução de uma das inúmeras páginas 

que comprovam a prestação de serviços: 

 

 

 

Quem assina este JOB é Valéria Monteiro. 

Questionada pela defesa, ela confirmou a veracidade e se dispôs a 

comparecer em juízo para prestar esclarecimentos (daí a solicitação feita pela 

defesa no tópico 09 desta Revisão, de produção de prova testemunhal). 

Em anexo, email do advogado de Ramon destinado a Valéria e a sua 

resposta (Documento 08, anexo a esta petição): 
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Tudo está a indicar que por um equívoco de interpretação dos peritos 

criminais, este Supremo Tribunal Federal chegou à conclusão de que a 

SMP&B apenas funcionou como recebedora de honorários, sem trabalhar. 

Ocorre que os serviços foram prestados e os documentos anexos 

comprovam que a agência efetivamente trabalhava. 

A testemunha Valéria se dispôs a comparecer para prestar 

esclarecimentos em juízo, sendo certo que a defesa cumpriu o requisito 

regimental desta Suprema Corte e o pedido de produção de prova formulado 

há de ser deferido. 

Quanto a outro serviço, mais uma manifestação no sentido de que a 

SMP&B nada produziu: 

 

Na verdade, a campanha da Feira do Livro é de criação da SMP&B, 

consta do JOB N. CD 056/04 (Anexo 06 desta Revisão) da agência e foi 

confirmado pela funcionária Valéria, que já se dispôs a prestar depoimento 

para fazê-lo também no âmbito do contraditório, conforme permissão 

regimental deste Supremo Tribunal Federal. 
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O JOB está anexo a esta Revisão Criminal. A seguir, reproduzimos as 

principais partes: 

 

Descrição da demanda e dos serviços a serem executados: 
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Este JOB se refere a apenas pequena parte dos serviços prestados, mas 

já indica que a agência estava empenhada no serviço. 

A contratação de empresa especializada para montagem do estande, a 

locação do espaço e a contratação de empresa de teatro infantil se justificam 

claramente, dentro da hipótese apresentada na proposta do procedimento 

licitatório, de chamar as crianças à Câmara e de incentivar o exercício da 

cidadania através da Turma do Plenarinho. 

Sob a égide da legislação anterior, cabia à agência de publicidade 

intermediar estes serviços, até porque, tratando-se de necessidade de ação 

publicitária imediata, seria no mínimo muito difícil, além de oneroso, 

convocar um procedimento licitatório para estes serviços. Isso sem dizer que 

é a agência responsável pela criação quem sabe melhor onde ficar o estande, 

como devem estar as disposições dos objetos, quem e quando deverá fazer 

apresentações para convocar as crianças, como convencer as crianças a irem 

ao estande da Câmara na feira do livro e como fazer com que elas tenham 

curiosidade em acessar o sítio virtual www.plenarinho.gov.br. 

Veja, ainda, que ali se criou o já referido slogan “O jeito criança de ser 

cidadão”. 

Ainda, a SMP&B foi finalista do Prêmio Abril de Publicidade, com 

a campanha Institucional Câmara (conforme Documento 11, anexo a esta 

petição inicial). Vejamos reprodução: 

http://www.plenarinho.gov.br/
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A campanha também foi merecedora de um troféu (fotografia anexa – 

documento 11): 

 



Página 112 de 133 

Pela campanha, a SMP&B recebeu comissão de mídia (20%, dos quais 

¼ foi devolvido à Câmara por força contratual). Entretanto, Ramon está 

condenado porque teria recebido sem trabalhar. 

Certo é que a Editora Abril, empresa de credibilidade, não se prestaria 

a atestar uma mentira. 

Sobre este prêmio e outros serviços, a defesa questionou a testemunha 

Márcia Lima, que confirmou a veracidade e se dispôs a comparecer em juízo 

para prestar estes e outros esclarecimentos (Documento 08, anexo a esta 

petição): 
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Voltando à campanha do Plenarinho, importante mencionar que se os 

serviços não tivessem sido criados pela atividade intelectual da única agência 

contratada pela Câmara, estes não teriam merecido destaque em notícias no 

sítio virtual (Documento 13, anexo a esta petição34): 

 

 

                                                           
34 A veracidade do conteúdo é atestada na ata notarial (Documento 09). 
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Conforme se percebe, é impossível que não tenha existido a prestação 

de serviços. O sítio virtual do Plenarinho não foi ao ar sozinho, mas fez parte 

de uma campanha publicitária que começou a ser desenvolvida no 

procedimento licitatório. 

