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RELATÓRIO 
 

Trata-se de apelações criminais interpostas por VITTORIO 
TEDESCHI (fl. 6955) e ALTINEU PIRES COUTINHO (fl. 6961), visando 
à reforma da sentença condenatória de fls. 6780/6945, publicada em 
Secretaria em 13/07/2009 (fl. 6946) e prolatada pelo Dr. VLAMIR COSTA 
MAGALHÃES, Juiz Federal Substituto da 4ª Vara Federal Criminal da 
Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que os condenou às seguintes penas: 

 
1) VITTORIO TEDESCHI, pela prática dos crimes previstos no 

art. 90 da Lei 8.666/93 por nove vezes; no art. 333, parágrafo único do CP, 
por duas vezes; no art. 96, inciso I da Lei n. 8.666/93 por uma vez; e no art. 
288 do CP por uma vez, à pena definitiva de 19 (dezenove) anos e 1 (um) 
mês de pena privativa de liberdade – sendo 9 (nove) anos e 8 (oito) meses 
de reclusão e 9 (nove) anos e 5 (cinco) meses de detenção – e duzentos e 
oitenta dias-multa, em regime inicial fechado. 

 
2) ALTINEU PIRES COUTINHO, pela prática dos crimes 

previstos no art. 90 da Lei n. 8.666/93 por três vezes; no art. 333, parágrafo 
único do CP por duas vezes; e no art. 288 do CP por duas vezes, à pena 
definitiva de 14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de pena 
privativa de liberdade – sendo 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de 
reclusão; 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de detenção – e duzentos e 
oitenta dias-multa, em regime inicial fechado. 

 
Por economia processual, reproduzo abaixo o resumo da denúncia 

lançado no relatório de fls. 6558/6563. 
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A denúncia foi oferecida (fls. 02/92) em face de VITTORIO 
TEDESCHI, ALTINEU PIRES COUTINHO, FRANCISCO SAMPAIO 
VIEIRA DE FARIA, FLÁVIO GARCIA DA SILVA, PREMANANDAM 
MODAPOHALA, DARCI ACCORSI, LUIZ CÉSAR ALBERNAZ 
AYROSA, RONALDO ALEXANDRE FONSECA, CÉSAR AUGUSTO 
ALEXANDRE FONSECA, JOSÉ AUGUSTO ALVES LUCAS, WILSON 
CARVALHO, GAO JINGDONG, MARCELO CORTES FREITAS 
COUTINHO, ANTÔNIO AUGUSTO MENEZES TEIXEIRA, ALTIVO 
AUGUSTO GOLD BITTENCOURT PIRES, GILBERTO DA SILVEIRA 
CORREA, JOSÉ OTÁVIO KUDSI MACEDO, GERALDO DA COSTA 
BRITO, CELSO QUINTANILHA D’ÁVILLA, LUIZ DE MELLO MAIA 
FILHO, LEONARDO LUIS ROEDEL ASCENÇÃO, ALEXANDRE NEY 
DE OLIVEIRA RAED, RAFAEL CARVALHO, RAIMUNDO CUNHA 
LEONARDO, MÁRIO LUIZ VIANA TIRADENTES, RAFAEL CORTEZ 
FREITAS COUTINHO, JULIO CEZAR CANOVA e JOSÉ PEREIRA 
VILLELA, nos autos da ação penal originária nº 2005.51.01.515714-0, 
desmembrada em relação aos ora apelantes, nos termos da decisão de fls. 
3870/3871, e que foi mantida, como se depreende de fls. 4523/4524 e 
4565/4566. 

 
VITTÓRIO TEDESCHI e ALTINEU PIRES COUTINHO, ora 

apelantes, foram apontados na denúncia como os líderes de duas 
organizações criminosas formadas há mais de dez anos com a finalidade 
primordial de obtenção de contratos de prestação de serviços e 
fornecimento de produtos com diversos órgãos públicos gestores de verbas 
repassadas pelo Governo Federal, principalmente através do Ministério da 
Saúde, valendo-se de empresas concertadas entre si para fraudar ou frustrar 
o caráter competitivo dos respectivos procedimentos licitatórios. Com a 
prática delitiva, ainda segundo a denúncia os grupos criminosos, em 
especial seus líderes, teriam amealhado centenas de milhões de reais em 
detrimento do dinheiro afetado à Saúde Pública (fl. 08). 

 
Nos termos da inicial acusatória, as atividades do primeiro grupo 

criminoso liderado por VITTORIO TEDESCHI e formado também pelos 
denunciados ALTINEU PIRES COUTINHO, FRANCISCO SAMPAIO 
VIEIRA DE FARIA, FLÁVIO GARCIA DA SILVA, PREMANANDAM 
MODAPOHALA, DARCI ACCORSI, LUIZ CÉSAR ALBERNAZ 
AYROSA, RONALDO ALEXANDRE FONSECA, CÉSAR AUGUSTO 
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ALEXANDRE FONSECA, JOSÉ AUGUSTO ALVES LUCAS, WILSON 
CARVALHO e GAO JINGDONG, vulgo MARK, estão direcionadas para 
fraudes em licitações, com o objetivo de  venda, por empresa 
deliberadamente vencedora do certame, a laboratórios públicos de insumos 
utilizados na produção de remédios e retrovirais (coquetel de remédios 
contra a AIDS), quais sejam: Zidovudina (AZT), Didanosina (DDI), 
Zalcitabina (DDC), Estavudina (D4T), Lamivudina (3TC), Nervirapina, 
Delavirdina, Saquinavir e Indivanir. 

 
As fraudes concentram-se, ainda segundo a denúncia (fl. 10), nos 

principais laboratórios públicos do país, podendo ser citados: INSTITUTO 
DE TECNOLOGIA EM FARMACOS – FARMANGUINHOS, da 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, órgão federal; INDÚSTRIA QUÍMICA 
DO ESTADO DE GOIÁS S/A – IQUEGO; LABORATÓRIO 
FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO – LAFEPE; 
FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR – FURP, os três últimos de 
natureza estadual. 

 
Para alcançarem seus intentos, os acusados valeram-se das 

seguintes empresas: BRASVIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e 
HALLEN ELLIOT COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA., pertencentes 
a VITTORIO TEDESCHI e ALTINEU PIRES COUTINHO; RAWBRAS 
QUÍMICA DO BRASIL LTDA., empresa “de fachada” pertencente ao 
denunciado FRANCISCO SAMPAIO VIEIRA DE FARIA; CADEF 
REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO, empresa “de fachada” pertencente ao 
denunciado FLÁVIO GARCIA DA SILVA; AUROBINDO 
FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA. e AB FARMO QUÍMICA 
LTDA., ambas pertencentes a PREMANANDAM MODAPOHALA; 
PHARMANOSTRA COMERCIAL LTDA., pertencente aos denunciados 
RONALDO ALEXANDRE FONSECA e CÉSAR AUGUSTO 
ALEXANDRE FONSECA; e XIAMEN MCHEM LABORATÓRIOS 
LTDA., pertencente ao denunciado MARK GAO JINGDONG (fl. 11). 

 
Quanto a VITTORIO e ALTINEU, a denúncia mencionou que 

ambos trabalham juntos na Av. Rio Branco, n. 01/17º andar, endereço tanto 
da HALLEN ELLIOT, quanto da BRASVIT, sendo certo que embora 
ALTINEU não figure como sócio de direito desta última, atua como se 
dono da mesma fosse, ainda que prestando certa reverência ao denunciado 
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VITTORIO TEDESCHI. Nesse sentido, inclusive, foi narrado que, em 
busca e apreensão, foi encontrado o cartão de apresentação do denunciado 
ALTINEU PIRES COUTINHO como Diretor do Departamento de Vendas 
da Área Governamental da BRASVIT. 

 
A segunda organização criminosa seria liderada por ALTINEU 

PIRES COUTINHO e voltada para fraudes em licitações para serviços de 
lavanderias em hospitais públicos, cujo iter criminis seria, basicamente, a 
união de desígnios para o acertamento prévio dos valores a serem ofertados 
em licitações promovidas por hospitais públicos para a contratação dos 
serviços de lavanderia, elevando os preços arbitrariamente e tornando mais 
onerosos os contratos decorrentes dessas licitações, com prejuízo direto 
para o erário. 

 
O ajustamento prévio se daria para que as licitações fossem sempre 

vencidas pelas empresas BRASIL-SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA (ligada aos denunciados ALTINEU, MARCELO, ALTIVO e 
ANTÔNIO AUGUSTO), LÓGICA LAVANDERIA E LIMPEZA LTDA. 
(ligada aos denunciados LUIS MELLO e LEONARDO), LIDO 
SERVIÇOS GERAIS LTDA (pertencente a CELSO QUINTANILHA), 
LAVANDERIA SÃO SEBASTIÃO DE NILÓPOLIS (ligada a 
GILBERTO), FERLIM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA (pertencente ao 
denunciado OTÁVIO) e PROLAV LAVANDERIAS AUTOMÁTICAS 
LTDA (vinculada a GERALDO), todas filiadas ao SINDILAV – 
SINDICATO DAS EMPRESAS DE LAVANDERIA DO RIO DE 
JANEIRO, afastando o caráter competitivo do processo licitatório e 
eventuais outros interessados em licitar com o poder público (fl. 53). 

 
Nos termos da denúncia (fl. 53), esse enredo criminoso conta ainda 

com a participação de servidores públicos, dentre os quais os denunciados 
ALEXANDRE NEY DE OLIVEIRA RAEDE, RAFAEL CARVALHO, 
RAIMUNDO CUNHA e MÁRIO LUIZ VIANA, os quais teriam 
contribuído para a liberação dos recursos, além da renovação de contratos 
com reajustes de preço, em troca de favorecimento patrimonial. 

 
Os ora apelantes, assim, foram incursos: VITTORIO TEDESCHI, 

nas penas do art. 288 c/c o art. 333, parágrafo único, por nove vezes, na 
forma do art. 69, todos do Código Penal, c/c o art. 90 da Lei n. 8.666/93, 
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por nove vezes, c/c o art. 95, caput, e 96, inciso I, da mesma Lei, tudo na 
forma do art. 69 do CP; e ALTINEU PIRES COUTINHO, quanto à 
primeira organização criminosa apontada na denúncia, nas penas do art. 
288 c/c o art. 333, parágrafo único, por nove vezes, na forma do art. 69, 
todos do Código Penal, c/c o art. 90, da Lei n. 8.666/93, por nove vezes, c/c 
o art. 95, caput e 96, inciso I, da mesma Lei, tudo na forma do art. 69 do 
CP. Em relação à segunda organização criminosa, foi incurso nas penas dos 
arts. 90 e 96, inciso I da Lei n. 8.666/93, três vezes (em razão das fraudes 
realizadas nas licitações do INTO, INCL e HSE), art. 92 da Lei n. 8.666/93 
(em função da prorrogação fraudulenta do contrato de prestação de serviço 
com o Município), art. 333, parágrafo único, quatro vezes (em função de 
pagamento de propina aos servidores do Município ALEXANDRE, 
RAIMUNDO, RAFAEL e MÁRIO, também denunciados) e 288 (face à 
associação criminosa com as empresas filiadas ao SINDILAV), c/c art. 29, 
na forma do art. 69, estes últimos do CP (fl. 84). 

 
A denúncia foi recebida em 02/09/2005 (fls. 850/900). 
 
Interrogatórios dos ora apelantes às fls. 1175/1187 (VITTORIO) e 

1188/1206 (ALTINEU). 
 
O processo foi desmembrado quanto aos ora apelantes ALTINEU 

PIRES COUTINHO e VITTORIO TEDESCHI, consoante decisão de fls. 
3870/3871. 

 
Às fls. 5440/5501, foi proferida sentença condenatória em desfavor 

dos ora apelantes, a qual foi anulada por esta Primeira Turma 
Especializada, conforme ementa e acórdão de fls. 6597/6599. 

 
Nova sentença foi proferida às fls. 6780/6945, e contra ela se 

dirigem novas apelações. 
 
Em suas razões recursais (fls. 6991/7188), a defesa de ALTINEU, 

preliminarmente, arguiu a parcialidade do juiz sentenciante; o cerceamento 
de defesa por violação da unidade de processo e julgamento e dos 
princípios da igualdade processual, da ampla defesa, do contraditório e 
comunhão universal das provas; nulidade da sentença por falta de 
motivação e nulidade das interceptações telefônicas. 
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No mérito, alegou a atipicidade do fato imputado como crime de 

corrupção; ausência de provas para a condenação do acusado quanto a 
todos os crimes imputados; falta de fundamentação da qualificadora do 
parágrafo único do art. 333 do CP; ausência de fundamentação concreta 
para o art. 59 do CP; reformatio in pejus indireta quanto à fixação da pena 
corporal, ao valor da multa e ao perdimento dos bens.  

 
Assim, requereu, caso este Tribunal entenda que possa julgar o 

mérito do recurso, sem anular a decisão de primeiro grau, que seja 
inocentado o apelante. 

 
VITTORIO TEDESCHI, em suas razões recursais (fls. 7233/7406), 

preliminarmente, aduziu a inépcia da denúncia; a nulidade do processo 
porque a instrução criminal teria sido presidida por magistrado impedido e 
suspeito; a nulidade da sentença, que teria sido prolatada por juiz suspeito; 
a nulidade das interceptações telefônicas; cerceamento de defesa decorrente 
do indeferimento das diligências requeridas e do desmembramento do 
processo; e a nulidade da sentença por falta de fundamentação. 

 
No mérito, em síntese, negou a materialidade quanto ao pregão 

eletrônico n. 173/2004 do Ministério da Saúde e às licitações do LAFEPE, 
afirmando ter existido acirrada concorrência no certame entre as empresas 
licitantes; negou a autoria delitiva em relação aos demais crimes; alegou 
ocorrência de reformatio in pejus ao ser decretado o perdimento dos bens 
do apelante; invocou ausência de fundamentação para decretação desse 
perdimento; aplicação da pena indevidamente em patamar superior ao 
mínimo legal. Assim, requereu a absolvição e, subsidiariamente, a 
aplicação da pena no mínimo legal. 

 
A Procuradora Regional da República Dra. MARIA HELENA C. 

N. DE PAULA, em contrarrazões lançadas às fls. 7530/7691, postulou pela 
rejeição das preliminares e, no mérito, pela manutenção da sentença, exceto 
quanto à aplicação da pena de ALTINEU, em decorrência da condenação 
pela prática do crime de corrupção ativa, que não pode representar 
reformatio in pejus indireta. 
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Remetidos os autos ao Ministério Público Federal para parecer, o 
Procurador Regional da República Dr. MAURÍCIO DA ROCHA RIBEIRO 
adotou integralmente os fundamentos exarados nas contrarrazões 
ministeriais e, assim, opinou pelo não provimento dos recursos interpostos. 

 
Observo, por fim, com fulcro no art. 251 do Código de Processo 

Penal, que a mais próxima prescrição da pretensão punitiva pela pena em 
concreto a incidir no presente processo ocorrerá em 12/07/2011, quanto a 
VITTORIO TEDESCHI, que contava com mais de 70 anos na data da 
sentença (art. 115 do CP), pela condenação à pena de 02 (dois) anos e 04 
(quatro) meses de detenção, em razão da prática do crime descrito no art. 
288 do CP (fls. 6935/6936). 

 
É o relatório. 
 
À Douta Revisão. 
 
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2010. 

 
VOTO 

 
I – Preliminares 
 
1 – Nulidade da prova derivada das interceptações telefônicas – não 

acatamento 
 

Quando a medida investigativa em questão foi deferida, o juiz se valeu 
dos indícios que lhe foram levados de que os acusados VITTORIO e 
ALTINEU estariam tomando parte nos crimes investigados. A 
demonstração disso está às fls. 75/77 do apenso – decisão do Dr. 
ALEXANDRE BERZOSA SALIBA - fls. 03/61 (representação da 
autoridade) e fls. 65/73 (requerimento do MPF). 

 
Aventava-se na investigação que havia indícios de que a empresa 

BRASIL SUL estava envolvida nos crimes contra a licitação, e isso foi uma 
das razões para decretar a interceptação sobre VITTORIO, ALTINEU e 
RAPHAEL COUTINHO. 
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O raciocínio das autoridades não estava equivocado, porque embora 
houvesse indícios de crimes contra o processo de licitação, inclusive dois 
deles apenados com detenção, o fato é que a mecânica na linha da qual 
seguiam as autoridades, era daquelas que mostra que tais fatos só poderiam 
estar sendo praticados por pessoas estavelmente associadas para tanto, 
sendo certo, ainda, que se o Poder Público também estava aderindo àquele 
rodízio fictício de empresas para que somente uma ganhasse o certame, 
certamente poderia estar havendo, no bojo da empreitada, outro crime mais 
grave contra a Administração Pública, que poderia ser o peculato. 

 
Apenas a título de exemplo, note-se que, anteriormente, na 

denominada “Operação Vampiro”, colhia-se em relação ao acusado 
VITTORIO, que os investigados EDUARDO, ALTINEU e LAERTE 
CORREA comentaram em diálogos lá apurados, que VITTORIO seria o 
único homem que respeitavam naquele mercado, sendo constatado pelas 
autoridades policiais que ALTINEU e VITTORIO eram realmente sócios 
em diversas empresas (fl. 10 do apenso). 

 
O investigado EDUARDO, em outra passagem, conversou com 

VITTORIO, dizendo que a operação estava autorizada e que estava 
esperando uma pessoa em Brasília (fl. 10 do apenso). O mesmo 
EDUARDO, em outra ocasião (fl. 13 do apenso), disse que a intenção de 
LAERTE era tirar de outra empresa o “controle vampiro” e entregar para o 
VITTORIO (fls. 10/13 dos autos n. 2004.51.01.530888-4). 

 
Enfim, nesse relatório da autoridade policial, com 55 (cinqüenta e 

cinco) folhas, foram mencionados diversos diálogos surgidos na “Operação 
Vampiro”, da suposta atuação de ALTINEU e VITTORIO em fraudes a 
licitações, não havendo a mínima procedência na argumentação defensiva 
de que não teriam sido indicados nem mesmo indícios a embasar um 
decreto para o afastamento de seus sigilos telefônicos. 