Quanto todos os serviços prestados, conforme notas fiscais 

encontradas pela defesa (Anexo 08 desta revisão), há duas tabelas elaboradas 

pela defesa, nas quais se detalham as prestações de serviços e os valores 

pagos pela Câmara. Os gráficos a seguir demonstram que o TCU estava 

correto: 



Página 115 de 133 

 

 

Ramon foi condenado porque, segundo a tese acolhida, os valores nas 

cores cinza e amarelo (no primeiro gráfico, 10% e 2%, no segundo, 12% e 1%), 

representando comissão de mídia e taxa de produção, não seriam devidos. 

Ocorre que está demonstrado que estes valores estão atrelados à 

atividade intelectual e são devidos quando esta atividade é levada ao veículo 

de mídia e ao fornecedor de produção. 

O outro valor (custos internos) era irrisório e é impensável que a 

SMP&B sobreviveria durante dois anos de contrato com pouco mais de R$ 

16.000,00, prestando tantos serviços relevantes e inclusive premiados. 
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Conclui-se, sem dúvidas, que ninguém trabalha para não receber 

nada, e, muito menos, paga para trabalhar. A condenação é injusta, portanto, 

e merece ser reformada. 

Logo, também os questionamentos quanto à lisura do procedimento 

licitatório cedem lugar à dúvida e passam a ser respondidos, devendo as 

provas serem reanalisadas (e é por esta razão que a defesa apresenta a 

íntegra do procedimento licitatório – Anexo 10, em 7 volumes). Apesar de ter 

sido ventilada a hipótese de fraude à licitação no acórdão, é fato que ninguém 

foi denunciado por este delito. No entanto, cabe fazer alguns comentários: 

Sobre a capacidade técnica da SMP&B, vemos que no procedimento 

licitatório foram apresentadas campanhas publicitárias feitas a diversas 

empresas de grande porte, órgãos públicos e outros clientes importantes 

(Rede Globo Minas, Banco Rural, BH Shopping, Santa Casa de Misericórdia, 

Rádio Itatiaia, Ministério do Esporte e Turismo, Telemig Celular, Prefeitura 

Municipal de Betim). 

Por exemplo, parece improvável que a Rede Globo iria confiar a 

produção de comercial em comemoração aos 35 anos da Globo Minas a uma 

empresa desqualificada: 

 

Da mesma forma, não é crível que o BH Shopping, o maior shopping 

center de Minas Gerais, integrante de um forte grupo que conta com grandes 
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shoppings em outros Estados (Morumbi Shopping e Park Shopping), 

aprovaria um plano publicitário de uma empresa sem capacidade técnica: 
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A nota final das concorrentes na licitação foi a seguinte (conforme 

volume 6 do procedimento licitatório – Anexo 10 a esta Revisão Criminal): 
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Três observações merecem destaque: 

Primeiro, a SMP&B teve nota quase 10 pontos superior às concorrentes 

que perderam no quesito “capacidade operacional” por um décimo e 1,7 

pontos superior à concorrente que ficou em segundo lugar. Logo, é 

irresponsável a informação que induz à conclusão de que este quesito 

teria sido fundamental à vitória no certame (fl. 52.278). 

Segundo, se a fraude era evidente, o que explica o fato de nenhuma 

das concorrentes ter recorrido da decisão da Comissão? Vejamos: 
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Ora, é óbvio que alguma concorrente (todas empresas de renome, que 

não se sujeitariam a entrar em conluio – e não entraram, caso contrário, 

teriam sido acusadas) iria impugnar o resultado. 



Página 121 de 133 

Terceiro, foi necessário à SMP&B reduzir drasticamente a sua proposta 

para vencer a licitação: 

 

Em licitações fraudadas, os valores se aproximam. 

Por fim, se fosse tão evidente a fraude, porque ninguém foi denunciado 

por esse crime? A propósito, o suposto peculato constituiria, no máximo, um 

pós-fato impunível, pois a finalidade de adjudicação do objeto da licitação já 

está presente no crime de fraude à licitação. 

Sem mais delongas: está rechaçada também a hipótese de fraude à 

licitação. Estas observações foram importantes porque Ramon nunca foi 

acusado deste crime, mas foi condenado por peculato sob o argumento que 

que teria havido a fraude. 

Tudo, absolutamente tudo, comprova a inocência de Ramon Hollerbach 

Cardoso, razão pela qual, quanto a este tópico, requer a defesa a sua 

absolvição, nos termos do art. 386, inciso III do Código de Processo Penal, 

por estar devidamente provada a prestação dos serviços. 

 

8. ASPECTOS COMUNS A TODOS OS PEDIDOS REVISIONAIS 

A defesa trouxe provas novas, mas nunca é demais ressaltar que 

qualquer outro elemento probatório, ainda que existente nos autos ou 

preexistente, se não foi explorado e foi ignorado pelo julgador, pode ser 

considerado. 

Nesse sentido, a boa doutrina: 

O quarto caso de revisão é aquele em que, após a sentença 

condenatória, se descubram novas provas, ou da total inocência do 

réu, ou, pelo menos, de circunstância que determine ou autorize 
diminuição especial de pena. 

O réu é inocente: quando o fato inexistiu; quando dele não foi o autor; 

quando ocorreu alguma causa de exclusão do ilícito (CP, art. 19), ou 

da culpa (lato sensu) (CP, arts. 17 e 18), ou da imputabilidade (CP, 

arts. 22, 23 e 24, § 1.º); quando o fato não é típico, isto é, não é 
adequado à descrição de qualquer crime. 
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Determinam ou autorizam a diminuição de pena: a existência de 

atenuante não levada em conta; a inexistência de agravante 

erradamente considerada na dosagem da pena, a existência de causa 
especial de diminuição desconsiderada na decisão revisanda; a 

inexistência de causa especial de aumento de pena contada na sua 

aplicação; a existência de privilegiante desprezada pela sentença; a 

inexistência de qualificativa atendida na sentença; finalmente, a 

existência de razão jurídica para a desclassificação do crime. 

Conquanto a lei se refira ao descobrimento de novas provas, a 

interpretação deve ser extensiva aos casos de produção nova de 

provas já descobertas mas não apresentadas antes. 

E pode ainda acontecer que a prova já estivesse nos autos mas 

que o juiz ali não a descobrisse, isto é, não a notasse. 

Na revisão, as novas provas devem ser cotejadas com as antigas, e o 
tribunal formará livremente sua convicção pela apreciação do 

conjunto.35 

(os destaques são nossos) 

 

O Código, no n.º III do art. 621, fala: ‘quando, após a sentença, se 
descobrirem novas provas da inocência...’. O descobrimento de 

provas deve ser tomado em sentido bastante amplo. Primeiramente, 

nada impede que os elementos probatórios já fossem conhecidos 

antes da sentença e não tivessem sido produzidos. Depois, podem 

eles existir no processo, mas sempre serão novos, se até então não 

foram valorizados devidamente pelo juiz. Noutros termos, é a lição do 
sempre autorizado MANZINI: ‘Dita novidade não desaparece pelo só 

fato de que os elementos de prova já existissem durante o processo 

findo, com a sentença condenatória e pudessem ser produzidos 

durante ele...’. E ainda: ‘São também novos os fatos e elementos 

probatórios que tenham sido produzidos no processo anterior, 
porém, que não hajam sido valorizados pelo juiz, isto é, não 

tenham sido tomados em consideração na sentença, sempre, 

naturalmente, que sejam concludentes’. 36 

(os destaques são nossos) 

 

Devem as novas provas ter poder conclusivo; ser positivas, 
mostrando cabalmente a procedência do que se intenta mostrar: a 

dúvida não bastaria. Claro que elas não serão apreciadas 

isoladamente, mas em confronto com as existentes no processo. 

A convicção do julgador há de resultar do conjunto probatório. 

Por fim, compreende-se que, para as segundas provas, como para as 
primeiras, não haja limitações. Podem ser de todo gênero, sujeitas à 

livre apreciação do tribunal.37 

(os destaques são nossos) 

 

 

                                                           
35 TORNAGHI, Hélio Bastos. Curso de processo penal, v.2. - 3. ed. - São Paulo: Saraiva, 1983, 

p.390. 
36 MANZINI, Vincenzo. Tratado de derecho procesal penal. Trad. Melendo-Redin, 1951, p. 