 
Também não procede a alegação de que houve afronta ao art. 2o, III da 

Lei n. 9.296/96, porquanto não apenas crimes contra licitações, estavam 
sendo apurados, mas a existência de uma quadrilha formada para lograr 
várias licitações elaboradas por diversos Estados da Federação, de maneira 
a atender o dispositivo em alusão. 
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Ou seja, a evidência de se estar diante de organização criminosa era 
marcante, porquanto a associação daquelas pessoas investigadas se estendia 
por vários Estados da Federação, incluindo vários órgãos públicos cujos 
recursos eram desviados em processos licitatórios vencidos ilicitamente, 
quiçá com participação de servidores públicos, acrescentando, em concurso 
de crimes, o crime de peculato. 

 
E note-se que até aquele momento se estava ainda em fase de 

investigação, quando o horizonte do que se reúne de provas em relação a 
fatos ilícitos criminais ainda está necessariamente aberto, para que ao cabo 
da reunião dos elementos o MPF pudesse formar o libelo. 

 
Aliás, na portaria de instauração do inquérito policial n. 1203/2005 (fl. 

95), que embasou a denúncia oferecida nestes autos, constou 
expressamente que o inquérito visava a “apurar responsabilidade criminal 
de representantes legais de empresas de serviços de lavanderia para 
hospitais federais, que estariam em conluio para fraudar o caráter 
competitivo de licitações, o que configuraria, ainda que em tese, os delitos 
tipificados no artigo 288 do Código Penal e no art. 90 da lei 8666/93.” 
(grifo meu) 

 
Ora, o crime do art. 288 do CP, também objeto das apurações 

anteriores, inclusive da denominada “Operação Vampiro” (vide relatório de 
fls. 07 e seguintes do apenso) e no IPL 1416/2002 (fl. 96), é apenado com 
reclusão, afastando totalmente essa tese defensiva. 

 
Nesse aspecto, o fato de a interceptação telefônica ter levado também 

à constatação de outros crimes (além do previsto no art. 288 do CP, com 
base no qual houve a decretação da medida), não invalida a interceptação 
como meio de prova para os outros delitos, mesmo os apenados com 
detenção, tendo em vista que todos esses crimes estavam insertos na 
finalidade da investigação. 

 
As mais abalizadas doutrinas identificam aquilo que se 

convencionou denominar “encontros de investigação”, que podem ser 
considerados como aqueles fatos delituosos dos quais se toma 
conhecimento por ocasião da investigação de outros – no caso via 
interceptação telefônica – e que, de alguma forma, na fase liminar da 



 
 

V - APELACAO CRIMINAL 7032 2005.51.01.523708-0 
 

10 

mesma investigação, apresentam-se interligados por uma “mesma situação 
histórica de vida1” ou, para nós, num mesmo contexto factual. Eles se 
diferenciam dos “encontros fortuitos”, que são aqueles fatos, também 
descobertos por ocasião da investigação de um outro originário, mas que 
não guardam nenhuma relação de conexão, ab initio, com o primeiro2

 
.  

Os encontros de investigação, ainda segundo os estudos 
comparados, representam fatos que devem ser investigados por conexão, 
pelas mesmas autoridades e perante o mesmo Juízo, ao passo que os 
encontros fortuitos devem dar azo a novas apurações autônomas, sem 
qualquer vínculo de conexão com a primeira, em processos que, por óbvio, 
devem ser distribuídos livremente. 

 
Mas para serem considerados encontros de investigação, os fatos 

novos conhecidos devem guardar alguma conexão com os fatos que estão 
sendo objeto de um dado inquérito original. São os casos em que se está 
diante de crimes praticados em concurso formal; os que são objeto de 
quadrilha, bando ou associações criminosas; os que estão ligados pela 
relação de concurso de agentes; os ligados por relação de favorecimento ou 
que representam crimes acessórios (ex. favorecimento pessoal e real, e 
receptação e lavagem de dinheiro em relação aos crimes anteriores) e ainda 
os crimes bilaterais, como os crimes de corrupção. 

 
No caso, apurava-se a existência de uma quadrilha organizada 

supostamente formada para burlar licitações, em benefício de seus 
integrantes e prejuízo da Administração Pública, o que acabou levando a 
autoridade policial a descobrir a suposta prática de crimes de corrupção e 
de alguns delitos previstos na Lei n. 8.666/93, todos eles cometidos no 
mesmo contexto daquela associação, de modo a revelar a total regularidade 
da interceptação telefônica como meio de prova desses crimes. 

 
A situação objeto de investigação também foi devidamente apontada, 

para a decretação do afastamento do sigilo telefônico, como se constata da 
leitura da representação da autoridade policial e do requerimento do MPF, 
adotados na decisão de fls. 75/77 do apenso. 
                                                           
1 FRANCISCO AGUILAR. Dos Conhecimentos Fortuitos Obtidos Através de Escutas Telefônicas. 
Coimbra: Almedina, pp.22/24. 
2 Ob. cit., pp. 55 e ss..  
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Na representação da autoridade policial (fls. 03/06), a situação foi 

apontada como: 
 

“um esquema de superfaturamento dos serviços prestados pela 
empresa (BRASIL SUL), fraude que contaria com a participação 
direta de funcionários do INTO. (...) A BRASIL SUL também é 
investigada em esquemas de fraude na prestação de serviços em 
outros órgãos da ‘saúde’, como o Hospital dos Servidores do 
Estado (HSE), fato que é apurado através do IPL nº 1377/03, que 
também tramita nessa Vara Federal (...) à época dos fatos apurados, 
eram sócios o investigado Altineu Pires Coutinho e seu filho, 
Altineu Cortes Freitas Coutinho. 
(...) 
O mencionado relatório (da autoridade policial de fls. 07 e 
seguintes) dá conta que diálogos de ALTINEU P. COUTINHO e 
seu sócio VITTORIO TEDESCHI sobre esquemas de fraudes em 
licitações no Ministério da Saúde foram interceptados recentemente 
durante as investigações relativas à Operação Vampiro. VITTORIO 
TEDESCHI é sócio de ALTINEU em empresas sediadas no Rio de 
Janeiro, como na HALEN ELLIOT DO BRASIL INDUSTRIA E 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PRECISÃO e HALEN 
ELLIOT COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.” 

 
No requerimento do MPF (fls. 65/73), também foi mencionado que: 
 

“O IPL Nº 1376/2003 foi instaurado com o propósito de apurar 
fraudes praticadas em detrimento do INTO decorrentes de 
irregularidades em contratos de prestação de serviços com a 
empresa “BRASIL SUL”, envolvendo seus donos e também 
servidores do referido Instituto ... 
ALTINEU PIRES COUTINHO é peça chave para melhor elucidar 
o esquema organizado de crimes contra o patrimônio público que 
vem atuando, ao menos, desde 1992. Isto porque além de ser sócio 
da empresa ‘BRASIL SUL’ na época do contrato com o INTO, 
ainda exerce influência em relação à citada empresa, uma vez que a 
atual composição societária é composta por integrantes de sua 
família, tendo sido flagrado em recentes conversas telefônicas 
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sobre negociatas em licitações no bojo da “Operação Vampiro”, 
como demonstra o relatório em anexo. 
VITTORIO TEDESCHI é sócio de ALTINEU nas empresas 
“HALEN ELLIOT DO BRASIL IND. E COM. DE 
EQUIPAMENTOS DE PRECISÃO’ e ‘HALEN ELLIOT COM. 
INTERNACIONAL LTDA.’ sediadas no Rio de Janeiro. 
(...) 
O afastamento do sigilo telefônico e interceptação das conversas 
dos ora requeridos mostra-se medida indispensável para a devida 
apuração das graves infrações em que estão envolvidos, isto porque 
trata-se de quadrilha bem organizada, contando com a participação 
de servidores públicos de alto escalão e mesmo de autoridades 
políticas, fatos que dificultam as investigações rotineiras sobretudo 
na coleta de informações junto aos órgãos lesados. A dinâmica do 
esquema de fraudes também impõe a adoção da presente medida, 
uma vez que os verdadeiros responsáveis atuam através de pessoas 
jurídicas, dificultando a composição do nexo causal. 
(...) 
A urgência do presente pedido é igualmente patente, tendo em vista 
a atualidade das fraudes e as recentes ameaças sofridas pelo diretor 
do INTO, Sérgio Cortes.” 

 
Portanto, a situação a ser investigada estava bem delimitada, qual seja, 

a existência de uma associação de pessoas, bem estruturada, nos moldes do 
art. 288 do CP c/c art. 1º da Lei n. 9.034/95 para obter vantagens indevidas 
com licitações no INTO, em desfavor da Administração Pública cujas 
apurações já andavam em âmbito administrativo, sob a gestão do Diretor 
Dr. SÉRGIO CORTES, que, por conta das medidas administrativas 
moralizadoras que tomou (fl. 03 do apenso), sofreu diversas ameaças e 
atentados com disparos de arma de fogo contra seu veículo, apurados no 
IPL nº 530/03 (fl. 04 do apenso) e chegou a ficar sob proteção policial (fl. 
390 do apenso). 

 
Aliás, o juízo especificou, na decisão de fls. 75/77, que a interceptação 

telefônica se fazia necessária para investigação quanto ao envolvimento 
daqueles investigados “em quadrilha interestadual voltada para a prática 
de fraudes em licitações e desvios de verbas públicas, além de outros 
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crimes cometidos a partir de contratos de prestação de serviços a órgãos 
públicos de saúde”. 

 
Insta acentuar, mais uma vez, que aquele momento era ainda de 

investigação (e não de acusação), e é preciso que se distinga uma vez por 
todas, uma coisa da outra. Afinal, uma acusação delimitada só é possível 
depois de uma investigação ampla sobre os fatos. Querer se partir da 
certeza da presença dos crimes específicos que estariam ocorrendo e de 
seus autores, para solicitar a medida cuja finalidade é, no momento da 
investigação, exatamente aprimorar e aprofundar os fatos até o mais 
próximo possível da certeza, é subverter a ordem e a natureza das coisas, 
fazendo com que a formação exata do libelo anteceda a própria medida 
capaz de levar a ele.    

 
Assim, o que se fazia necessário lá estava, que era, nos termos do 

parágrafo único do art. 1º da Lei 9.296/96, a descrição clara da situação 
objeto da investigação, as pessoas a serem investigadas, os crimes do rol 
legal que, liminarmente se faziam presentes, e a óbvia conclusão de que, se 
tratando de crimes praticados no bojo de um acerto entre empresas 
concorrentes para burlar licitações, quiçá com adesão de alguém de dentro 
do Poder Público, dificilmente se poderia chegar à sua constatação fazendo 
perguntas a pessoas. 

 
Nesse prisma, não houve qualquer afronta aos artigos da Lei n. 

9296/96, e nem ao art. 5o, XII da CR/88. 
 
Também não há que se falar em ilegalidade da interceptação 

telefônica por falta de esclarecimento sobre quais outros meios de 
investigação teriam sido insuficientes para a apuração dos fatos. 

 
Já no bojo da investigação, havia notícia de que os crimes estariam 

sendo praticados por quadrilha formada por pessoas do alto escalão da 
sociedade e do governo, de maneira bem estruturada e em atuação há mais 
de uma década. Insista-se, como penetrar e recompor os fatos praticados 
em meio a empresas acertadas entre si e com o Poder Público, apenas 
colhendo depoimentos e remetendo-se ofícios para aqui e para ali? 
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Cabe registrar que, no curso das investigações, como mencionado na 
denúncia, foram verificadas outras licitações fraudadas, além daquelas 
investigadas no INTO, segundo consta também do relatório parcial da 
autoridade policial constante às fls. 388 e seguintes do apenso, o que só se 
tornou possível de descobrir por conta do monitoramento telefônico em 
curso. 

 
No tocante às sucessivas prorrogações, cabe destacar que o art. 5º da 

Lei n. 9.296/96, em sua parte final, dispõe que a diligência poderá ser 
renovada pelo prazo de 15 (quinze) dias - igual ao prazo máximo da 
primeira concessão - desde que comprovado que a medida é imprescindível 
para a prova do fato. 

 
Como se pode perceber, o que delimita o número de prorrogações 

possíveis, é a demonstração de que a medida é imprescindível para a prova 
do fato, o que, a princípio, em crimes que se cometem com habitualidade, 
permanência, estabilidade e/ou continuidade, sempre se verifica presente, 
dado que em tais casos, os atos de consumação se espalham no tempo e não 
se revelam em apenas um dado instante, às vezes nem mesmo em alguns 
dias. 

 
Por essa razão é que a jurisprudência3

 

, acertadamente, vem definindo 
que a prorrogação da interceptação telefônica de que trata a Lei, não está 
adstrita apenas a uma vez, o que totalizaria o prazo de trinta dias apenas. 
Compreendeu-se, como não poderia deixar de ser, que a definição da 
necessidade de se prosseguir colhendo o elemento de prova documental 
direto, que constituem os diálogos mantidos pelos alvos, fica a cargo 
daquilo que se mostra imprescindível para a formação da prova. 

Também ficou assentado no I Fórum Nacional de Juízes Federais 
Criminais do Brasil – FONACRIM, através do enunciado n. 2, que “A 

                                                           
3 STF: RHC nº 88471/SP, Relator:  Min. Gilmar Mendes; RHC nº 85575/SP, Relator:  Min. Joaquim 

Barbosa. STJ: HC nº 50193/ES, Relator: Min. Nilson Naves; HC nº 34701/SP, Relator: Min. Hélio Quaglia 
Barbosa. 
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quebra do sigilo das comunicações telefônicas e telemáticas pode ser 
prorrogada tantas vezes quantas necessárias à investigação”. 

 
Claro está que o imprescindível se extraía da situação concreta que se 

apresentava, valendo notar que em se tratando de fatos delituosos que 
visavam a participação concertada de empresas em processos de licitação, 
que por sua própria natureza duram no tempo até chega à adjudicação do 
objeto burlado, as prorrogações eram imprescindíveis para se chegar ao 
panorama completo do conjunto da obra delituosa.  

 
Portanto, ao contrário do que aduzem as defesas, há sim possibilidade 

de sucessivas prorrogações, com respaldo em precedentes do Excelso 
Pretório, o que afasta a ilegalidade do monitoramento telefônico. 

 
Ainda quanto às prorrogações das interceptações telefônicas, o que 

basta é que haja breve relato do andamento das investigações e as razões 
para que a medida prossiga, sobretudo se ela já foi deferida, 
fundamentadamente, e os motivos que a ensejaram ainda prosseguem após 
o primeiro prazo. 

 
Corroborando o acima exposto, há entendimento jurisprudencial 

uniforme e iterativo, a exemplo dos excertos abaixo transcritos, mutatis 
mutandis:  

 
“Ementa: CRIMINAL. RHC. CRIMES CONTRA A ORDEM 
TRIBUTÁRIA. (omissis). INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. 
NULIDADES. PRAZO DE DURAÇÃO. (omissis). DELITOS 
APENADOS COM DETENÇÃO. LICITUDE DAS 
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. RECURSO 
DESPROVIDO. 
I. A interceptação telefônica deve perdurar pelo tempo necessário 
à completa investigação dos fatos delituosos.  
II. O prazo de duração da interceptação deve ser avaliado pelo 
Juiz da causa, considerando os relatórios apresentados pela 
Polícia.  
III. (omissis)  
IV. (omissis) 
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V. Não se faz necessária a transcrição das conversas a cada 
pedido de renovação da escuta telefônica, pois o que importa, 
para a renovação, é que o Juiz tenha conhecimento do que está 
sendo investigado, justificando a continuidade das 
interceptações, mediante a demonstração de sua necessidade.  
VI. (omissis)  
VII. (omissis)  
VIII. (omissis)  
IX. (omissis)  
X. (omissis)  
XII. Se, no curso da escuta telefônica – deferida para a apuração 
de delitos punidos exclusivamente com reclusão – são 
descobertos outros crimes conexos com aqueles, punidos com 
detenção, não há porque excluí-los da denúncia, diante da 
possibilidade de existirem outras provas hábeis a embasar 
eventual condenação. 
XIII. (omissis)  
XIV. É lícita a interceptação telefônica deferida por Autoridade 
Judicial, atendendo representação feita pela Polícia, de maneira 
fundamentada e em observância às exigências legais. 
XV. Recurso desprovido. (STJ – RHC n. 13274/RS – Processo nº 
2002/0104866-6 – Órgão Julgador: Quinta Turma – DJ de 
29.09.2003, p. 276 - Relator: Min. Gilson Dipp);  
 
“Ementa: PROCESSUAL PENAL. INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. "ERROR IN PROCEDENDO" DA AUTORIDADE 
JUDICIÁRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 
- A prorrogação do prazo de interceptação telefônica é possível 
tantas vezes quantas forem necessárias, desde que devidamente 
fundamentada pelo Juiz, ante a conveniência para as 
investigações, presentes os pressupostos da autorização, não 
havendo que se falar em limite máximo de 30 (trinta) dias. 
- Recurso improvido por não caracterização de ilicitude da prova 
obtida por meio de escuta autorizada judicialmente. (STJ -  RHC 
nº 15121/GO – Processo nº 2003/0189221-5 – Órgão Julgador: 
Sexta Turma - DJ de 17.12.2004,  p. 595 - Relator: Min. Paulo 
Medina)”;   
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“Ementa: RHC. PROVAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. 
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE 
FUNDAMENTADA. VALIDADE. 
1. (omissis)  
2. A apreciação da existência de indícios razoáveis da autoria ou 
participação em infração penal e da possibilidade de utilização de 
outros meios de prova não se coaduna com a via estreita do writ, 
pois demanda revolvimento do conjunto fático dos autos. 
3. Recurso improvido. (STJ – RHC n. 9555/RJ - Processo nº 
2000/0009776-4 -  Órgão Julgador: Sexta Turma - DJ de 
12.06.2000,  p. 135 (JBC vol. 47 p. 102) – Relator: Min. 
Fernando Gonçalves)”.  

 
No caso concreto, observa-se nas decisões de fls. 190/192 (deferida 

pela Dra. MARIANNA CARVALHO BELLOTTI), 200/201 (deferida pelo 
Dr. VLAMIR COSTA MAGALHÃES), 232 e 275 (deferida pela Dra. 
BIANCA STAMATO FERNANDES),  313 (deferida pelo Dr. 
ALEXANDRE BERZOSA SALIBA), 501/504 (deferida pela Dra. ANA 
PAULA RODRIGUES MATHIAS), 600/602 (deferida pelo Dr. ERIK 
NAVARRO WOLKART) e outras, relativas às renovações da medida de 
interceptação, que as mesmas além de adotarem os fundamentos da decisão 
inicial, sempre fazem referência aos relatórios de informação 
circunstanciada da autoridade policial, todos bem minuciosos a respeito do 
desenvolvimento das investigações e relevância do monitoramento 
telefônico para elucidar os crimes investigados. 

 
É importante destacar que mais de 06 (seis) Juízes Federais chegaram 

a despachar na concessão da interceptação e suas prorrogações, todos eles 
motivando suas decisões e concordando com a necessidade de seus 
prosseguimentos, o que mais reforça o fato de que aqueles que tiveram 
contato com as investigações se convenceram de sua necessidade de forma 
comum.  

 
Ademais, as decisões que prorrogaram as interceptações, assim como 

a que decretou a medida, encamparam os fundamentos expendidos pela 
autoridade policial e pelo MPF, demonstrando a apreciação das medidas 
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propostas e das circunstâncias fáticas que as envolviam, não havendo que 
se falar em ausência de fundamentação nesse caso. 

 
Nesse prisma, não há que se falar em carência de fundamentação 

quanto a um dos terminais, posto que a decisão de fl. 368 reportou-se aos 
argumentos da autoridade policial, onde consta (fls. 365) que, no curso do 
monitoramento telefônico, havia sido verificado que ANTÔNIO 
AUGUSTO TEIXEIRA (titular da linha telefônica mencionada pela defesa, 
de n. 8115.9696) é membro do Sindicato das Lavanderias do Rio de Janeiro 
e consultor da empresa BRASIL SUL na área de prestação de serviços de 
lavanderia, tendo vários contatos com servidores de órgãos públicos 
responsáveis pela realização das licitações. Daí a necessidade de quebra do 
sigilo do seu telefone. 

 
Em relação à ausência de informação por parte das operadoras de 

telefonia quanto à data do sigilo efetivamente quebrado, a meu ver, isso 
não maculou o exercício da defesa. Como bem observado pelo MPF em 
contrarrazões, basta à defesa consultar as transcrições das gravações, que 
informam a data e o horário das ligações a que se referem, para ter acesso a 
tal informação. Caso se houvesse utilizado como prova ou mesmo 
constasse dos relatórios alguma conversa gravada fora do período 
permitido, a defesa poderia facilmente identificá-la e questionar sua 
legalidade. Embora a informação das operadoras pudesse facilitar o 
trabalho da defesa, não se trata, em hipótese alguma, de falta que enseje a 
nulidade do processo. 

 
Ante o exposto, rejeito a preliminar. 
 
2 – Inépcia da denúncia – não cabimento 
 

A denúncia nada teve de evasiva. Pelo contrário, apontou diversos 
elementos concretos, a título de indícios suficientes para possibilitar a 
instauração da ação penal. 

 
Ficou muito claro, da narrativa da inicial acusatória, que o acusado 

VITTORIO TEDESCHI foi apontado como um dos líderes de quadrilha 
formada, sobretudo, para fraudar licitações públicas, sendo sempre um dos 
principais beneficiários do esquema criminoso. Para tanto, ainda em 
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resumo da denúncia, deixaria a maior parte da execução dos crimes a cargo 
de seus subordinados, mais ainda evidenciando ser o mentor intelectual dos 
crimes.  

 
A denúncia mencionou, além de diálogos em que se poderia 

depreender a atuação de VITTORIO nos injustos (ex: fls. 26, 33), alguns 
diálogos do próprio acusado (ex: fls. 26, 37,38/39, 40/41) indicando a 
prática delitiva, além do que era ele sócio de duas das empresas mais 
beneficiadas nos certames fraudados. 

 
Ora, os indícios de sua atuação no injusto, efetivamente narrados na 

extensa e detalhada denúncia, são bem suficientes para a deflagração da 
ação penal. Aliás, a narrativa foi muito coerente com a trama delituosa e 
com o papel de cada um dos integrantes da suposta quadrilha, de maneira 
que a denúncia nada possui de genérica. Quanto a VITTORIO, a coerência 
da narrativa advém de seu papel de maior relevância nos crimes, sempre 
procurando se distanciar da execução dos injustos, deixando para seus 
subordinados o papel de executores, embora o acusado seja o maior 
beneficiado com os crimes em tese. 

 
Tudo isso se depreende da leitura da inicial acusatória, cuja 

regularidade ensejou o seu recebimento e culminou com a condenação do 
acusado nos termos da sentença. 

 
Ainda que assim não fosse, como salientado pelo MPF em 

contrarrazões, em crimes societários, nos quais os proprietários das 
empresas, mentores dos crimes, buscam se ocultar através da pessoa 
jurídica e deixam os atos executórios para agentes a eles subordinados, a 
exigência de descrição pormenorizada da conduta delituosa fica mitigada 
em razão exatamente das dificuldades de apuração dos atos cometidos por 
aqueles que idealizam os crimes e determinam sua prática por outras 
pessoas. 

 
Destarte, rejeito a preliminar. 
 
3 – Cerceamento de defesa – não configuração 
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As defesas de VITTORIO TEDESCHI e ALTINEU PIRES 
COUTINHO também arguiram a nulidade do feito por cerceamento de 
defesa em razão do indeferimento de diligências requeridas pelos acusados 
e do desmembramento do processo. 

 
Isso porque o Juízo monocrático indeferiu pedido de requisição de 

cópia da auditoria realizada nos procedimentos licitatórios da IQUEGO, 
expedição de ofícios a laboratórios nos quais a denúncia menciona terem 
ocorrido fraudes em licitações, objetivando o esclarecimento de algumas 
informações, requerimento de perícia nos documentos enviados pelos entes 
públicos nos quais teriam ocorrido as fraudes nas licitações, para saber o 
real prejuízo dos órgãos públicos com as licitações descritas na denúncia, 
entre outros. 

 
O desmembramento do processo, determinado quanto aos acusados 

que se encontravam presos, segundo a defesa, teria violado o princípio da 
igualdade processual, já que o critério utilizado para desmembrar o feito foi 
separar os réus presos dos que estavam soltos, sendo inadmissível o 
emprego de diferentes pesos e diferentes medidas a situações estritamente 
semelhantes. Ocorre que o acusado MARCELO CORTES, cujo processo 
foi inicialmente desmembrado por estar também preso, com sua soltura, foi 
readmitido no processo originário, o mesmo não ocorrendo quanto aos 
apelantes. 

 
Ademais, os ora apelantes teriam interesse em participar da oitiva 

de testemunhas arroladas pelos co-réus, diante do princípio da comunhão 
das provas, além da possibilidade de decisões conflitantes. 

 
Argumentaram, ainda, que o desmembramento do processo acabou 

por impedir que provas concretas da improcedência da denúncia e que 
estão sendo trazidas aos autos do processo principal por co-réus que 
participaram das licitações, sejam aproveitadas por sua defesa. Além disso, 
a defesa de ALTINEU mencionou que o julgamento dos ora apelantes 
acarretará o pré-julgamento dos autos principais, pois, mantida a 
condenação pelo crime de quadrilha, neste feito, pelo menos dois acusados 
deverão ser também condenados pelo crime de quadrilha nos autos 
principais, e do mesmo modo deverá ocorrer quanto ao crime de corrupção. 
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Quanto ao indeferimento das diligências, pelo Magistrado de 
Primeiro Grau, insta acentuar que o juízo de admissibilidade das provas 
pelo juiz deve ser feito com extrema cautela, a fim de que sejam 
indeferidas apenas aquelas que sejam ilegais ou ilegítimas, ou as que 
realmente não tenham pertinência com os fatos ou sejam requeridas em 
momento inoportuno. Segundo lição de Antonio Magalhães Gomes Filho 
(p. 95): 

 
“A admissibilidade da prova constitui, portanto, um conceito de 
direito processual e consiste numa valoração prévia feita pelo 
legislador, destinada a evitar que elementos provenientes de fontes 
espúrias, ou meios de prova reputados inidôneos, tenham ingresso 
no processo e sejam considerados pelo juiz na reconstrução dos 
fatos 
(...) 

é evidente que não se permite ao juiz, em nome do livre 
convencimento, excluir qualquer prova pela consideração 
antecipada de que seus resultados não irão alterar a sua convicção; 
isso não somente importaria em prejulgamento, como também 
levaria à exclusão de eventuais elementos que poderiam servir a um 
reexame da causa, em grau de recurso ou revisão, com inequívoca 
afronta ao direito a prova”4

 
 

Com efeito, nas decisões de fls. 4454/4455 e 4502, o Juízo de 
Primeiro Grau indeferiu as diligências por que se apresentavam 
impertinentes, procrastinatórias, além de intempestivo o pleito, inclusive o 
de que fosse trazido aos autos o resultado da auditoria realizada na 
IQUEGO, a qual não teria constatado nenhuma irregularidade por parte dos 
licitantes. Também foi indeferida a elaboração de laudos sobre os 
patrimônios dos apelantes e a solicitação para que retornassem aos autos 
principais. 

 
Comungo do mesmo entendimento esposado pelo Juízo a quo 

sobre a intempestividade do pedido das defesas de VITTORIO (fls. 
4454/4455) e ALTINEU (fls. 4454/4455 e 4502) e quanto à impertinência 

                                                           
4 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal. São Paulo, RT: 1997, p. 95, 
132/133. 
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das diligências requeridas para a prova dos fatos objeto da denúncia. 
Ocorre que tais pedidos deveriam ter sido formulados na fase do art. 395 do 
CPP, qual seja, o de apresentação das alegações preliminares, que é a 
primeira oportunidade que a defesa possui de manifestação e na qual 
deveriam ter sido requeridas todas as diligências consideradas necessárias 
para a elucidação dos fatos narrados na denúncia e consubstanciados nos 
elementos trazidos no inquérito policial e medidas cautelares. 

 
Na fase do art. 499 do CPP, como fundamentado pelo Juiz de 

Primeiro Grau, podem ser requeridas as diligências reputadas 
imprescindíveis para o esclarecimento de fatos controvertidos surgidos no 
curso da instrução processual e não em momento anterior, cuja 
oportunidade para requerimentos precluiu com a apresentação das 
alegações preliminares. 

 
Contudo, mesmo que a postulação da prova tivesse ocorrido em 

momento oportuno, tudo dando a crer que não possui caráter protelatório, 
há, ainda, que se aferir da pertinência da realização da prova, à vista do 
objeto da causa, para que também se procure adequá-la aos princípios da 
economia e celeridade processuais, que repudiam a realização de provas 
desnecessárias e impertinentes, com custos para os órgãos públicos e para a 
jurisdição. 

 
A nossa lei processual ampara o juízo de admissibilidade da prova 

sob a influência desses princípios processuais, no art. 184 do Código de 
Processo Penal, utilizado como um dos fundamentos para o indeferimento 
das diligências requeridas, que reza: 

 
“Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade 
policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for 
necessária ao esclarecimento da verdade. 
 

De fato, quanto ao indeferimento de juntada de cópia de processo 
administrativo, a ausência de constatação de irregularidade em seara 
administrativa não tem o condão de vincular a esfera penal, face à 
autonomia e independência entre as duas esferas. É curial a idéia de que 
são relativamente independentes as esferas administrativa, cível e penal. A 
superposição de círculos de ilicitude, por si só, já demonstra esta assertiva, 
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na medida em que todo ilícito penal será um ilícito civil e administrativo, 
gerando repercussões nesses dois âmbitos, em termos de indenizações e 
medidas disciplinares, assim como fará coisa julgada no cível a sentença 
penal que reconheça causas de exclusão da antijuridicidade (arts. 63 e 65 
do CPP). 

 
Todavia, nem sempre a ilicitude civil/administrativa representará um 

ilícito penal, haja vista que este ocupa escala de maior gravidade, nem 
sempre atingida por todos os fatos repudiados pelo ordenamento, ainda que 
estes constituam ilícitos daquela natureza. 

 
Outrossim, quando o sujeito for absolvido na esfera penal, com base 

na falta de provas suficientes ali carreadas, por exemplo, isso não 
importará, necessariamente, em decisão a ele favorável em âmbito civil ou 
administrativo, nos quais ainda poderão ser proferidas decisões contrárias a 
seus interesses. 

 
Deve-se ter em mente ainda que, no âmbito do processo 

administrativo, não será levada em conta nenhuma questão de ordem 
criminal, até porque não é de sua gênese tal enfoque. 

 
Questões voltadas ao campo da ilicitude penal, melhor serão 

avaliadas na seara do processo penal, onde vigoram princípios mais amplos 
de proteção ao indivíduo e de apuração do fato delituoso através da busca 
da verdade real. 

 
Assim, as questões materiais, quanto à existência de fraude ou não 

nas licitações, podem e devem ser perquiridas em procedimento 
inquisitorial e, posteriormente na instrução penal, pois nada têm a ver com 
a forma pela qual a Administração Pública atuou num primeiro momento 
para eventualmente averiguar ou sanar as irregularidades apontadas. 

 
Nesse sentido, mutatis mutandis, vejam-se os seguintes julgados: 

 
“EMENTA: Mandado de segurança. - É tranqüila a jurisprudência 
desta Corte no sentido da independência das instâncias 
administrativa, civil e penal, independência essa que não fere a 
presunção de inocência, nem os artigos 126 da Lei 8.112/90 e 20 
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da Lei 8.429/92. Precedentes do S.T.F.. - Inexistência do alegado 
cerceamento de defesa. - Improcedência da alegação de que a 
sanção imposta ao impetrante se deu pelo descumprimento de 
deveres que não são definidos por qualquer norma legal ou 
infralegal. Mandado de segurança indeferido.” (STF - MS 22899 
AgR / SP - SÃO PAULO -  Relator(a): Min. MOREIRA ALVES 
- Órgão Julgador:  Tribunal Pleno - DJ de 16-05-2003, p. 92) 
grifo meu; 
 
"RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. ART. 316, 
DO CP. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE 
JUSTA CAUSA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA JULGADA IMPROCEDENTE. OBJETO 
DISTINTO DA AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS 
ESFERAS CÍVEL E PENAL. 
A improcedência da ação civil pública apurando responsabilidade 
por improbidade administrativa não impede o prosseguimento da 
ação penal que apura suposto crime de concussão (art. 316, do 
CP) ante a independência das esferas cível e criminal, mormente 
quando se afigura patente a diversidade de objetos e fins entre as 
duas ações. Em sede de habeas corpus, conforme entendimento 
pretoriano, somente é viável o trancamento de ação penal por 
falta de justa causa quando, prontamente, desponta a inocência do 
acusado, a atipicidade da conduta ou se acha extinta a 
punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na espécie. Recurso 
desprovido." (STJ – QUINTA TURMA – RHC N° 11722/MT – 
DJ de 05/11/2001, p. 264 – Relator: Ministro JOSÉ ARNALDO 
DA FONSECA) grifo meu. 

 
No tocante aos demais pedidos defensivos, as decisões 

mencionadas bem consideraram que alguns questionamentos a serem feitos 
aos órgãos públicos sequer poderiam ser respondidos pelos mesmos; que as 
fraudes às licitações imputadas na denúncia não exigem o efetivo 
recebimento dos valores vinculados às licitações; que não importa para a 
prova dos fatos saber se o patrimônio dos acusados é ou não vultoso; que é 
nitidamente procrastinatória a expedição de ofícios a todos os laboratórios 
privados do país; e que os laboratórios já haviam remetido, por requisição 
do juízo, cópia de todos os processos licitatórios referidos na denúncia. 
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Portanto, a meu sentir, o indeferimento das diligências requeridas 

pelas defesas não configurou nulidade, pois o juízo de admissibilidade se 
situou dentro da legalidade e não afrontou o devido processo legal. 

 
Quanto ao desmembramento do feito, também não vislumbro 

nenhuma ilegalidade no indeferimento do retorno dos apelantes ao processo 
originário depois de revogada a prisão preventiva dos mesmos. 

 
O Juízo a quo desmembrou o feito quanto aos réus que 

permaneceram presos, a fim de não prolongar suas prisões com uma 
instrução mais complexa, tendo em vista a grande quantidade de acusados, 
em maioria, já soltos. Nesse passo, o processo foi desmembrado em relação 
a ALTINEU, VITTORIO e MARCELO (fls. 3870/3871), os únicos que 
permaneciam presos. Com a soltura de MARCELO (fls. 3935/3940), antes 
que se implementasse o desmembramento, foi determinado que o 
desmembramento ocorresse somente para que não houvesse o atraso na 
instrução dos únicos réus que ficaram presos: ALTINEU e VITTORIO. Por 
isso, como se vê na certidão de fl. 4382, houve o desmembramento 
somente quanto aos réus presos ALTINEU e VITTORIO. 

 
Logo, não há que se falar em retorno do acusado MARCELO ao 

feito de origem, já que o desmembramento sequer havia sido efetuado. 
Assim, os ora apelantes não se encontravam, quando soltos, na mesma 
situação de MARCELO, de modo que inexiste afronta ao princípio da 
isonomia nesse aspecto. 

 
Com a soltura dos apelantes por determinação do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça (fls. 4561), me parece até óbvio que não se mostrava 
adequada às fases em que se encontravam os processos, originário e 
desmembrado, o retorno dos mesmos ao processo originário, já que não 
havia outros réus presos que demandassem um trâmite mais célere do 
processo e, por isso, as provas concernentes a ambos os ora apelantes já se 
encontravam nos autos fruto do desmembramento, efetivado na fase do art. 
499 do CPP quanto a VITTORIO e ALTINEU. Ao contrário da tese, a meu 
sentir, o retorno dos apelantes aos autos originários só acarretaria um 
efeito: mais demora na instrução à vista da maior quantidade de réus.  
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É totalmente descabida, ainda, a tese defensiva de que houve 
ofensa à comunhão das provas. Tal comunhão deve ser assegurada naquilo 
em que a prova levada ao bojo de um processo posa servir e ser explorada 
por todos aqueles que estão nos pólos, ativo e passivo. No caso, com o 
desmembramento regular e legítimo, operado segundo o art. 80 do CPP, 
sequer se pode dizer que os apelantes deste processo desmembrado 
estavam no mesmo pólo passivo dos demais acusados que permaneceram 
no processo originário.  