276. 
37 NORONHA, E. Magalhães. Curso de direito processual penal. - 27. ed. atual. por Adalberto 
José Q. T. Camargo Aranha. - São Paulo: Saraiva, 1999, 508-509. 
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Em lugar de demonstrar que a prova da condenação era falsa, o 

condenado pode apresentar elementos instrutórios supervenientes 

para fazer prova de fatos que convençam de sua inocência. Nessa 
hipótese, a prova superveniente versará sôbre quaestio facti de onde 

se conclua que a condenação foi injusta. 

O preceito legal fala em ‘se descobrirem novas provas de inocência do 

condenado’, - o que significa que os elementos instrutórios trazidos 

na revisão deixaram de ser apresentados no processo condenatório. 

É irrelevante, no caso, que os elementos instrutórios, levados ao 
juízo da revisão, já existissem ou pudessem ter sido produzidos 

quando da instrução do processo condenatório. Sob a designação 

de novas provas, o cânon legal quer referir-se a provas diferentes 

daquelas colhidas no processo em que o réu foi condenado. Desde 

que, neste, a prova não foi apresentada, e com isso não acabou sendo 
demonstrada a inocência do acusado, cabe a revisão, com 

fundamento no art. 621, n.º III, do Cód. de Proc. Penal, se o réu fizer 

a prova que anteriormente deixara de produzir, pouco importando 

que sua omissão decorresse de não conhecimento dessa prova, ou de 

sua impossibilidade em então fazê-la, ou ainda de sua negligência  

em providenciar a produção do ato instrutório.7 ( Se a prova não foi 
apresentada, antes, embora isso ‘sea imputable a negligencia del 

interesado em la revisión’, ainda assim será admissível a revisão, pois 

‘seria absurdo creer que la Ley quiera mantener um error judicial 

evidente, cuando se ofrece um medio de prueba para evidenciarlo, 

del que no se pudo disponer antes de la sentencia’ MIGUEL FENECH, 
Derecho Procesal Penal, 1952, vol. II, pág. 569).38 

(os destaques são nossos) 

 

Todavia, deve ser apreciado também pedido de matéria virgem, 

pois entram no conceito de ‘novas provas’, segundo a doutrina e 

a jurisprudência, não só as subseqüentes à sentença, mas 
também aquelas preexistentes não cogitadas nas decisões 
revisandas. (Nesse sentido: NORONHA, E. Magalhães. Ob. cit. 

P.379; TORNAGHI, Hélio. Ob. cit. p. 382; TOURINHO FILHO, 

Fernando Costa. Ob. cit. p. 460; JTAERGS 63/32; JTACrSP 69/52) 

O que é imprescindível é que sejam pela primeira vez apontadas à 

aferição judicial ou examinadas pelo órgão julgador.39 

(os destaques são nossos) 

 

Em uma ação extraordinária e com tantos documentos, como a AP 470, 

é natural que alguns deles tenham passado despercebidos. 

Entende a defesa que os documentos novos trazidos à apreciação são 

suficientes para a procedência do pedido revisional, quanto a todos os 

pontos. No entanto, apenas a título de argumentação, acrescenta que 

documentos já constantes dos autos, como várias das notas fiscais ou JOBS 

do Banco do Brasil, a auditoria encomendada pela Visanet, acórdãos do TCU, 

as correspondências trocadas entre os bancos, documentos da DNA que 

                                                           
38MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal, v.4. - 1. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1965, p. 350-351. 
39 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo penal. - 18. ed. rev. e atual. até 31 de dezembro de 
2005 - 6. reimpr. - São Paulo: Atlas, 2008, p.706-707. 
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comprovam que Ramon nunca exerceu ato de gestão, trechos do edital de 

licitação da Câmara (cuja íntegra é anexada neste momento), cópias de 

trabalhos da SMP&B e cronogramas de planejamento (cujos originais são 

juntados à fartura, nesta Revisão), dentre tantos outros, não podem ser 

ignorados, tanto a título de nova valoração, face às provas aqui apresentadas, 

como também a título de provas novas, porque não foram considerados 

quando do julgamento. 

 

9. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL 

Ao contrário das revisões criminais que são distribuídas aos demais 

tribunais, nas quais se exige a produção prévia da prova testemunhal, em 

audiência de justificação criminal, o Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal traz previsão diversa: 

 

Art. 266.O pedido de revisão será sempre instruído com o inteiro 

teor, autenticado, da decisão condenatória, com a prova de haver esta 

passado em julgado e com os documentos comprobatórios das 
alegações em que se fundar, indicadas, igualmente, as provas que 

serão produzidas. 