 
Ademais, quando das alegações preliminares, nas quais foram 

arroladas as testemunhas e requeridas diligências em prazo comum, as 
defesas de ALTINEU e VITTORIO já deveriam ter arrolado todas as 
testemunhas que considerassem relevantes e agido da mesma forma com 
relação a eventuais diligências. E se alguma testemunha, documento ou 
diligência relevantes chegaram ao conhecimento e seus competentes 
advogados após aquela fase, mesmo que já produzidas no processo 
originário, também lhes seria possível pugnar sua produção no próprio 
processo desmembrado, bem como pedir ao juiz a requisição de cópias de 
provas produzidas nos autos daquele processo. 

 
Aliás, o acolhimento da tese levaria à extinção do instituto do 

desmembramento, uma vez que sempre há a possibilidade de produção de 
provas por outros corréus que acabem por não figurar no mesmo processo. 
Nesse prisma, a tese defensiva é que afronta o texto legal do at. 80 do CPP, 
ao argumentar no sentido da impossibilidade de desmembramento. 

 
No mais, a bem lançada fundamentação do Juízo de Primeiro Grau, 

quanto ao indeferimento do pedido de ALTINEU para retorno aos autos 
principais (fls. 4523/4524) deve ser integralmente mantida: 

 
“Primeiramente é necessário consignar que o desmembramento foi 
realizado com o fito de evitar prejuízo às defesas dos réus presos, 
uma vez que nos autos principais restam mais de setenta 
testemunhas para serem ouvidas, o que demandará longo tempo. 
Ora, não entendo como prejuízo para a defesa o fato de ter o 
processo desmembrado andamento mais célere, uma vez 
respeitados os princípios constitucionais. Também não posso 
concordar com a alegação de que a defesa fica limitada na medida 
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em que deixou de participar das provas produzidas nos autos 
principais, posto que o processo foi recentemente desmembrado, 
em dezembro, e nessa altura as provas requeridas tanto pela defesa 
quanto pela acusação já estavam carreadas aos autos e, ainda, a 
defesa nunca foi impedida de ter acesso a qualquer dos 
procedimentos inerentes ao caso em questão e, portanto, não pode 
alegar cerceamento de defesa apenas porque deseja participar das 
provas produzidas nos autos principais. Ora, a defesa já participou 
e participa dos autos, apenas não é plausível que deseje postergar o 
julgamento do mérito da presente ação em função de oitivas de 
testemunhas arroladas por outros acusados. 
Na realidade, o pedido defensivo faz vislumbrar a intenção de 
retardar o andamento do feito no momento em que este caminha 
para a decisão de mérito, considerando que o acusado obteve 
liberdade em função de decisão em habeas corpus impetrado 
perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 

Entendo, portanto, que não traz o menor prejuízo para a 
defesa o fato de o processo desmembrado ter chegado mais cedo ao 
fim da instrução, pelo contrário, acredito que a célere prestação 
jurisdicional favorece a todos, inclusive à sociedade, estando em 
pauta da discussão nos diversos órgãos do Poder Judiciário visando 
a melhoria da instituição e realização de uma justiça mais efetiva. 
Por todo o exposto, INDEFIRO o requerimento feito pela defesa de 
ALTINEU PIRES COUTINHO.” 
 
Ressalte-se, ainda, que o fato de serem os crimes de quadrilha e 

corrupção de concurso necessário não acarreta o julgamento conjunto, nem 
prejulgamento dos acusados que integram os autos principais. 

 
No primeiro caso, porque por força de disposição legal, inserta no 

art. 80 do CPP, e pacífico reconhecimento jurisprudencial5

 

, os processos 
podem ser separados pelo excessivo número de acusados, ou para não 
prolongar a prisão provisória (que foi exatamente o caso presente), ou 
ainda por motivo relevante que o juiz repute conveniente a separação.  

                                                           
5 HC 38393 – STJ – Quinta Turma – DJ de 21/02/2005 – Rel: Ministro Gilson Dipp; HC 3149 – TRF 2a. 
Região – DJ de 09/12/2003 – Rel: Desembargador Federal Poul Erik Dyrlund. 
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No segundo caso, porque as situações individuais dos demais 
corréus, naquilo em que é medida e individualizada, tanto a sua 
participação nos fatos quanto suas culpabilidades, é fator que se prende a 
situações específicas de cada um, e nada interferem na situação dos outros, 
a menos que se verifique das provas que todos estão realmente ligados no 
mesmo evento delituoso, o que não é resultado de prejulgamento nenhum, 
mas sim da fenômeno do concurso de agentes, que eventualmente possa 
mesmo restar provado para todos, ainda que em processos desmembrados e 
em julgamentos em momentos diferentes. 

 
É de se destacar que os ora apelantes, embora tivessem sido soltos, 

ainda possuíam restrições à sua liberdade de locomoção (fls. 4561, 
4523/4524 e 4565/4566), não podendo se ausentar do distrito da culpa, o 
que já recomendaria maior celeridade na prestação jurisdicional. 

 
Por todo o exposto, rejeito a preliminar. 
 
4 – Impedimento e Suspeição do Magistrado de Primeiro Grau que 

atuou na instrução – não verificação 
 
A alegação de impedimento e de suspeição por conta da atuação do 

Juízo nas medidas cautelares e no curso da instrução não merece prosperar. 
A uma, porque nem mesmo encontra arrimo na lei, sendo os arts. 252 e 254 
do CPP carentes quanto ao impedimento e à suspeição aventada, qual seja, 
de atuação do Magistrado, no processo, no mesmo Grau de Jurisdição.  

 
Pelo contrário, o juiz competente pela distribuição ou pela 

prevenção, ao determinar medidas para acautelar o processo – como a 
prisão temporária e preventiva – ou para possibilitar a produção de provas 
imprescindíveis à elucidação dos fatos – como a interceptação telefônica – 
está no exercício regular de sua competência jurisdicional. Não há que se 
falar em impedimento ou suspeição porque o juiz adotou essas medidas, 
legalmente previstas, apesar das mesmas terem sido contrárias aos 
interesses dos acusados. 

 
A fundamentação implementada pelo Juízo ao determinar as 

medidas de prisão, interceptação telefônica, entre outras, atendeu à 
determinação constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 
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5°, inciso LXI e 93, inciso IX, ambos da CR/88). Para tanto, os 
Magistrados utilizaram elementos trazidos aos autos do inquérito policial, 
em decorrência das investigações, concluindo pela existência de fumus 
comissi delicti para a determinação dessas medidas, as quais só poderiam 
mesmo ser determinadas, acaso presentes os indícios de materialidade e 
autoria mencionados nas decisões judiciais. 

 
Na verdade, é imperativo que o juiz, mesmo decidindo 

provisoriamente medidas contrárias ao acusado, tenha que tecer alguns 
fundamentos sobre a necessidade da medida em razão da existência 
plausível de crime e sua autoria. O sistema cobra isso do juiz! 

 
Cabe então indagar: e se o Juízo tivesse indeferido as medidas com 

fundamentos favoráveis aos acusados? Estariam eles a questionar a sua 
parcialidade? E se não lançasse fundamentos mais precisos, os acusados 
não seriam os primeiros a impetrar todo tipo de writs para dizerem que a 
falta de motivação das decisões as levariam à prática de atos ilegais? 

 
Insta acentuar, ainda, que por ter deferido essas medidas, o Juízo 

não atuou em auxílio às investigações. Ocorre, que para a decretação dessas 
medidas, é imprescindível, também por determinação constitucional, a 
atuação jurisdicional, não podendo a prisão, a busca e apreensão ou a 
interceptação telefônica serem realizadas por autoridades administrativas, 
sem autorização judicial, exatamente para uma maior proteção dos direitos 
individuais. 

No caso de decisão sobre medida cautelar de prisão preventiva, por 
exemplo, o juízo sobre a existência do crime e dos indícios de autoria é de 
plausibilidade, mas sempre suscetível de ser reavaliado posteriormente, 
ainda que no primeiro momento a situação tenha se apresentado bastante 
plausível a ponto de se concluir pela necessidade da custódia.    

O que importa aferir, é se o Magistrado está conduzindo o processo 
dentro desta necessária formação e consciência, sem apresentar nenhuma 
outra atitude extraprocessual que demonstre a predisposição para condenar 
as pessoas, não sendo esse o caso do Juízo a quo. 
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Na verdade, as normas sobre competência e fundamentação de 
decisões judiciais que os apelantes invocam não estão previstas em nosso 
Direito com o alcance pretendido. 

 
De outro giro, cabe destacar que o impedimento e a suspeição 

dirigem-se à pessoa do Magistrado, acaso tenha sua parcialidade 
comprometida pelas hipóteses constantes dos arts. 252 e 254 do CPP. No 
caso em foco, como já registrado acima no tópico das interceptações 
telefônicas, vários foram os juízes a deferir as medidas cautelares 
desfavoráveis aos ora apelantes e não apenas o Juiz Titular da 4ª Vara 
Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que nem mesmo 
foi o juiz sentenciante do presente feito. 

 
Portanto, é totalmente descabida a tese, razão pela qual também 

rejeito essa preliminar. 
 
5 – Suspeição do juiz sentenciante – não configuração 
 
Não se pode olvidar, agora fazendo justiça à atuação lídima de há 

muito conhecida desta Corte, dos advogados dos apelantes, que de fato 
algumas considerações desnecessárias, diga-se, por parte do magistrado na 
sentença, não podem merecer a aprovação da Corte. 

 
Dos juízes são exigidos, o comedimento e a elegância, até mesmo 

para com os acusados, quando à luz do disposto no art. 59 do CP precisa 
adentrar avaliação de antecedentes, personalidade e conduta social. 

 
Sobretudo em relação aos advogados e à acadêmica, Dra. ADA 

GRINOVER, que contribuem substancialmente, com pontos de vista e 
parecer, respectivamente, para solidificação de teses jurídicas na doutrina e 
na jurisprudência, não se justificaram, se revelando até mesmo 
impertinentes, algumas das colocações da sentença, e que já foram 
rebatidas nas razões recursais pelos advogados. 

 
É possível que em determinado momento da carreira de um juiz, o 

ímpeto, a empolgação e indignação com algumas situações se sobreponham 
à prudência e a parcimônia nos contornos que se dá aos fundamentos com 
os quais se enfrenta as teses defensivas, mas, no caso, não me parece que o 
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incidente tenha sido capaz de revelar a parcialidade frontal e viciosa da 
qual nos falam as disposições legais do CPP, mormente as que procuram 
relacionar a ilegítima atuação do juiz ao sentimento pessoal em relação ao 
acusado (a exemplo do art. 254 I do CPP). 

 
Ocorre que as expressões citadas pelas defesas não indicam 

elementos relevantes e suficientes para caracterizar ausência de 
imparcialidade do juiz que proferiu a sentença. Coisa que é até mesmo 
difícil de se precisar, na medida em que não resta afastada a hipótese de um 
determinado juiz, cortês e polido no trato dos advogados e acusado, vir a 
deixar reservada mentalmente a parcialidade em relação ao mesmo acusado 
que sempre tratara bem. Daí que a lei e o sistema normativo devem partir 
de situações objetivas para definir a parcialidade, e que, a meu ver, não se 
confundem com excesso de linguagem na hora de decidir, 
fundamentadamente, sobre algumas situações processuais. 

 
O magistrado, no curso do processo, não revelou anterior e prévia 

razão de inimizade capital por qualquer dos acusados ou advogados, e nem 
antecipou qualquer juízo de condenação, embora tenha condenado os réus e 
indicado os motivos de tal convencimento de maneira que eu, de minha 
parte, jamais adotaria, e inclusive chego a me entristecer de ver, na medida 
em que sendo conhecedor também da técnica que o ilustre juiz sentenciante 
possui, mais se assanha a desnecessidade de alguns termos utilizados. 

 
Por outro lado, mesmo que não se repute conveniente que o juiz se 

afaste do contorno técnico das questões que lhe são levadas a conhecimento 
e julgamento, para sempre passar a noção de compenetração, serenidade e 
distanciamento, não se pode reconhecer vício de imparcialidade fincado 
unicamente em destaque de redação contida no julgado, e sem 
correspondência mais concreta com uma das hipóteses dos arts. 252 e 254 
do CPP. 

 
Destarte, por inexistir qualquer motivo a demonstrar a parcialidade 

do juiz prévia ao julgamento, rejeito a preliminar. 
 
6 – Nulidade da sentença – não existência 
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As defesas sustentam que a sentença é nula por ausência de 
fundamentação quanto às teses por elas ventiladas. 

 
Contudo, as teses defensivas não prosperam simplesmente porque o 

juiz fundamentou suficientemente sua sentença e atendeu plenamente ao 
art. 381 do CPP. Apesar do Magistrado sentenciante não ter mencionado 
um capítulo específico para cada tese, o que evidentemente não é exigido 
em qualquer dispositivo constitucional ou legal, demonstrou, em sua 
fundamentação, os fatos e fundamentos pelos quais chegou à conclusão de 
inexistência de nulidades e de necessidade de condenação dos apelantes. 

 
Quanto à tese de impedimento e suspeição, às fls. 6790/6794, o 

Juízo a quo trouxe fundamentação absolutamente a contento para rechaçar 
a argumentação defensiva, inclusive, esposou o Magistrado entendimento 
similar ao contido no presente voto, demonstrando que seu entendimento 
não está isolado. Pelo contrário, a tese defensiva é que se mostra totalmente 
incompatível com o ordenamento processual pátrio, como já aduzido acima 
em tópico próprio. 

 
As nulidades das interceptações telefônicas também foram 

abordadas na sentença, como se vê de fls. 6794/6803, assim como a 
alegação de cerceamento de defesa (fls. 6807/6809 quanto ao 
desmembramento do feito e fls. 6809/6810 quanto ao indeferimento de 
diligências) e inépcia da denúncia (fl. 6806). 

 
Em preliminar, as defesas se insurgem, na verdade, em face dos 

fundamentos utilizados pelo magistrado para rechaçar seus pedidos de 
nulidade do feito, o que não revela qualquer irregularidade processual na 
sentença a determinar a sua anulação. 

 
No mérito, a meu ver, o Juízo bem revelou as razões pelas quais 

concluiu pela comprovação da materialidade e autoria delitiva, sendo certo 
que, como pacificado na jurisprudência, o juiz não precisa enfrentar, ponto 
a ponto, as teses defensivas, contudo, deve revelar de maneira coerente os 
motivos da decisão. 

Quanto a esse aspecto, não se olvide da firme jurisprudência do eg. 
STJ, no sentido de que:  
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“Ao juiz cumpre apreciar o tema de acordo com o que 
reputar atinente à lide, não estando obrigado a julgar a questão 
posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com seu 
livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, 
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação 
que entender aplicável ao caso” (EDREsp nº 543.590/DF, Rel. 
Min. José Delgado, 1ª Turma, unânime, DJU-1 de 15/03/04, p. 
176). 

 
A repetição de fundamentos lançados pelo magistrado na sentença 

anulada anteriormente por esta Corte tampouco configura causa de 
nulidade da nova sentença. A anulação decorreu da carência de 
fundamentação da primeira sentença quanto a alguns pontos relevantes, 
impossibilitando a compreensão de todos os fatos julgados por parte deste 
órgão julgador. Porém, de modo algum, estaria vedada a repetição das 
palavras do magistrado anteriormente utilizadas, as quais deveriam ser e 
foram complementadas na nova sentença proferida.  

 
Quanto ao ponto, reporto-me também aos seguintes argumentos 

contidos nas contrarrazões ministeriais: 
 

“Com efeito, se por um lado a extensão da decisão, 
acrescida de mais 104 páginas, por si só, não sirva para 
concluirmos pelo atendimento de tais requisitos legais, por outro, já 
é um indicativo bastante robusto de que o magistrado de primeiro 
grau obrou com extrema cautela no enfrentamento das questões 
suscitadas ao longo da instrução. 

Evidentemente, num processo de tamanha complexidade, 
com diversas questões suscitadas pela defesa em razão do 
brilhantismo dos causídicos, exigir-se do magistrado o 
enfrentamento pontual na sentença de TODAS as teses defensivas, 
tal como pretendem os apelantes, soa, no mínimo, como tarefa 
inatingível. 

De fato, não há que se falar em omissão quando na 
abordagem de um determinado capítulo o julgador, ao enfrentar um 
dos argumentos apresentados afasta, por consequência lógica, todos 
os demais. Até porque, consoante entendimento pacífico, não é 
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razoável exigir-se do julgador o enfrentamento ponto a ponto de 
todas as teses apresentadas.” 
 
Destarte, rejeito também a preliminar de nulidade da sentença e 

passo à análise do mérito recursal. 
 
II – Mérito 
 
Segundo lição de HELY LOPES MEIRELLES6

 

, licitação é o 
procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública 
seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Visa a 
propiciar iguais oportunidades aos que desejam contratar com o Poder 
Público, dentro dos padrões previamente estabelecidos pela Administração, 
e atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos. 

Ao tratar da igualdade entre os licitantes como princípio primordial 
da licitação, leciona que não pode haver procedimento seletivo com 
discriminação entre participantes, ou com cláusulas do instrumento 
convocatório que afastem eventuais proponentes qualificados ou os 
desnivelem no julgamento. 

  
Isso porque o princípio da igualdade entre os licitantes veda a 

cláusula discriminatória ou o julgamento faccioso que desiguala os iguais 
ou iguala os desiguais, favorecendo uns e prejudicando outros, com 
exigências inúteis para o serviço público, mas com destino certo a 
determinados candidatos. Na visão do aludido mestre, a qual encampo, essa 
é a forma mais insidiosa de desvio de poder, com que a Administração 
quebra a isonomia entre os licitantes, desigualando os proponentes por 
critérios subjetivos de predileção ou repúdio pessoal do administrador, mas 
sem nenhum motivo de interesse público e sem qualquer vantagem técnica 
ou econômica para a Administração. 

 
Por terem violado o princípio da isonomia que rege as licitações, 

fazendo ajustes sobre os vencedores de certames e elevando preços 
arbitrariamente, inclusive com pagamento de vantagem a agentes públicos, 
os acusados acabaram condenados pela prática dos crimes previstos nos 

                                                           
6 Licitação e Contrato Administrativo. 14a ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 27 e 35. 
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arts. 90 e 96, I da Lei n. 8.666/93, além dos crimes de corrupção e 
quadrilha. 