(os destaques são nossos) 

 

Esta previsão regimental condiz com a necessidade de devida proteção 

à competência originária desta Corte, posto que não faria sentido, em um 

processo no qual a prova é toda produzida sob o comando de um Ministro, 

haver uma colheita de depoimento sem a participação do Supremo Tribunal 

Federal. 

Desta forma, a defesa indica duas testemunhas para prestar 

depoimento. São elas, Valéria Monteiro e Márcia Lima. Ambas confirmaram 

ter dados relevantes a esclarecer (Documentos 08 anexo a esta Revisão 

Criminal): 
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Para que, para fins de agilizar o feito, as duas testemunhas podem 

prestar depoimento nesta Capital Federal, independente de intimação. 

Assim, requer a defesa o deferimento da produção da prova requerida 

e a designação de audiência em data próxima, para a oitiva destas 

testemunhas. 

 

10. APLICAÇÃO DE PENA 

Admite-se a revisão criminal quando a sentença condenatória for 

contrária ao texto expresso da lei penal (CPP, art. 621, inciso I) e também 

quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de circunstância que 

determine ou autorize diminuição especial da pena (CPP, art. 621, inciso III). 

Neste caso, a revisão deve ser admitida pelos dois fundamentos. 

Vejamos: 

10.1. NECESSÁRIA MODIFICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APÓS A 

ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE QUADRILHA – ADMISSÃO DA REVISÃO 

CRIMINAL PELO ART. 621, INCISO III DO CPP. 

Quando da fixação da pena-base de Ramon Hollerbach Cardoso, a todo 

momento foi citada como motivação do crime a existência de uma suposta 

engrenagem política destinada ao proveito do Partido dos Trabalhadores. 

Ramon foi absolvido da imputação de quadrilha nos embargos 

infringentes, mas é importante retomar o que foi dito na aplicação da pena, 

quanto a este crime: 
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Esta lógica pautou a aplicação da pena em relação aos crimes de 

peculato, conforme reprodução a seguir. 

Peculato Câmara (item III.I da denúncia) (fl. 57.968): 

 

Peculato Banco do Brasil (itens III.2 e III.3 da denúncia) (fl.57.976): 

 

Em síntese, a elevação da pena se deu, em parte, porque Ramon 

Hollerbach faria parte de um esquema destinado a manter o Partido dos 

Trabalhadores no poder. 

Já se demonstrou que isso não é verdade. Primeiro, porque houve a 

absolvição quanto ao delito de quadrilha. Segundo, porque é fato notório que, 

quando da sua prisão, não houve protestos na porta da Polícia Federal em 

Belo Horizonte, não foi vista a militância do PT bradando gritos de guerra em 

seu favor. Terceiro, ninguém se dispôs a fazer “vaquinha” para arrecadar 

fundos destinados a quitar a pena de multa de Ramon Hollerbach. 

Tudo, absolutamente tudo, está a demonstrar que se de fato tal 

esquema existiu, Ramon não seria beneficiário do mesmo e nem pessoa 

interessada em fazê-lo funcionar. 

O juízo negativo supostamente mais gravoso, portanto, não mais 

subsiste. 

10.2. NECESSÁRIA MODIFICAÇÃO DA PENA APÓS VOTO DO RELATOR NOS 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS DEFENSIVOS, INVOCANDO ARGUMENTO DE 

DIREITO NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – ADMISSÃO DA REVISÃO 

CRIMINAL PELO ART. 621, INCISO III DO CPP. 

Sustentou a defesa em embargos declaratórios a ocorrência de erro 

consistente na consideração de uma mesma circunstância como crime e 

também como circunstância judicial desfavorável. 
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Explicamos: quando das condenações por peculato, considerou-se 

como circunstância desfavorável o fato de o réu ter se valido dos recursos 

desviados para viabilizar os outros crimes da suposta quadrilha. 

A seguir, o voto do Relator quando da fixação da pena base quanto aos 

peculatos da Câmara dos Deputados e Banco do Brasil (fls. 57.967 e 57.975): 

 

O que se compreende é o seguinte: se o peculato tivesse sido praticado 

apenas para que o réu locupletar-se ilicitamente, não haveria grau de 

reprovabilidade elevado, mas, no caso, sustentou o Relator que estes 

recursos foram utilizados para permitir o desvio de recursos públicos em 

proveito de terceiros. 

Está óbvio que apenas referiu-se o relator a elementos inerentes ao tipo 

penal, mas ainda assim a pena base restou majorada. 

Questionou-se, em embargos declaratórios, não só a utilização de 

elementos inerentes ao tipo penal para majorar a pena, mas também a 

utilização de elementos de outros crimes pelos quais Ramon estava sendo 

condenado (corrupção ativa) para fins de majoração da pena, o que 

constituiria odioso bis in idem. 

O segundo argumento foi assim rechaçado (voto do Relator nos 

embargos declaratórios de Ramon, quanto às alegações de bis in idem – fl. 

65.284/65.285): 
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O equívoco é notório, data venia. 

Em caso de concurso material, uma mesma circunstância pode ser 

utilizada para majorar a pena de crimes diversos. Quanto a isso, não há 

dúvidas.40 

Ocorre que não é este o caso dos autos. 

O que se sustentou é que uma mesma circunstância não pode ser 

considerada ao mesmo tempo elementar de um crime (e assim utilizada para 

condenar e aplicar a pena) e também circunstância judicial desfavorável 

de outro crime (e assim utilizada para majorar a pena). 

Por exemplo: uma pessoa condenada ao mesmo tempo por homicídio e 

ocultação de cadáver não poderia ter a pena base do primeiro delito 

majorada, a título de consequências do crime, ao argumento de que a família 

da vítima não pôde velar o corpo, pois este fato (ocultação do cadáver) já é 

elemento de outro crime pelo qual o réu está sendo condenado. 

O que ocorreu nos autos é algo que se assemelha ao segundo exemplo, 

mas em resposta aos declaratórios defensivos, o douto relator citou 

entendimento que não se aplica ao caso. E isto encaminhou os demais 

julgadores a acompanharem o equívoco. 

                                                           
40 EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE QUADRILHA, 

FALSIFICAÇÃO DE PAPÉIS PÚBLICOS E DOCUMENTOS PÚBLICOS (ARTIGOS 288, 293 E 

297 DO CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PARA 

TODOS (ART. 62, I, DO C.P.). ALEGAÇÃO DE "BIS IN IDEM". "HABEAS CORPUS". 1. A 

sentença aplicou a agravante do art. 62, I, do Código Penal, apenas com relação ao crime de 

quadrilha, e o acórdão aplicou-a, também, na fixação das penas para os demais delitos 
(falsificação de papéis e documentos públicos), pois em todos, segundo considerou provado, 

o réu teve participação mais expressiva, promovendo, organizando a cooperação nos crimes 

e dirigindo a atividade dos demais agentes. 2. Não há nisso o "bis in idem" alegado na inicial. 

3. "H.C." indeferido. 

(HC 77122, Relator(a):  Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em 01/09/1998, 
DJ 27-11-1998 PP-00008 EMENT VOL-01933-01 PP-00166) 
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Condenado por peculato e também por corrupção ativa, Ramon teve a 

pena do peculato majorada porque supostamente utilizou dos recursos do 

peculato para corromper! 

Ou seja, o mesmo fato (a utilização dos proveitos dos supostos desvios) 

foi duplamente valorado de forma desfavorável: aplicação de pena dos crimes 

de corrupção e majoração da pena do peculato. 

10.3. NECESSÁRIA MODIFICAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO DE 

ARGUMENTO QUE EXCEDEU OS LIMITES IMPOSTOS PELA ACUSAÇÃO – 

ADMISSÃO DA REVISÃO CRIMINAL PELO ART. 621, INCISO III DO CPP. 

Especificamente quanto ao peculato no âmbito do contrato com a 

Câmara dos Deputados, há outro fator a indicar a necessidade de revisão da 

pena com fundamento no art. 621, inciso I do CPP: enquanto a denúncia 

imputou aos réus o desvio de R$ 536.440,55, o voto condutor levou à 

majoração da pena base ao argumento de que o desvio teria sido de R$ 

1.077.000,00. 

Por evidente, excedeu-se os limites postos pela denúncia. Não se está 

a discutir qual seria o verdadeiro valor dos desvios, e sim a delimitação da 

acusação posta pela acusação: se Ramon foi acusado de desviar R$ 

536.440,55, não poderá ter a sua pena agravada por ter supostamente 

desviado mais de um milhão de reais. 