 
Ao comentar o art. 90 da Lei n. 8.666/93, RUI STOCO7

 

 faz alusão 
exatamente à hipótese criminosa narrada na denúncia: 

“Esse conluio tanto pode se restringir ao acertamento dos 
licitantes, que combinam previamente quem deva ser o vencedor, 
de modo que os demais apresentem propostas inferiores (em preço 
ou técnica) àquele ungido para ser o ganhador ou contar com o 
concurso da própria autoridade encarregada do certame e sua 
lisura.” 
 
Já VICENTE GRECO FILHO8

 

 observa que há necessidade de que 
a manobra do concorrente frustre ou venha a fraudar o caráter competitivo 
do procedimento licitatório. Contudo, não haveria necessidade de 
demonstração do prejuízo econômico para a Administração, pois não é ele 
elemento material do tipo e, assim, basta que se demonstre que o ajuste, a 
combinação ou outro expediente excluiu eventual candidato ou preordenou 
o resultado entre os concorrentes. 

Assim, basta a apresentação da fraude à Administração Pública, 
para que esteja consumado o crime, pois apenas a finalidade do agente é de 
lucro com a adjudicação do objeto da licitação. 

 
Já no art. 96, inciso I da Lei n. 8.666/93, é preciso demonstrar o 

prejuízo sofrido pela Administração Pública para a caracterização do tipo. 
Isso porque o prejuízo integra o tipo e o crime somente se consuma com o 
efetivo pagamento (se parcelado, basta a primeira parcela). 

 
Daí se infere que um dispositivo não exclui o outro, existindo a 

possibilidade de concurso de crimes. No art. 90, a fraude atinge o caráter 
competitivo do certame, enquanto no art. 96, I, a fraude à licitação se dá 
mediante a conduta vinculada de elevação dos preços arbitrariamente. Ou 
seja, no art. 90, combina-se e exclui-se a concorrência para que empresa 
                                                           
7 In: Leis Penais Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial. Vol. 2. Coord. FRANCO, Alberto Silva e 
STOCO, Rui. 7a ed. São Paulo: RT, 2002, p. 2563. 
8 Dos Crimes da Lei de Licitações. 2a ed. São Paulo, Saraiva, 2007, p. 72. 
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predeterminada ganhe a licitação (provavelmente com pagamento de 
comissão ao vencido); no art. 96, I, além disso, o ganho ainda advém do 
superfaturamento. 

 
Convém também deixar assentado, que por razões metodológicas, 

se passou a aferir os eventos relativos às concorrências de forma 
individualizada, mas à luz dos elementos reunidos não se deve tê-los como 
estanques e suficientes em si mesmos, naquilo em que puderam ou não 
conduzir à verdade processualmente demonstrada na instrução, dado que ao 
final todos os eventos se contextualizam em comum. 

 
Nesse prisma, passo a analisar os fatos pelos quais os ora apelantes 

sofreram a condenação pela qual se insurgem no presente recurso. 
 
II.I) FRAUDES NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA 

A ÁREA DE SAÚDE 
 
1) Pregão n. 045/2005 do LAFEPE – compra de didanosina (DDI) 
 
Segundo o contrato de fls. 2623/2626, celebrado em 31/05/2005, a 

sociedade BRASVIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. sagrou-se 
vencedora de licitação realizada pelo Laboratório Farmacêutico do Estado 
de Pernambuco – LAFEPE, para aquisição de didanosina (DDI), ficando o 
preço total do objeto em R$ 305.065,00 (trezentos e cinco mil e sessenta e 
cinco reais). 

 
Ocorre que os fonogramas inseridos nos apensos contêm diálogos 

contundentes acerca de prévio ajuste sobre o resultado do certame, 
conforme alguns destacados abaixo: 

 
21/06/2005 às 10:18:05 – FLÁVIO X FARIA/DANIELA – 

Terminal 21 81141500 (fls. 1006/1007 do apenso) 
 
Francisco Faria – É, pra gente Senão nós dois vamos 

guerrear fazer uma composição para não estragar esse preço, 
entendeu? Isso aí e vamos jogar o preço lá pra baixo, então não dá 
lance, deixa que a gente já cobriu vocês antes em várias situações, 
entendeu, no INDINAVIR em outros produtos aí, então que queria 
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que você não desse lance, tá, e depois eu converso com o 
PREMANDAMD e a gente compra parte do produto de vocês. 

Daniela – Hum, entendi. 
Francisco Faria – Entendeu, porque senão porra, nós vamos 

botar esse preço do LAFEPE lá pra baixo no DDI. 
Daniela – Hum, hum, entendi. 
Francisco Faria – Então, como a gente tá jogando essa 

parceria aí FARMANGUINHOS jogando essa parceria em outros 
lugares, é... eu queria antes da gente destruir ... quer dizer, eu tenho 
certeza que o PREMANANDAMD, a política dele é não arrebentar 
com o preço. Depois eu compro de vocês o produto. 

Daniela – Entendo. Tá bom. 
 
21/06/2005 às 10:33:15 – FARIA X FLÁVIO – Terminal 

21 81141500 
 
Francisco Faria – É ... eu estava pensando o seguinte, a 

gente para, é ... vamos fazer o seguinte: PREMANAMDAM nós 
importamos, a gente fatura pra você e depois você repassa parte do 
dinheiro para a BRASVIT. 

Flávio Garcia – Tudo bem. 
Francisco Faria – Como a gente fez com o IQUEGO, 

entendeu? Porra, a gente pediu a DANI para parar, ela disse que 
não podia parar e a gente não quis estragar o preço. Então você leva 
e metade do pedido é nosso, a gente importa o DDI, fatura para 
você, você recebe e paga pra gente, eu acho que é a maneira mais 
inteligente. Mostra para ele que a gente tem força e que teria preço, 
tá entendendo, e a gente não fode a porra do preço. Eu acho que é o 
mais ... porque de qualquer forma FLAVIO, a gente pega com o 
MORENO (PREMANANDAM) qualquer coisa ... 

 
Os fonogramas consubstanciam o registro de atos orais das pessoas 

monitoradas na investigação, e revelam, já num primeiro momento da 
análise das provas, que representantes de duas empresas supostamente 
concorrentes no certame (BRASVIT e PHARMANOSTRA) combinaram 
de cobrir o preço uma da outra empresa nas licitações e, ainda, de comprar 
os produtos uma da outra para que ambas auferissem lucros ilícitos com a 
adjudicação. 
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Já o fonograma analisado abaixo revela que tais negociações eram 

feitas para maior benefício de VITTORIO TEDESCHI (fl. 1066 do apenso 
relativo aos autos n. 20045101530888-4), e que este assentia totalmente 
com a prática dos crimes, na qualidade de “proprietário” da empresa: 

 
Francisco Faria – Isso aí é que o GATO (VITTORIO 

TEDESCHI) tem vê que pagou a feira, ano que vem XANGAI por 
conta. 

Flávio Garcia – O GATO tá rindo à toa cara, GATO tá 
rindo à toa. 

Francisco Faria – Quê? 
Flávio Garcia – Gato tá rindo à toa, tá lá com o DDI, 

faturou ... que nós faturamos ontem o DDI, nós faturamos na 
quinta-feira e o DDI saiu ontem né? 
 
GATO é o apelido dado por FRANCISCO e FLÁVIO a 

VITTORIO TEDESCHI, consoante declarações em seus próprios 
interrogatórios (fls. 1211 e 1238), por considerarem que VITTORIO era 
um leão para cobrar, mas para pagar alguma comissão ou coisas do tipo era 
um gato. 

 
Levando em conta que houve ajuste entre as concorrentes para que 

a BRASVIT se sagrasse vencedora; que VITTORIO era o sócio-gerente da 
BRASVIT e, segundo os fonogramas, ficara muito satisfeito ao saber da 
aludida licitação, resta comprovada a sua autoria no crime previsto no art. 
90 da Lei n. 8.666/93, razão pela qual sua condenação deve ser mantida tal 
qual implementada na sentença. 

 
2) Pregão n. 056/2005 do LAFEPE – compra de ganciclovir 
 
Segundo o contrato de fls. 2636/2639, celebrado em 30/06/2005, a 

BRASVIT venceu licitação do LAFEPE para fornecimento de ganciclovir, 
mediante o valor total de R$ 291.802,00 (duzentos e noventa e um mil, 
oitocentos e dois reais). Ocorre que os fonogramas dão conta da existência 
de prévio acordo entre as supostas concorrentes, acerca da empresa 
vencedora e os preços do produto. Confira-se (fls. 1058 e 1063/1064): 
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César Augusto – Você ligou pra mim? 
Flávio Garcia – É, eu dei uma ligadinha sim. 
César Augusto – O ZÉ (JOSÉ AUGUSTO ALVES 

LUCAS) já me explicou. 
Flávio Garcia – Já te explicou né? Eu estou trocando aqui 

a oferta tá e a gente faz um meio a meio lá, tá? 
César Augusto – Beleza. 
Flávio Garcia – Eu tô botando 7.732 (sete sete três dois) 

tá? Bota uns 7.850 (sete oitocentos e cinqüenta) tá, e aí a gente 
divide o negócio. 

César Augusto – Tá certo. 
 

Diálogo de 30/06/2005, às 11:24, tel. 81141500: 
Flávio Garcia – Fala ZÉ. 
José Augusto Alves – Fala, tudo bem? 
Flávio Garcia – Foi tranqüilo lá? Tudo homologado? 
José Augusto Alves – Seu deu bem. (risos) 
Flávio Garcia – É isso aí meu irmão. 
José Augusto Alves – Sete meia sete nove (7679,00), se 

eu não me engano. 
Flávio Garcia – É, foi mais ou menos isso eu não.. eu só 

mandei: Tira vinte (20,00) aí pra fazer um oba-obazinho né, pra 
gente não ficar ... inaudível... 

José Augusto Alves – Com certeza. 
Flávio Garcia – Mas foi bom, agora eu vou... já 

homologou lá né, e, e ... aí eu vou pedir para trazer e eu vou falar 
com o CESAR (CESAR AUGUSTO ALEXANDRE) ou 
RONALDO (RONALDO ALEXANDRE FONSECA)... 

(...) 
Flávio Garcia – É, eu queria ver se essa PIRAZIAMIDA 

aí, por que eu tenho interesse lá com a AB FARMO tá 
entendendo, de entrar junto com eles e entra com um preço legal, 
aí eu ... a não ser que aquele babaca da CASA DA QUÍMICA vá 
atrapalhar entendeu. 

(...) 
José Augusto Alves – Não tem porque brigar, porque 

você não vai levar é besteira... 



 
 

V - APELACAO CRIMINAL 7032 2005.51.01.523708-0 
 

40 

Flávio Garcia – Aí na HIDRO-CLORO a gente divide 
porra, não tem erro. 

 
Com efeito, o ganciclovir foi vendido a R$ 7.679,00 (sete mil 

seiscentos e setenta e nove reais) por unidade, como se vê do documento de 
fls. 2636/2639. 

 
O fonograma contendo o seguinte diálogo (de 02/07/2005, às 11:02 

hs, tel 81141500 – fls. 1065/1067 dos autos n. 20045101530888-4 – 
apenso) é contundente no sentido de que a BRASVIT, de VITTORIO, 
determinava os preços dos produtos adquiridos no certame: 

 
Francisco Faria – E lá na BRASVIT, encerrou tudo 

tranqüilo. Nós estamos fechando aquele produto lá com que 
fábrica, FLAVIO? 

Flávio Garcia – Qual delas, o ANCICLOVIR? 
Francisco Faria – É. 
Flávio Garcia – Não, ela andou dizendo que não podia 

chegar, porque ela tem os custos dela naquele preço, passou 
quinhentos e noventa (590,00) e eu tenho a quatrocentos e vinte 
(420,00), quatrocentos e cinquenta (450,00) do boquinha, tem 
uma porrada de empresa com o ANCICLOVIR cara, é uma 
arrombada, aí eu to pensando que eu queria trazer do boquinha, 
até para fazer uma média com o boquinha né, apesar de pagar um 
pouquinho mais caro, mas o preço comporta, é uma mixaria do 
caralho, eu vou trazer os trinta e oito quilos no nome da 
BRASVIT e a gente faz uma média, aí eu ... na hora em que a 
PHARMANOSTRA for entregar, tá entendendo, porque ele vai 
me mandar uma nota e vai faturar contra mim dezenove (19) né? 

(...) 
Flávio Garcia – É porra, nós vamos faturar porra, 

trezentos e varada, se bem que é uma parte eu vou descontar, eu 
dou mais uma pressão, sabe como é que é, pego mais cinco mil 
(R$ 5.000,00) pra gente, é, que se botar quatrocentos e cinquenta 
(450,00) vezes vinte (20) dá quanto? 

(...) 
Flávio Garcia – Não, veja bem, o negócio tava lá, ele 

também é esperto, não é bobo eu dei uma de morto né, eu falei: 
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Porra não vai aparecer ninguém o CARLOS EDUARDO. Porque 
eu nem fui lá cara, eu mandei quatrocentas pratas (R$ 400,00) 
para a conta do CARLOS EDUARDO lá, tá entendendo... 

Francisco Faria – É no LAFEPE? 
Flávio Garcia – É no LAFEPE, eu falei: Vou morder. Aí 

lá porra, me ligou porra, “eu to indo lá no coisa, tu tá indo 
também?” Eu falei: É tô. (risos). É meu irmão, tive que baixar, aí 
eu falei assim: Vamos fazer o seguinte então, vamos botar ... eu ia 
entrar a três mil e pouco né? Aí eu falei: Vamos botar essa porra a 
sete mil oitocentos e caralhada, e fechar com sete ... 

Francisco Faria – Quem mais apareceu? 
Flávio Garcia – Só eu e ele porra. 
Francisco Faria – Que isso cara! 
Flávio Garcia – É. (risos) Porra maior maneiro aí cara. 

 
A prova oral também demonstra a prática delitiva, uma vez que os 

corréus confirmaram a existência de fraude na aludida licitação, como se vê 
dos trechos dos interrogatórios abaixo transcritos: 

 
“(...) que o produto em questão é o GANCICLOVIR, que 

é um antiretroviral para o coquetel de AIDS (...) que o 
concorrente vencido em tal pregão era a PHARMANOSTRA 
COMERCIAL (...) que, na verdade, a PHARMANOSTRA 
COMERCIAL LTDA vai entregar metade do produto para a 
BRASVIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO (...) que, de fato, 
confirma que nesse pregão foi feito um acordo entre a BRASVIT 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e a PHARMANOSTRA 
COMERCIAL LTDA sobre o preço do produto para não estragá-
lo, e que o acordo foi cotar com patamar máximo que se poderia 
chegar: o preço em 50% do valor de referência que correspondia 
a 15.000 reais por quilo; que a BRASVIT INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA saiu vencedora da licitação, na qual a 
LAFEPE prometeu pagar 7.679 reais; que o acordo entre a 
BRASVIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e a 
PHARMANOSTRA COMERCIAL LTDA, relativo a aquisição 
de 19 quilos restantes do produto, estabelecia que a BRASVIT 
INDÚSTIA E COMÉRCIO LTDA pagaria por quilo, descontada 
a tributação incidente, exatamente o valor acima referido, a que o 
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LAFEPE se comprometeu a pagar na licitação à BRASVIT 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA...” (interrogatório de 
FLÁVIO GARCIA – fls. 1226/1238) 

 
“... que reputa verdadeira a acusação contra si articulada, 

relativamente à licitação promovida pelo LABORATÓRIO 
FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO em 
relação ao produto GANCICLOVIR (...) que o acordo envolvia o 
conhecimento pelas duas empresas de seus respectivos preços 
iniciais para habilitação ao pregão; que o acordo envolvia 
também a fixação de um preço, já no pregão, abaixo do qual as 
empresas não desceriam (...) que, caso não tivesse sido feito este 
acordo entre as duas empresas, acredita que o preço final por kg 
do produto a ser pago pelo LABORATÓRIO FARMACÊUTICO 
DO ESTADO DE PERNAMBUCO seria algo em torno de 3.300 
reais, sendo que o preço final foi 7.600 e poucos reais (...) que a 
licitação de GANCICLOVIR do LABORATÓRIO 
FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERMANBUCO em que 
houve acordo entre BRASVIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA e PHARMANOSTRA COMERCIAL LTDA. foi vencida 
pela BRASVIT (...) que a vitória da BRASVIT INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA também era objeto do pacto firmado entre as 
empresas; que a PHARMANOSTRA COMERCIAL LTDA., pelo 
acordo, forneceria metade da matéria-prima e com isso receberia 
50% do valor pago pelo LABORATÓRIO FARMACÊUTICO 
DO ESTADO DE PERNAMBUCO...” (interrogatório de CÉSAR 
AUGUSTO – fls. 2125/2129) 

 
“... são parcialmente verdadeiras as acusações contra si 

dirigidas, mais precisamente, é verdadeira a acusação que lhe 
imputa a prática de crime no que tange a licitação promovida pelo 
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO em relação a matéria-prima GANCICLOVIR 
(...) que o acordo entre a BRASVIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA e a PHARMANOSTRA COMERCIAL LTDA. quanto ao 
GANCICLOVIR envolveu a combinação de elevação de preços 
para que ambas pudessem disputar o pregão, sendo este preço 
inicial combinado na ordem de 7.800 reais, aproximadamente (...) 
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que o acordo entre BRASVIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA e PHARMANOSTRA COMERCIAL LTDA. quanto a 
GANCICLOVIR envolvia a elevação do preço inicial que as duas 
empresas ofertariam, além de envolver também o valor limite de 
lance no pregão do qual não reduziriam, que era na ordem de 
7.600 e poucos reais; que o acordo envolvia também a vitória da 
BRASVIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA no leilão, sendo 
que a PHARMANOSTRA COMERCIAL LTDA. iria fornecer 
metade do produto e receber metade do valor que o 
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO pagaria à BRASVIT INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA...” (interrogatório de JOSÉ AUGUSTO – fl. 
2121) 

 
Acerca da autoria de VITTORIO, note-se a prova consistente no 

fonograma de fls. 1079, contendo diálogo entre FRANCISCO e FLÁVIO: 
 

Flávio: Ganhamos o ACICLOVIR lá hein! 
Francisco: É, beleza! 
Flávio: Vai sobrar uns cento e vinte contos (120.000). E 

dividimos, dividi com a PHARMANOSTRA. 
Francisco: É, né? Mas quem ganhou, foi a BRASVIT? 
Flávio: Foi a BRASVIT, a BRASVIT ganhou. 
Francisco: Certo. 
Flávio: Mostrei pro GATO (VITTORIO), o GATO 

(VITTORIO) gosta! 
Francisco: Aí hoje ele falou o negócio da 

LAMIVUDINA, eu falei; Sr. VITTORIO, tem que pagar lá. “Ah, 
mas meu caixa tá quebrado.” Ah seu VITTÓRIO, esse negócio é 
excelente, se o senhor quiser eu entro com o dinheiro. Deixa que 
eu controlo isso aqui. Aí tu desce uma dessa aí segura logo a onda 
né? 