Vejamos. Denúncia (fl. 5.668): 

 

Voto do Relator (fl. 57.969): 
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Faz-se necessário, pois, também sob essa ótica, a reestruturação da 

pena imposta a Ramon Hollerbach Cardoso. 

10.4. NECESSÁRIA MODIFICAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE EQUÍVOCO NA 

FIXAÇÃO DA PENA BASE QUANTO AOS DELITOS DE PECULATO 

PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – ADMISSÃO DA REVISÃO 

CRIMINAL PELO ART. 621, INCISO III DO CPP. 

Especificamente quanto às condenações por peculato referentes ao 

Banco do Brasil, a dosimetria merece reparo, por equívoco quanto à fixação 

conjunta da pena-base com a consideração de dois crimes, como se um só 

fossem. 

Explicamos: na dosimetria relativa aos dois crimes de peculato 

(recursos do fundo Visanet e bônus de volume) foi considerada a 

continuidade delitiva. 

A boa técnica recomenda, em casos de continuidade delitiva, que se 

aplique as penas relativas todos os delitos, somente para após se proceder ao 

aumento relativo à continuidade. 

Este Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento segundo o 

qual “no crime continuado, a dosimetria da pena deve ocorrer para todos os 

crimes que o integram, mas não é caso de nulidade da sentença, por ausência 

de prejuízos ao Paciente, o fato de ter o magistrado se limitado ao delito mais 

grave, que, por força do art. 71 do Código Penal, orienta a aplicação da pena 

final”.41 

Poder-se-ia dizer que no caso em análise, não haveria equívoco na 

aplicação de pena, pois tratando-se de dois crimes de peculato, com penas 

abstratamente cominadas idênticas, houve a aplicação da pena relativa a 

apenas um deles e, após, procedeu-se ao aumento relativo à continuidade. 

Ocorre que não foi isso o que ocorreu. Ao fixar a pena-base, o douto 

relator considerou, conjuntamente, as circunstâncias relativas aos dois 

crimes. 

Este erro, por certo, fez com que a pena-base fosse majorada 

indevidamente, porque a individualização da pena exige não somente que 

se proceda à análise individual quanto a cada réu, mas também quanto a 

cada fato. 

Não se trata, data venia, de um erro desprezível (fl. 57.976): 

 

                                                           
41 RHC 107381, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 13-06-2011 PUBLIC 14-06-2011. 
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Primeiro, foram considerados dois crimes para a fixação da pena-base, 

como se fossem um só. Após, por existirem os dois crimes, a pena ainda foi 

majorada, na forma da continuidade delitiva. 

Suponhamos que Ramon tivesse sido condenado por apenas um dos 

delitos? A fixação da pena base estaria errada, porque levou em consideração, 

conjuntamente, as circunstâncias relativas aos dois delitos. O elevadíssimo 

montante do prejuízo causado – citado pelo relator – é diferente, quando se 

consideram os delitos isoladamente – em um caso, quase R$ 74 milhões, no 

outro, R$ 2.923.686,15). Em um caso, a condenação se funda no suposto 

recebimento gracioso de verba publicitária, sem a contrapartida da prestação 

de serviços. No outro, os serviços publicitários foram prestados e a 

condenação se funda na suposta não devolução do bônus de volume. 

A diferença é significativa. As penas, se aplicadas isoladamente, seriam 

diversas. O prejuízo é notório, porque os dois crimes foram considerados um 

só, para fins de fixação da pena base e, após, ainda foram novamente 

valorados para fins de majoração, na forma do art. 71 do Código Penal. 

É necessária, pois, a reestruturação da pena privativa de liberdade 

quanto a esses delitos. 

10.5. Pedidos quanto a este tópico 

Temos, portanto: (a) equivocada aplicação da lei penal, a justificar a 

revisão criminal nos moldes do art. 621, inciso I, do Código Penal e (b) 

documento novo (absolvição quanto ao delito de quadrilha), a justificar a 

revisão nos moldes do art. 621, inciso III. 

Tudo isto está a indicar que talvez a motivação do douto Relator, ao 

aplicar a pena, tenha sido outra, tal como declarado em algumas ocasiões: 

Em debate com o Sr. Ministro Dias Toffoli (fl. 58.692): 
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Julgar é um ato de vontade, afirmou o relator. E a sua vontade, explícita 

em alguns momentos e implícita nas entrelinhas, era evitar a prescrição. 