Francisco Faria: Não, claro com certeza. 
 
Tal diálogo constitui prova de que o acusado VITTORIO realmente 

tinha ciência dos ajustes nas licitações. Chama a atenção, no diálogo acima, 
que mesmo depois da notícia de que os acusados haviam ganhado o 
certame, FRANCISCO indaga qual foi a empresa vencedora? Bem se nota, 



 
 

V - APELACAO CRIMINAL 7032 2005.51.01.523708-0 
 

44 

portanto, que era indiferente qual empresa constaria formalmente como 
vencedora da licitação, pois já havia um acordo entre a BRASVIT e a 
PHARMANOSTRA, que dividiram o contrato, segundo o próprio 
fonograma. Feitos esses esclarecimentos por FLÁVIO, este diz que 
mostrou para VITTORIO e este gostou da aludida licitação. 

 
Ora, o que se pode concluir com bastante plausibilidade é que ele 

tinha ciência do ajuste e assim determinava o proceder dos seus 
subordinados. Não prospera a tese de que os funcionários da BRASVIT 
agiam sozinhos, sem o seu conhecimento, pois a BRASVIT simplesmente 
dividiu o contrato com outra empresa. No mesmo diálogo, mas acerca da 
LAMIVUDINA, VITTORIO foi expressamente alertado que teria que 
pagar por essa licitação. Desse modo, fica afastada a tese de que ele seria 
alheio às práticas delitivas, supostamente cometidas apenas por seus 
subordinados. 

 
VITTORIO ainda assinou o contrato de câmbio para a importação 

do  produto (fl. 2645), efetivamente atuando para a consecução do injusto. 
 
Já no tocante ao crime do art. 96, inciso I da Lei n. 8.666/93, como 

dito acima, é necessário o efetivo prejuízo, que, por outro lado, não precisa 
restar liquidado nos autos da ação penal para que se chegue à conclusão de 
que o concorrente de fato elevou arbitrariamente os preços.  

 
O que importa para fins de consumação do tipo penal do art. 96 I é 

que haja provas de que por algum artifício o preço do produto licitado 
tenha sido elevado arbitrariamente. No caso, isso aconteceu, porquanto os 
diálogos interceptados já deixavam entrever que isso estava ocorrendo 
neste Pregão, mas além deles ainda consta o incisivo trecho do depoimento 
de CÉSAR AUGUSTO que se transcreve de novo: 

 
“... que reputa verdadeira a acusação contra si articulada, 

relativamente à licitação promovida pelo LABORATÓRIO 
FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO em 
relação ao produto GANCICLOVIR (...) que o acordo envolvia o 
conhecimento pelas duas empresas de seus respectivos preços 
iniciais para habilitação ao pregão; que o acordo envolvia também 
a fixação de um preço, já no pregão, abaixo do qual as empresas 
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não desceriam (...) que, caso não tivesse sido feito este acordo 
entre as duas empresas, acredita que o preço final por kg do 
produto a ser pago pelo LABORATÓRIO FARMACÊUTICO 
DO ESTADO DE PERNAMBUCO seria algo em torno de 3.300 
reais, sendo que o preço final foi 7.600 e poucos reais (...) que a 
licitação de GANCICLOVIR do LABORATÓRIO 
FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERMANBUCO em que 
houve acordo entre BRASVIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA e PHARMANOSTRA COMERCIAL LTDA. foi vencida 
pela BRASVIT (...) que a vitória da BRASVIT INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA também era objeto do pacto firmado entre as 
empresas; que a PHARMANOSTRA COMERCIAL LTDA., pelo 
acordo, forneceria metade da matéria-prima e com isso receberia 
50% do valor pago pelo LABORATÓRIO FARMACÊUTICO 
DO ESTADO DE PERNAMBUCO...”  

 
Vale dizer, a acusação demonstrou que o preço foi exorbitado 

arbitrariamente em razão daquele conluio. 
 
Destarte, quanto a esse fato, fica mantida a condenação do acusado 

pela prática do crime tipificado no art. 90 da Lei n. 8.666/93 e do crime do 
art. 96 I da Lei n. 8.666/93. 

 
3) Pregão n. 009/2005 do LAFEPE – compra de AZT 
 
Em 02/03/2005, foi realizado o pregão n. 009/2005 pelo LAFEPE, 

para a compra de zidovudina (AZT). Nessa licitação, participaram as 
empresas BRASVIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, AB FARMO 
QUÍMICA e NORTEC QUÍMICA S/A. 

 
Consoante Ata da Sessão Pública de fl. 286, a BRASVIT foi a 

vencedora do certame, fornecendo ZIDOVUDINA (AZT) ao preço de R$ 
1.638,00 por quilo. 

 
O fonograma de fls. 461/462 do apenso bem demonstra conversas 

entre FLÁVIO, da BRASVIT e suposto concorrente sobre os preços que 
seriam ofertados no certame: 
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R- ... eu devo ir, mas olha só, entra com o preço alto, não 
entra com o preço baixo não... eu vou entrar lá em cima. 

F- Não, tudo bem, eu tô aqui com o preço que a gente tem 
que ir, represento o cara, tá entendendo, vou brigar, tá 
entendendo? 

R- Eu só tô te dando uma dica, porque eu tô indo e vou 
entrar com preço alto, eu tô indo pra perder.  

 
Também o fonograma de fl. 488 do apenso comprova o ajuste 

anterior à licitação, sendo que FLÁVIO e FRANCISCO falam em ligar 
para o concorrente não dar lance e que estava combinado deles ganharem 
com um determinado valor: 

 
FL – Liga pra MORENO para não dar lance não, filho da 

puta, porque só entramos nós três e a NORTEC deu a R$ 
1.953,00. 

F – Tá certo... 
FL – R$ 1.953,00, alto pra caralho. 
F – Ah tá. Guenta aí… 
FL – E não deu lance, não deu lance. 
F – Não deu lance. 
FL – Avisa lá pra não dar lance, porra! Nós vamos ganhar 

com R$ 1.638,00. Avisa lá, liga pra MORENO lá. 
F – Agora. 
 

Em interrogatório, FRANCISCO confirmou a combinação prévia 
ao pregão e a ciência de VITTORIO acerca desses ajustes: 

 
“que relativamente à licitação nº 05 do LABORATÓRIO 

FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, citada 
às fls. 45/49 dos autos, esclarece que durante o pregão o 
interrogando fez contatos com FLÁVIO e PREMANANDAM 
para que o preço da ZIDOVUDINA – AZT não descesse além do 
desejado; que tal licitação foi vencida pela BRASVIT, mas não 
foi executada porque o preço final superou ao valor máximo a 
que o LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO pagaria, muito embora o laboratório precisasse 
do produto 
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(...) 
que realmente admite ter ocorrido combinação que visava 

elevar os preços dos produtos de algumas licitações, sempre 
relativos a anti-retrovirais, que tal combinação visava 
compatibilizar o preço do BRASIL com o preço mundial; que 
essa combinação de preços, destinada a aumentá-los na forma 
acima detalhada, se dava entre M. CHEM e AB FARMA; que 
pela M. CHEM negociava a BRASVIT, na pessoa do 
interrogando; que indagado por duas vezes, após lhe ter sido 
explicado que não precisava responder, mas que se aguardava 
uma resposta tão objetiva quanto à pergunta, sobre qual pessoa da 
BRASVIT se reportava quanto à combinação de preços nos 
moldes declinados, que aconteciam antes ou durante os pregões, 
após ter por duas vezes dito que se reportava à presidência da 
BRASVIT, finalmente disse que se reportava a VITTORIO; que 
VITTORIO, por dez anos, foi sogro do interrogando; que depois 
do acordo, caso a BRASVIT vencesse a licitação e diante da 
necessidade da importação do produto, VITTORIO era 
cientificado das tratativas que circundavam o processo licitatório 
quanto ao preço; que indagado a se manifestar acerca da postura 
de VITTORIO quando era levada a seu conhecimento a forma 
como se dera a licitação, disse que este deveria ficar satisfeito 
sempre que era celebrado um negócio; que após lhe ter sido feita 
por 4 vezes, diante de respostas que tergiversaram sobre o tema, 
se em algumas das licitações vencidas pela BRASVIT em que 
acontecera como já dito acima combinação para elevar o preço, 
ainda que para ajustá-la ao mercado internacional, se tal 
combinação foi levada ao conhecimento de VITTORIO, disse que 
sim, foi levado ao conhecimento de VITTORIO; que foi 
explicitamente falado a respeito dos preços elevados a 
VITTORIO (...) que neste ano a AB FARMOQUÍMICA LTDA. e 
a BRASVIT já participaram de licitações e que combinaram a 
elevação de preço, quais sejam: DDI no INSTITUTO DE 
TECNOLOGIA EM FÁRMACOS – FARMANGUINHOS e 
AZT no LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO; que, espontaneamente, o interrogando registra 
que, na verdade, a combinação de preço se destinava a atender o 
órgão licitante em razão da premência do produto e se tentou 
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vender pelo maior preço possível, dentro do estabelecido como 
máximo pelo próprio órgão (...)” 

 
Assim, ficou patente a combinação prévia ao certame, incidindo 

VITTORIO nas penas do art. 90 da Lei n. 8.666/93. 
 
4) Pregão n. 004/2005 do LAFEPE – compra de sulfato de 

indivanir 
 
Em 23/02/2005, foi realizado o pregão n. 004/2005 pelo LAFEPE, 

para aquisição de sulfanato de indivanir (fl. 287), tendo participado as 
empresas BRASVIT, AB FARMO QUÍMICA e NORTEC QUÍMICA S/A. 

 
Segundo o fonograma de fls. 464/466, também houve acordo 

anterior à licitação, entre as empresas BRASVIT, representada por 
FLÁVIO e FRANCISCO, e AB FARMO QUÍMICA, de 
PREMANANDAM, que tinha DANIELA como funcionária, como se 
depreende dos próprios fonogramas: 

 
Francisco Sampaio: Ele falou que ela é uma besta, tá 

entendendo, eu falei, PREMANANDAM tem que explicar para ela 
que nós estamos jogando juntos, entendeu? Que nós somos amigos, 
grandes amigos, todos, que se a gente estiver num pregão e damos 
instrução à ela, ela tem que atender. Aí eu falei para ele: ‘pô, 
PREMANANDAM, como é que você aparece com o preço 1.292. 
Nós não fizemos esse acordo, porra. 
 

Diálogo de 23/2/2005 (dia do certame) entre FRANCISCO 
FARIA e MNI (fl. 467 do apenso) 

FA. Nós ganhamos lá em Recife, né? 
MNI. Ai que bom. 
FA. Perdemos com o MARK e ganhamos com o 

PREMANAN, né? Só que, porra, a menina do PREMANAN é 
boba. O FLAVIO ainda falou para ele, eram só três empresas, 
automaticamente as três estão participando, né? Pó o PREMANAN 
entrou com o preço fora do que a gente havia combinado, 
entendeu? Nós falamos, PREMANAN, entra com três preços. Aí 
ele deu o preço mais baixo ainda. Aí há hora H o FLAVIO falou 
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assim: ‘DANIELA entra com o preço mais alto’. Ela postou o 
envelope abaixo do preço que a gente não tinha nem combinado 
com o PREMANAN, entendeu? Tipo a gente combinou com o 
PREMANAN o preço mais baixo 1292. 

MNI. Mas por que ela fez isso? 
FA. Pô, isso foi o que eu falei para o PREMANAN: ‘Porra, 

PREMANAN, essa mulher é uma imbecil. Pô, você tem que 
explicar a ela. Ou ela como funciona o negócio, porque tomar 
atitude dessa, três empresas, as três estão qualificadas, ela faz uma 
imbecilidade dessa. Porra, não tem sentido, Ela realmente não sabe 
como funciona. ‘No, no. Sorry FARIA...’. Porra, PREMANAN, já 
é a terceira vez que você queima preço, cara. ‘... Sorry FARIA, 
sorry FARIA’ 

MNI. Será que é ela que está, será que é uma combinação 
deles lá? 

FA. Não vida, a gente ganhou. Quer dizer, porque a 
NORTEC agora queria ligar para o PREMANAN, porque a 
NORTEC está com o preço alto, pro PREMANAN tirar a proposta 
dele e a NORTEC vender por mais caro e depois fazer algum 
acerto com o PREMANAN. Eu falei: ‘Não PREMANAN, não faz 
acerto não, porque eu fiquei fora. Fiquei fora para te proteger. 
Agora você faz um negócio desse, porra. Já tínhamos três, entrei 
com o mais alto e você entrou com o preço mais baixo do que a 
gente nem sabia que você podia fazer, PREMANAN. 

MNI. É. 
FA. Entendeu? Aí não tem a menor condição. 
MNI. É uma guerra né, vida? É uma guerra. Como as 

pessoas são irresponsáveis. 
FA: É uma guerra. O cara jogou um dinheirão fora, 

entendeu? ...Aí ele garantiu 5% para a gente, mas para a gente, 
agora, ele faz parte da gente, né? 

MNI. Entendi. 
FA. Entendeu, porra? Com o preço que ele tinha cotado lá 

sem dar lance era para a gente ficar com 10%. Burro, né? Falei: 
‘pô, PREMANAN, tá difícil. Você tem que vir ao Brasil sentar 
você e a DANIELA e explicar para ela, quando estiver com a 
BRASVIT, o que a BRASVIT disser é para ser seguido, porra. 
 



 
 

V - APELACAO CRIMINAL 7032 2005.51.01.523708-0 
 

50 

Embora o acordo entre as duas empresas não tenha sido 
efetivamente cumprido, como se viu dos diálogos acima transcritos, tal 
como fundamentado na sentença (fl. 6840), o crime tipificado no art. 90 da 
Lei n. 8.666/93 é formal, razão pela qual se consuma com a frustração ou 
fraude do caráter competitivo da licitação, independentemente do 
recebimento da vantagem almejada pelos agentes.  

 
Mais uma vez, como se vê dos diálogos acima, houve ajuste que 

frustrou a concorrência entre as empresas. E, a confirmar o conteúdo dos 
diálogos, veja-se que a AB FARMO foi mesmo a vencedora da licitação, 
com o preço do indivanir a R$ 1.292,00 por quilo (fl. 287). 

 
Já no tocante ao crime do art. 96, inciso I da Lei n. 8.666/93, como 

dito acima, é necessário o efetivo prejuízo, que, por não ter ficado 
efetivamente comprovado nos autos, acarreta a absolvição do acusado 
quanto a esse crime. 

 
Vale dizer, a acusação não demonstrou em quanto teria sido 

exorbitado o valor do contrato, não se podendo simplesmente presumir, 
para a condenação penal, que se houve acordo sobre qual empresa se 
sagraria vencedora, necessariamente houve prejuízo e consumou-se o crime 
tipificado no art. 96, I da Lei de Licitações. 

 
Destarte, quanto à compra de sulfato de indivanir pelo LAFEPE, 

fica VITTORIO TEDESCHI condenado às penas do art. 90 da Lei n. 
8.666/93. 

 
5) Corrupção no âmbito da IQUEGO – INDÚSTRIA QUÍMICA 

DO ESTADO DE GOIÁS S/A 
 
Há fartas provas da existência de reiterados pagamentos feitos pela 

BRASVIT à IQUEGO, através de seus representantes, a fim de que aquela 
empresa fosse beneficiada em licitações e tivesse prioridade nos 
pagamentos. 

 
Consoante o interrogatório de FRANCISCO SAMPAIO em sede 

policial e em juízo (fls. 445; 1207/1217), prova oral, houve diversos 
pagamentos de propina ao então diretor-presidente da IQUEGO, a fim de 
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que a BRASVIT obtivesse pagamento preferencial de faturas e de que 
fossem criados obstáculos para concorrentes nas licitações daquela 
entidade. Destaco os seguintes trechos: 

 
“que em GOIÂNIA foi recebido pelo próprio DARCI 

ACCORSI, não tendo sido tratado com esse nada acerca das 
licitações; que foi acertado diretamente com DARCI um 
‘presente’ que correspondia a 5% do valor do pagamento do 
contrato, objeto da licitação vencida pela empresa de MARK, 
correspondendo esse percentual a 20.000 dólares que foram 
entregues em espécie a DARCI por FLÁVIO; que o próprio 
interrogando já entregou diretamente a DARCI a quantia de 
14.000 dólares em espécie referente a pagamento de parcela do 
meio, que vinha a ser um pagamento de parcela intermediária, 
sendo este montante correspondente a 5% do mesmo  

(...) 
que o pagamento do percentual de 5% não tinha a ver 

com o vencimento da licitação, mas sim com o pagamento dos 
valores de tal fato 

(...) 
que o pagamento dos 20.000 dólares, referido em seu 

depoimento policial, foram entregues a DARCI ACCORSI por 
ocasião de um jantar no restaurante de GOIÂNIA chamado 
PIQUIRAS  

(...) 
que a partir de abril deste ano, por ocasião de uma feira 

ocorrida em SÃO PAULO, em um jantar em que participavam o 
interrogando FLÁVIO, DARCI ACCORSI e WILSON, DARCI 
ACCORSI pediu para que FLÁVIO e WILSON se retirassem 
quando então propôs que, a partir daquela data, todo e qualquer 
pagamento feito pela INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE 
GOIÁS S/A – IQUEGO de alguma empresa representada pelo 
interrogando gerasse em favor de DARCI o pagamento de 5% 
sobre o total.” 

 
O trecho do fonograma abaixo transcrito também comprova o 

pagamento de propina nos termos narrados por FRANCISCO nos seus 
interrogatórios. Confira-se (fls. 534/535 do apenso): 
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“INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
FARIA X FLAVIO (IQUEGO) 
(...) 
DIÁLOGO 
FARIA liga para FLAVIO e pede que ele vá para algum lugar 
onde eles possam conversar. FARIA lê uma carta que está 
redigindo e que encaminhará para MARK. 
 
FA. “(...) Aí eu botei aqui assim: ‘Eu tive um jantar com o 
presidente do IQUEGO e o novo presidente (inglês), Mr. DARCI 
ARPOLE, ex-prefeito de Goiânia City, capital da ‘Goiás 
Province’, porque ele gosta né, só pra dar uma posicionada de 
quem é o cara, né? ‘JG foi indicado pelo Mr. MARCONI 
PERILLO, ‘Governant of Goiás Province’, para ser o Diretor 
Financeiro da ‘Power Energy Estate Company of Goiás 
Province’. Ele gosta disso né cara? 
FL. Claro, com certeza. 
FA. Aí ele botou aqui assim: ‘JG é um ‘tecnical man, professional 
man, political man’, aí eu botei assim: ‘carreira’, não sei como vai 
ser essa carreira em inglês, eu botei (inglês). Tem três: que não 
pertence ao governador da Província de Goiás, que ele é indicado. 
Mr. DARCI ARPOLE será o candidato oficial do governo 
estadual para substituir Mr. MARCONE PERILLO, ou seja, 
‘official representative’, representante oficial da Província de 
Goiás no Congresso em Brasília, (inglês)’. Aí eu botei: ‘(inglês) 
Ele vai ser para o Congresso ou vai substituir o Governador e 
Presidente – e os candidatos irão assumir em janeiro de 2007. Mr. 
JG foi indicado pelo Governador para ser o responsável pela 
coleta de fundos para suportar a campanha. O cargo de presidente 
do IQUEGO é muito importante porque é uma janela, uma vez 
que todos os prefeitos das cidades do interior da Província de 
Goiás, dependem do suporte do Presidente do IQUEGO para 
receber o produto acabado, Farmácia Popular, ‘Free Distribution’, 
distribuição grátis. Eles são obrigados a fazer um acordo para 
suportar ele durante a campanha de eleição.’ Entendeu? Pra 
mostrar qual é a força do cara, né? 
FL. Porra, gostei cara, muito bom. 
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FA. O cara é obrigado a ... Por que ele está lá? Porque ele é um 
político de carreira e todos os outros vão ser obrigados a suportar 
ele. 
FL. É, tem que fazer política, tem que fazer política. 
FA. Tem que fazer política. Aí eu botei aqui assim, agora é outro 
item: ‘IQUEGO (Inaudível).’ A concordância do Presidente do 
IQUEGO para cancelar o Edital e abrir um novo Edital de acordo 
com nossas instruções para eliminar todos os competidores, tem 
um preço.’ Aí eu botei assim: ‘No mesmo envelope técnico, 
documento e preço. Eles não podem sequer dar (inaudível), eles 
‘only’ somente cotam ‘price’ e são imediatamente eliminados. 
‘Aí eu botei aqui assim: ‘Devido ao tempo, dezoito horas, eles 
pararam o processo para continuar na próxima terça-feira. E 
damos tempo para fechar a negociação com ele.’ Aí eu botei aqui 
assim: ‘baseado na sua cotação (inglês), nós vamos adicionar 5% 
da BRASVIT (inglês) para a campanha, pro partido.’ Aí eu botei 
aqui assim: ‘E se o IQUEGO não aceitar o valor, ‘they will 
cancel’, eles vão cancelar e vão abrir uma nova opção de acordo 
com as condições prévias do Edital, permitindo um aumento 
maior dos participantes. MARK, no momento em que nós 
fechamos essa remuneração, eles vão fechar o contrato com o 
Ministério da Saúde e nós temos que entregar as mercadorias...” 

 
Com efeito, a Polícia Federal acompanhou (testemunha de fls. 

2878/2885, especificamente à fl. 2879) encontro entre FRANCISCO 
FARIA e FLÁVIO, representando a empresa BRASVIT, e o então 
Presidente da IQUEGO, DARCI ACCORSI, onde teria ocorrido o 
pagamento de propina no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para 
que licitações fossem direcionadas à BRASVIT (encontro confirmado por 
DARCI às fls. 1247/1248). 

 
Bem se nota do trecho do relatório policial transcrito às fls. 28/29, 

que a equipe de vigilância da Polícia Federal monitorou um encontro entre 
FLÁVIO GARCIA DA SILVA e DARCI ACCORSI, no momento em que 
um desses “acertos” foi realizado, inclusive com fotografias do aludido 
encontro, que constitui prova documental do mesmo. 
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O fonograma abaixo (conversa de 23/06/2005 entre FRANCISCO 
e FLÁVIO FARIA) bem demonstra o pagamento da propina nesse 
encontro com DARCI ACCORSI: 

 
“Francisco Faria – Gostou lá do presentinho? 
Flavio Garcia – Deixei lá, deixei lá. Deixei a lista lá com 

NELSINHO né, também expliquei.. 
Francisco Faria- Mas apareceu lá ou não? (DARCI 

ACCORSI) 
Flavio Garcia- Claro, tava na área porra. Tava na área. 

Vimos o jogo juntos e o caralho, fomos dormir era uma hora da 
manhã cara. 

(...) 
Flavio Garcia – Aí nove horas da noite eu cutuquei ele 

dentro do carro do cara morou, e ele ligou pra ela ... A blá blá blá, 
tem que liberar essa porra amanhã e o caralho ... parara pão duro ... 
Aquele jeitão dele né, aí fomos lá pro PIQUIRAS eu puxei a 
tabelinha, já dei o negócio no carro pra ele né? (propina) 
NELSINHO, segura aqui. Ele botou lá do lado, aí nós fomos lá pro 
PIQUIRAS, aí já puxei aquele tabelão e já deixei com ele, aí eu 
expliquei a ele o que quero, aí eu falei: “Oh, deixa com o 
NELSINHO aí.” NELSINHO, tá contigo heim. Aí ele foi no 
banheiro: Oh, prioriza essa porra aí porque só tem três hoje, três 
empresas que participam, nós, pimba e pimba. Ele falou: “Pode 
deixar FLAVIO.” Aí ele tava me falando: “Oh, eu vou assinar um 
contrato sexta-feira, cutuca a CARMINHA lá, cinco milhões (R$ 
5.000.000,00) e ele tem um milhão (R$ 1.000.000,00) para receber 
do MINISTÉRIO. 

(...) 
Francisco Faria – E ele pagou a CIEL Flavio? 
Flavio Garcia – Não. Eu falei com NELSINHO: Não paga 

heim. “Não, não, não, eu tô dando... “Dá canceira no cara, o cara 
não é da TURMA não, ele falou: “Pode deixar eu tô dando 
canceira...” (fls. 1070/1071) 
 
E o fonograma de fls. 1078/1079 do apenso retrata o 

desenvolvimento dessas negociações, com os pagamentos às empresas 
sendo efetuados em contrapartida à corrupção: 
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“FL: Falei com o PROFESSOR... 
F: Ah. 
FL: ... não, a princípio terça-feira a gente tá recebendo lá do 
MINISTERIO uma parte né, e conforme eu falei com o FARIA, 
vamos ver lá o que que dá pra gente acertar lá e coisa tal.. 
F: Eu falei ‘ó, tem que olhar com carinho aí, porque já estão 
chegando os seiscentos e sessenta e cinco de AZT que está 
precisando, e a CARMINHA já me pediu mais da outra parte, 
então tem que liquidar essa aí toda, né, que tem pendente, pra 
poder vir mais’. – interlocutor – ‘não, não, pode deixar’ 
FL: E o dinheiro de FARMANGUINHOS? 
F: Dinheiro de FARMANGUINHOS... Como assim, dinheiro de 
FARMANGUINHOS? 
FL: Eles não fecharam o acordo lá de FARMANGUINHOS cara? 
F: Quê? 
FL: O IQUEGO não fechou acordo com FARMANGUINHOS? 
F: Fechou, já faturou, faturou 2 milhões né? Agora tem que ver 
quando ele vai receber, não sei se são 30 dias, 15 dias, 10 dias, 
não sei qual é o prazo de pagamento. Ele faturou 2 milhões agora, 
na semana, no começo dessa semana, na segunda-feira, tá? Agora 
tá aguardando o dinheiro entrar né? 
FL: Não esquece do RENATO não porra é sacanagem...” 

 
Também os fonogramas de fls. 1068/1079 são todos no sentido de 

confirmar a corrupção para que fossem feitos os pagamentos em favor das 
empresas “parceiras” da BRASVIT. 

 
A testemunha de fl. 2884, policial que atuou nas aludidas 

investigações, afirmou a existência do encontro para pagamento de 
propina:  

 
“não se recorda de cabeça quando se deu o pagamento de 

setenta mil reais em benefício de DARCI ACCORSI, mas o 
acusado FRANCISCO FARIA chega a mencionar quando isso se 
dera no seu depoimento; que a entrega da quantia se deu no 
estacionamento de uma churrascaria em GOIÂNIA, salvo engano.” 
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Ainda como prova dos espúrios encontros dos representantes da 
BRASVIT e o presidente da IQUEGO, vejam-se os relatórios policiais de 
fls. 195/211, dando conta do monitoramento, com fotografias, de encontros 
efetuados entre FRANCISCO, FLÁVIO, MARK GAO e DARCI 
ACCORSI. 

 
Como se viu dos fonogramas, portanto, há prova do pagamento de 

propina a DARCI por parte do denunciado MARK GAO JINGDONG, da 
empresa XIAMEN MCHEM, a fim de que uma licitação em curso para 
aquisição de AZT fosse anulada para a realização de outra (pregão n. 
32/2005) em que a XIAMEN, representada pela BRASVIT, se sagrasse 
vencedora, o que realmente ocorreu, conforme documentos do apenso 
XXV. 

 
Os fonogramas de fls. 656/660, 855/856, 872/873, 923/925 e 

1068/1074 do apenso bem demonstram uma relação extremamente próxima 
do então presidente da IQUEGO com FRANCISCO FARIA e FLÁVIO 
GARCIA, representantes da BRASVIT, que fornecia produtos para a 
IQUEGO. Inclusive, DARCI ACCORSI antecipa a realização de licitação 
de AZT para FRANCISCO FARIA, que, por sua vez, assim como 
FLÁVIO, informa sobre as prioridades nos pagamentos a serem feitos pela 
IQUEGO. 

 
É de se destacar que o pagamento de propina não se prova somente 

com a entrega do dinheiro, podendo outros elementos probatórios, como 
depoimentos, documentos, etc. levar à sua configuração. No caso, a efetiva 
entrega do dinheiro não chegou a ser fotografada, como não precisaria ser. 
Os fonogramas supramencionados e as provas orais e documentais são 
contundentes no sentido de reiterados pagamentos efetuados para que a 
BRASVIT fosse beneficiada em licitações na IQUEGO. 

 
Existe ainda um diálogo, de 09/04/2005, em que VITTORIO 

externa a FRANCISCO sua preocupação em relação a uma empresa 
concorrente denominada CIEL (fl. 678 do apenso) e outro no qual, em 
decorrência, já que essa empresa era efetivamente concorrente da 
BRASVIT (e não sua “parceira”), FLÁVIO e FRANCISCO conversam 
sobre a exigência a DARCI ACCORSI, como contrapartida pela propina 
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paga, do atraso nos pagamentos devidos pelo IQUEGO à CIEL, a fim de 
prejudicar essa empresa (fls. 1070/1071 do apenso). 

 
Como acima demonstrado nos tópicos das fraudes às licitações, ao 

contrário do que quer fazer crer a defesa, VITTORIO TEDESCHI tinha 
total poder de mando dentro da BRASVIT, razão pela qual seus 
subordinados constantemente lhe informavam sobre os negócios e seguiam 
suas orientações. É consequência desse contexto que os pagamentos 
realizados à IQUEGO em favorecimento da BRASVIT só podiam ser feitos 
também a seu mando.  

 
Destarte, houve pagamentos de vantagens indevidas, por diversas 

vezes, por determinação de VITTORIO TEDESCHI, a fim de que sua 
empresa BRASVIT auferisse vantagens em licitações na IQUEGO, em 
contrapartida àqueles pagamentos, tal como reconhecido na sentença. 

 
Assim, VITTORIO TEDESCHI deve ser condenado às penas do 

art. 333, parágrafo único do Código Penal. 
 
6) Fraude no pregão n. 032/2005 da IQUEGO – compra de AZT 
 
Ficou comprovada a existência de fraude ao caráter competitivo do 

pregão n. 032/2005 da IQUEGO, efetuado para compra de AZT.  
 
Nesse passo, o fonograma com diálogo de 20/03/2005 entre 

FRANCISCO e FLÁVIO (fl. 535 do apenso), em que o primeiro leu a carta 
supramencionada para o segundo, dá conta que a aquisição do AZT pela 
IQUEGO se daria mediante o pagamento de propina (a carta foi apreendida 
em busca e apreensão – fls. 16/18 do apenso VII): 

 
“(...) FL. É, tem que fazer política, tem que fazer política. 
FA. Tem que fazer política. Aí eu botei aqui assim, agora é 

outro item: ‘IQUEGO (Inaudível)’. LAMIVUDINA eu vou dizer 
que ele perdeu, né? Vou botar: AZT. Aí botei assim: ‘MARK pra 
ter a concordância do Presidente do IQUEGO para cancelar o 
Edital e abrir um novo Edital de acordo com nossas instruções para 
eliminar todos os competidores, tem um preço.’ Aí eu botei assim: 
‘No mesmo envelope técnico, documento e preço. Eles não podem 
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sequer dar (inaudível), eles ‘only’ somente cotam ‘price’ e são 
imediatamente eliminados.’ Aí eu botei aqui assim: ‘Devido ao 
tempo, dezoito horas, eles pararam o processo para continuar na 
próxima terça-feira. E damos tempo para fechar a negociação com 
ele.’ Aí eu botei aqui assim: ‘Baseado na sua cotação (inglês), nós 
vamos adicionar 5% da BRASVIT (inglês) para a campanha, pro 
partido. ‘Aí eu botei aqui assim: ‘E se o IQUEGO não aceitar o 
valor, ‘they will cancel’, eles vão cancelar e vão abrir uma nova 
opção de acordo com as condições prévias do Edital, permitindo 
um aumento maior dos participantes. MARK, no momento em que 
nós fechamos essa numeração, eles vão fechar o contrato com o 
Ministério da Saúde e nós temos que entregar as mercadorias’(...)” 
 
Com efeito, a citada carta contém as propostas a serem feitas em 

licitações por empresas concorrentes e ainda fala sobre acordo com o 
Presidente da IQUEGO para que este anulasse licitação e fizesse uma nova, 
de acordo com as instruções a serem dadas pelos licitantes. 

 
Como já se sabia de antemão, sagrou-se vencedora a BRASVIT, de 

VITTORIO, que forneceu AZT à IQUEGO pelo valor contratual de USD 
1.426.525,00 (um milhão quatrocentos e vinte e seis mil e seiscentos e 
vinte e cinco dólares), conforme contrato n. 045/2005 do apenso XXV. 

 
Por retratar uma perfeita análise da prova colacionada aos autos, 

tomo como meus os seguintes fundamentos da sentença, eis que excelente 
na referida avaliação: 

 
“De fato, o IQUEGO publicou edital, em 25.01.2005, 

divulgando o pregão n. 017/2005 para aquisição de 2.825Kg de 
Zidovudina. Ocorre que, em 17.02.2005, por obra da Sra. Maria 
Leite, então assessora de licitação do IQUEGO, foi sugerida a 
anulação desse edital, sob o pretexto de não ter sido publicado no 
DOU e em jornal de grande circulação, bem como por estar em 
andamento processo de impugnação, cuja autoria coube, não por 
mera coincidência, às empresas XIAMEN e da AUROBINDO. Em 
decorrência do pagamento de propina, Darci Accorsi anulou o 
edital 017/2005 em 18.02.2005 e, em 23.02.2005, foi publicado um 
novo edital de pregão (nº 032/2005), para aquisição da mesma 
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quantidade de insumo. Como era de se esperar, o novo edital 
continha várias alterações e passou a exigir novos documentos que 
deveriam ser apresentados com as propostas. A BRASVIT, como 
representante da XIAMEN, apresentou preço total de US$ 
1.440.750,00 ao passo que a empresa INPHARZAM TRADING 
COMPANY, representada pela BRANDOLIS, apresenta sua 
proposta de preço no valor de US$ 1.372.243,70. Contudo, a 
empresa INPHARZAN acabou sendo desclassificada por não 
atender aos ‘precisos’ itens que foram acrescentados ao novo Edital 
(itens 6.11.2, 6.11.2.1, 6.11.3, 6.11.4 e 6.11.5) e, desta forma, a 
XIAMEN, representada pela BRASVIT, foi vencedora da licitação. 
No dia 01.04.2005 foi assinado o contrato de fornecimento do 
produto entre o IQUEGO e a empresa XIAMEN, cf. contrato nº 
045.2005, tendo sido a ordem de compra nº 292.2005 emitida para 
o fornecimento de 2.825Kg de ZIDOVUDINA, no valor total de 
US$ 1.426.625,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e seis mil, 
seiscentos e vinte e cinco dólares). Os diálogos degravados e o teor 
do procedimento administrativo respectivo encontram-se acostados 
no apenso XXV, autos n. 2005.5101519276-0)” 
 
Enfim, como já dito acima, VITTORIO TEDESCHI estava ciente 

de todos os atos ilícitos praticados para que sua empresa obtivesse os 
ganhos com as licitações fraudadas, estando incurso, mais uma vez, nas 
penas do art. 90 da Lei n. 8.666/93. 

 
7) Fraude no pregão n. 082/2005 da IQUEGO – compra de 

didanosina (DDI) 
 
Segundo os fonogramas e as provas orais e documentais, existiu 

prévio ajuste com relação ao pregão n. 082/2005 da IQUEGO para a 
compra de didanosina.  