Em outro momento, amplamente divulgado na imprensa, o Relator 

riu da afirmação do advogado de defesa, que lembrava da fixação de pena 

empreendida por Cezar Peluso (conforme Documento 12, anexo a esta 

petição inicial): 

 

No início da sessão desta quinta-feira (25) do julgamento do 

mensalão, o ministro relator do processo, Joaquim Barbosa, riu após 

um pedido feito pelo advogado Hermes Guerrero, que defende Ramon 
Hollerbach, réu cujas penas iriam começar a ser definidas em 

seguida. Guerrero pediu para que as penas sugeridas pelo ministro 

Cezar Peluso, que se aposentou em meio ao julgamento, fossem 

aplicadas pelo plenário. "Mas aí ocorreria a prescrição", afirmou 

Barbosa, rindo em seguida.42 

 

“O mínimo que conduzirá certamente à prescrição, 

he he he” 

(Ministro Joaquim Barbosa – conforme vídeo 

disponível na internet). 

 

Para além do deboche incomum a um Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, está explícita a motivação ilegítima para a majoração da pena. Se o 

mesmo argumento não vale para os demais integrantes da Corte, é certo que 

o voto condutor, eivado de vício – declarado – conduziu os demais a uma 

dosimetria mais elevada. 

Por tudo o que foi acima exposto, entende a defesa que é necessária a 

reestruturação da pena e assim, requer o deferimento desta revisão criminal 

(apenas de forma eventual, caso não deferida para os fins de absolvição), para 

que sejam reduzidas as penas dos três delitos de peculato ao mínimo legal, 

na forma do art. 626, caput, última parte do CPP. 

                                                           
42 http://mais.uol.com.br/view/1575mnadmj5c/joaquim-barbosa-ri-de-pedido-de-
advogado-de-hollerbach-0402CD993662C4A13326?types=A&. 

http://mais.uol.com.br/view/1575mnadmj5c/joaquim-barbosa-ri-de-pedido-de-advogado-de-hollerbach-0402CD993662C4A13326?types=A&
http://mais.uol.com.br/view/1575mnadmj5c/joaquim-barbosa-ri-de-pedido-de-advogado-de-hollerbach-0402CD993662C4A13326?types=A&
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11. PEDIDOS 

Pelo exposto, requer a defesa: 

a) Preenchidos os pressupostos legais, seja deferido o processamento 

desta Revisão Criminal; 

b) Nos termos do art. 266 do RISTF, seja deferido o pedido de produção 

da prova testemunhal requerida no tópico n. 9; 

c) Ao final, nos termos do art. 626 do Código de Processo Penal, seja 

deferido o pedido revisional, para: 

c1) quanto à condenação por peculato (item III.1, alínea b.2 da 

denúncia), que seja Ramon Hollerbach Cardoso absolvido, nos 

termos constantes no tópico 7 desta petição, com espeque no artigo 

386, inciso III do Código de Processo Penal. 

c2) quanto à condenação por peculato (item III.2, alínea b da 

denúncia), que seja Ramon Hollerbach Cardoso absolvido, nos 

termos constantes no tópico n. 5 desta petição, com espeque no 

artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, ou, ainda, pelo 

reconhecimento da inexistência da autoria delitiva, nos termos 

constantes no tópico n. 6 desta petição, com fundamento no artigo 

386, inciso IV ou inciso V do mesmo diploma legal. 

c3) quanto à condenação por peculato (item III.2, alínea c.2 da 

denúncia), que seja Ramon Hollerbach Cardoso absolvido, nos 

termos constantes no tópico n. 4 desta petição, com espeque no 

artigo 386, inciso I ou inciso II, do Código de Processo Penal, ou, 

ainda, pelo reconhecimento da inexistência da autoria delitiva, nos 

termos constantes no tópico n. 6 desta petição, com fundamento no 

artigo 386, inciso IV ou inciso V do mesmo diploma legal. 

c4) Em qualquer caso, se não acolhidos os pedidos contidos no item 

‘c’, nos termos do tópico n. 10 desta petição, que, seja deferido em 

parte o pedido revisional para reduzir as reprimendas impostas para 

o mínimo legal. 

 

De Belo Horizonte para Brasília, em 28 de outubro de 2015. 

 

Estevão Ferreira de Melo 
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