 
No fonograma de fl. 1136 do apenso, de 18/07/2005, FRANCISCO 

e FLÁVIO trataram sobre a aludida licitação, e que deveriam comparecer 
pessoalmente, para fazer “aquela distribuição lá do negócio lá pro pessoal, 
né, e conversar com o presidente também”.  
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Note-se ainda o fonograma de fl. 1228 do apenso, contendo diálogo 
entre FLÁVIO e FRANCISCO, datado de 26/07/2005: 

 
“FL- Como é que nós vamos fazer então? Vamos entrar 

local né PIRATINHA? 
F- Vamos entrar local. FLAVIO, tem que sentar com o 

PREMANAND, o PREMANAND é o nosso parceirão. 
FL- Eu sei, mas nós vamos fazer o que no DDI, o quê que a 

gente vai fazer? 
F- No DDI... 
FL- No IQUEGO. 
F- Deixa eu pensar um pouquinho, quando a gente chegar 

no escritório a gente vai sentar e ver. Tá? 
FL- E a ZIDOVUDINA vamos fazer o que? Vamos deixar 

o MORENO ganhar então né cara? 
F- ZIDOVUDINA ... não, vamos ver o quê que o cara da 

NORTWEST vai falar, eu vou ligar pro MARK, quando chegar no 
escritório eu também ligo pro MARK.” 
 
Os documentos de fls. 20/25 e 65/77 do apenso 08 demonstram que 

a licitação de fato ocorreu, em 28/07/2005 (fl. 98 do apenso 08), sagrando-
se vencedora a BRASVIT, pelo valor total de US$ 338.800,00, que assinou 
o respectivo contrato em 12/08/2005. 

 
A prova oral confirmou o teor dos fonogramas. Veja-se o 

interrogatório de FRANCISCO (fls. 1207/1217): 
 

“que relativamente ao pregão nº 82/05 da 
INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A – 
IQUEGO, que foi vencido pela BRASVIT e que tinha por 
objeto a aquisição de DDI, houve uma combinação de 
empréstimo de quantidade de produtos feita com a AB 
FARMOQUÍMICA LTDA. pela empresa BRASVIT, que 
afinal saiu vencedora do certame; que se recorda de uma 
conversa que manteve com FLÁVIO, relativa a essa licitação 
quanto ao pagamento do percentual de 5% em favor de 
DARCI que não chegou a ocorrer porque o material sequer 
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chegou a ser entregue ao INDÚSTRIA QUÍMICA DO 
ESTADO DE GOIÁS S/A – IQUEGO” 

 
Nesse passo e levando em conta que VITTORIO determinava que 

seus subordinados agissem de maneira ilícita, ficou o acusado incurso nas 
penas do art. 90 da Lei n. 8.666/93, por ter fraudado mais essa licitação. 

 
8) Pregão n. 031/2005 do IQUEGO – compra de lamivudina 
 
Conforme fls. 11/17 do apenso 8, em 18/03/2005, foi realizado o 

pregão n. 031/2005, para aquisição de lamivudina, existindo prévio acordo 
entre a BRASVIT, que representava a empresa XIAMEN MCHEM através 
de FLÁVIO GARCIA, e a AUROBINDO, representada no Brasil pela AB 
FARMO, sendo essas as únicas empresas habilitadas. 

 
A vencedora do certame foi a empresa AUROBINDO, em contrato 

no valor de US$ 705.280,00 (contrato n. 043/2005, de 29/03/2005), 
apresentando preço apenas US$ 2,00 (dois dólares) por quilo mais barato 
do que a empresa perdedora, o que é também indicativo de combinação de 
preços. 

 
No interrogatório, FRANCISCO confirmou o prévio ajuste entre as 

empresas nessa licitação (fls. 1207/1217): 
 
“relativamente ao pregão 31/05 da INDÚSTRIA 

QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A – IQUEGO, citado às 
fls. 51 e vencido pela AUROBINDO FARMACÊUTICA DO 
BRASIL LTDA., diz que ocorreu combinação entre tal empresa e a 
CHIAMEN, representada pelo interrogando e por FLÁVIO, não 
quanto a valores, mas sim quanto ao produto que a sua natureza em 
que tais empresas dividiram o risco, sendo que isto teria ocorrido 
em razão da AUROBINDO FARMACÊUTICA DO BRASIL 
LTDA. ser mais capacitada para produzir lamivudina, sendo que 
acha que já se referiu a esta divisão de produtos acima, quando se 
tratou de duas licitações numa mesma época, uma vencida pela 
CHIAMEN E OUTRA PELA AUROBINDO FARMACÊUTICA 
DO BRASIL LTDA.” 
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Vale dizer, as duas empresas licitantes estavam, na verdade, 
dividindo o fornecimento do produto e o valor contratado, realizando 
apenas um simulacro de licitação! 

 
Os fonogramas bem demonstram a prática do injusto: 
 

“F. É. Conversei com eles. O cara tem... ele falou: ‘eu 
tenho a LAMIVUDINA mais barata da CHINA’. E é verdade, 
porque eles forneceram no IQUEGO lá através da FIEL duas 
toneladas do produto. 

V. Mas ele não tá casado com a FIEL, não? 
F. Seu VITÓRIO, a nossa sorte é que esse pessoal não tem 

uma documentação que o MARK tem. Então esse pessoal não pode 
entrar de importação, só pode entrar local. 

V. Ah! 
F. Mas aonde (sic) tá o pulo do gato. Porque o MARK está 

tendo pouca matéria prima ou não muita... Porque você viu lá o 
(inaudível) nosso. Nosso preço ficou alto. Porque...ele não tá com 
fome. Ele tá alimentado, né? Então tem pequenas fábricas da 
CHINA que estão querendo vender. Querer entrar no mercado 
brasileiro. Então de repente a gente pega uma extensão de contrato 
lá de LAMIVUDINA lá no LAFEPE. O MARQUINHO: ‘Ah! Eu 
não posso atender agora. Esse preço é muito baixo’. Seu VITÓRIO, 
o pedido é BRASVIT. Nós vamos atender com (inaudível). 

V. É claro. Eu sei, sei. 
(...) 
V. Como é que ficou lá ontem? 
F. Seu VITÓRIO, então vamos lá. No Ministério da ... 

Secretaria Estadual de Saúde a gente vai ter que negociar uma 
multa lá com eles. 

V. Certo.  
F. Tá. Vão fazer uma parte em preservativo, uma parte em 

dinheiro. 
V. Certo. 
F. Tá... Eu trouxe aqui... 
V. Qual é o valor que eles dão? 
(...) 
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V. Me diga uma coisa... Ô FLÁVIO eu liguei pra ele de 
manhã, mas ele não... Nós perdemos lá, não? 

F. Perdemos. Por isso que essa noite eu fiquei meio com 
raiva. Falei: ‘vou contatar essa turma lá na... de qualquer forma.’ 

V. É, pois é. 
F. Por outro lado, Seu VITÓRIO, parece que eles vão 

eliminar várias empresas que foram habilitadas. Com isso aí a 
BRASVIT, aonde (sic) nós não havíamos sido classificada, a gente 
vai ser classificada. 

V. Ah, sei, sei. 
F. E vai ter esse pregão no dia três de março, junto com a 

LAMIVUDINA e a ZIDOVUDINA. Desculpe, junto com a 
ZIDOVUDINA. Por isso que eu também quero pegar o preço dessa 
turma lá da CHINA pra poder pressionar o MARK. 

V. OK, ok. Tá bom. Eu vejo você no escritório mais tarde. 
F. Com certeza, Seu VITÓRIO.” (Fonograma de 

24/2/2005, entre VITTORIO e FRANCISCO FARIA - fl. 474 do 
apenso) 

 
“FL. Belezinha, não, eu tava falando com ele porque 

naquela hora eu não tinha entendido, como é que a gente ia 
cooperar com o cara. Porra LAMIVUDINA e ZIDOVUDINA tá 
com a OUROBINDO e com a gente, porra, com a CHIAMEN, 
aquele resto é o mercado de merda. (...) grifei (Fonograma de fl. 
588 do apenso, entre FLÁVIO e FRANCISCO FARIA)” 
 
Com relação à autoria de VITTORIO TEDESCHI, o diálogo acima 

é contundente no sentido de revelar sua plena ciência dos pormenores das 
licitações da BRASVIT e, inclusive, iria encontrar com FRANCISCO no 
escritório, onde conversariam melhor sobre o assunto. Aliás, essa é a óbvia 
conclusão extraída dos depoimentos de funcionários da BRASVIT, já 
mencionados no corpo deste voto e na própria sentença. 

 
Insta acentuar que, embora não haja certeza quanto à prévia 

combinação de preços, o art. 90 da Lei n. 8.666/93 não exige um ajuste 
específico quanto a esse elemento do contrato, bastando que seja fraudado 
ou frustrado o caráter competitivo do certame, o que ocorreu no caso em 
foco, devendo ser mantida a sua condenação. 



 
 

V - APELACAO CRIMINAL 7032 2005.51.01.523708-0 
 

64 

 
9) Pregão n. 173/2004 do Ministério da Saúde – compra de 

pulverizadores e nebulizadores 
 
Consoante fls. 172 e segs. do apenso, em 14/12/2004, foi realizado 

o pregão n. 173/2004 pelo Ministério da Saúde, visando à aquisição de: I) 
equipamento de UBV pesado; II) pulverizadores costais manuais; III) 
pulverizadores com compressão prévia; IV) nebulizadores portáteis a frio, a 
fim de serem utilizados em campanhas de erradicação da dengue. 
 

Segundo o termo de homologação do pregão eletrônico de fls. 
280/281,  a GUARANY INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. sagrou-se 
vencedora do item n. 2 da licitação, no valor de R$ 94,90 a unidade, com 
quantidade de fornecimento estimada em 2500, o que perfaz o valor de R$ 
237.250,00 (duzentos e trinta e sete mil duzentos e cinquenta reais). 

 
Foram habilitadas, para o aludido certame, as empresas: VETTA 

COM. E EQUIPAMENTOS LTDA., GUARANY INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA. e a HALLEN ELLIOT, da qual eram sócios 
ALTINEU PIRES COUTINHO e VITTORIO TEDESCHI, segundo 
admitiram em seus próprios interrogatórios (fl. 1183 e 1190). 

 
Depreende-se do fonograma de fls. 146 do apenso que ALTINEU 

possuía a intenção de fazer acordo com a empresa GUARANY 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, o que foi efetivamente tratado entre 
ALTINEU e VITTORIO, como se vê do fonograma de fls. 144/145 do 
apenso, contendo diálogo de 14/12/2004. 

 
Também o fonograma de fls. 142/147 dos autos n. 

2004.5101530888-4 (apenso), mostra que ALTINEU, de fato, tratou com 
GUNTER FOUQUET, da empresa PULSFOG PULVERIZADORES, em 
14/12/2004, sobre a combinação prévia ao certame, mencionando que uma 
das empresas participantes sairia da disputa para que a GUARANY 
vencesse a licitação. E há ainda o diálogo, do mesmo dia, em que 
ALTINEU fala com representante da GUARANY, de nome RONALDO, 
que as cotações seriam congeladas para que os preços não fossem 
reduzidos ao extremo. 
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Ainda se pode considerar como razão de argumentação que o 
cuidado de ALTINEU ao tratar dos negócios pelo telefone é mais um 
indício acusatório que vem se juntar a muitos outros, como se vê de fls. 
145, 157, 165, 227, 267 do apenso. 

 
Destaco também o fonograma (fls. 147/148 dos autos n. 

2004.5101530888-4) contendo diálogo entre ALTINEU e empresário que 
deveria ser seu concorrente, sobre o prévio acordo entre as empresas, para 
que os preços dos produtos licitados não abaixassem muito: 

 
ALT – O ANTONIO você... A única condição que eu teria 

pra levar pro meu sócio, pra não afundar esse preço, seria a 
condição exata do primeiro negócio que nós fizemos, quer dizer 
que o segundo negócio a gente... entendeu? 

ANT- O primeiro negócio em relação ao primeiro assunto, 
do pesado (ITEM 01 DO PREGÃO 173), eu acho que a gente... 
Aquilo está dentro do que nós combinamos. 

ALT- Não, eu sei, eu tô falando o seguinte. Tá dentro do 
que nós combinamos. Eu tô falando o seguinte: eu concordaria em 
combinar com você, com relação ao segundo (ITEM 02 DO 
PREGÃO 173), que você tá me dando a resposta agora, nós 
usarmos o mesmo método do segundo, no segundo negócio, no 
segundo negócio é... Seria eu. 

(...) ALT- Aí eu vou te ligar, porque aí a gente pode manter 
o negócio lá em cima (PREÇO), não precisa queimar. Eu vou te 
ligar daqui a vinte minutos. É porque seria mais ou menos o que a 
gente combinou hoje pro pesado (ITEM 01). Não é isso? 
 
Aliás, em interrogatório (fls. 1188/1206), ALTINEU confirmou ter 

negociado com os representantes das empresas que deveriam ser 
concorrentes da HALLEN ELLIOT, bem como que efetuou ajuste com 
RONALDO, da empresa GUARANY, acerca do congelamento das 
cotações para que os preços não fossem muito reduzidos: 

 
“que conhece GUNTER FOUQUET, que vem a ser dono 

de uma empresa de SÃO PAULO, chamada de PUSFOLG 
PULVERIZADORES LTDA, que fabrica pulverizadores; que a 
relação existente entre a HALLEN ELLIOT e a empresa 
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PULSFOG PULVERIZADORES LTDA se daria com relação ao 
item 01 de uma licitação, ocorrida no final do ano passado ou no 
início desse ano, em BRASÍLIA, junto ao MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, tratando-se de um pregão eletrônico; que tal pregão foi 
vencido por uma empresa do RIO DE JANEIRO, chamada 
VECTOR CONTROL; que a HALLEN ELLIOT participou dos 04 
itens que compunham a licitação; que uma empresa chamada 
GUARANY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA participou dos 
itens 02, 03 e 04 de tal pregão; que a HALLEN ELLIOT perdeu 
todos os itens; que a GUARANY INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA venceu os itens 02, 03 e 04; que o representante da 
GUARANY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA era um rapaz de 
nome RONALDO; (...) que na verdade propôs à GUARANY 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA que produzisse juntamente 
com a HALLEN ELLIOT uma bomba que tem como matriz uma 
bomba americana chamada HUDSON, que reconhecidamente é 
melhor que a fabricada pela GUARANY INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA; que reconhece ter conversado com 
RONALDO, que representava a GUARANY INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA e dito que iria paralisar as cotações para que 
os preços não baixassem muito, mas, na verdade, o preço já estava 
extremamente baixo” grifei 
 
Bem se nota que as empresas supostamente concorrentes 

combinavam os preços, os momentos em que deveriam dar seus lances e 
ajustavam até mesmo qual das empresas seria a vencedora de cada certame.  

 
Com esses procedimentos, me parece óbvio que as empresas 

geridas pelos acusados frustravam o caráter competitivo dos certames, com 
verdadeiras manipulações da concorrência. 

 
E, quanto ao seguinte trecho da sentença (fl. 6856):  
 

“Diante dos diálogos e dos depoimentos aqui referidos, 
como sustentar a ‘guerra de preços’ arguida pela defesa? Diante da 
tranqüilidade e da premeditação ostentada pelos interlocutores 
(principalmente, ALTINEU), como dizer que as frases foram 
proferidas ‘no calor do momento’? Fica aqui o convite à oitiva dos 
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referidos diálogos, pois creio que as respostas para estas 
indagações serão facilitadas com esta singela providência.” 
 
Friso, mais uma vez, que os fonogramas mostram que VITTORIO 

realmente era sempre informado por ALTINEU sobre os contatos com os 
concorrentes, levando-os ao centro da co-autoria: 

 
A- tudo bem Seu Vittorio. 
V- Como foi ontem? 
A- Seu Vittorio, foi bem, mas aquele rapaz lá de São Paulo, ele é 
uma pessoa muito importante, né Dr. Vittorio? 
V- É. 
A- Então ele... Ele falou que a dona lá... 
V- Da Guarany? 
A- Da Guarany, é uma pessoa muito difícil, sabe doutor? 
V- Ah, sim! 
A- Ele falou, é uma pessoa muito difícil. E ficou de nós 
conversarmos hoje. 
V- Mas não é hoje a licitação? 
A- É hoje... é hoje às quatorze horas, Dr. Vittorio. Eu tô indo pra 
Brasvit daqui a pouquinho. 
V- Ah, tá! 
A- Que é pra... que é pra gente preparar tudo aí. Eu acredito que... 
Pode ser que eles me chamem. Não sei. É... (risos). Tá bom? 
V- Tá bom. Até mais. 
A- Daqui a pouco eu estou aí Dr. Vittorio. Até já. Obrigado. 
 
Fonograma de fls. 439/440, contendo diálogo de 28/2/2005 entre 

ALTINEU e VITTÓRIO: 
 
V. Alô 
A. Tudo bem Seu VITÓRIO. 
V. Oh ALTINEU, como vai? 
(...) 
A. Seu VITÓRIO eu tô lhe telefonando pra falar uma outra coisa. 

O negócio é o seguinte, vai ter uma grande concorrência em Brasília, 
semana que vem. 

(...) 
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A. e a concorrência, ela deve estar direcionada para alguém. 
V. Certo. 
A. Porque ela por exemplo exige capital social muito alto, 

entendeu? 
V. Ah. 
A. Exige caução, entendeu? 
V. Ah. 
A. Então, Seu VITÓRIO, eu tô mantendo contato com umas 

empresas. Isso é um negócio que tá na mão de poucas pessoas, né? 
V. Certo, certo. 
A. Então eu tô tentando, mantendo contato com umas empresas. 
V. Certo. 
 
Fonograma de fls. 570/571 do apenso, contendo conversa entre 

ALTINEU e VITTORIO: 
 

A. (...) não consegui encontrar o senhor, eu estou aqui na 
BRASVIT preparando a documentação, porque eu resolvi não fazer 
nada com relação ao item 1 e 2 por causa do investimento, eu tô 
fazendo sempre com aquele rapaz, o MAURO, entendeu? Só um 
simples item. Mas acontece que surgiu uma outra possibilidade aí 
que eu tenho que explicar, eu não posso fazer sem explicar ao 
senhor, porque não vai envolver a BRASVIT, entendeu? Vai 
envolver a BRASVIT somente com relação ao MAURO. Mas eu 
não queria deixar de explicar ao senhor, entendeu? 

V. Eu lhe telefono depois... Você me liga em casa dentro 
de uma hora? 

A. Dentro de uma hora na sua casa, tá bom? Se o senhor 
precisar de falar comigo eu ainda estou aqui na BRASVIT por mais 
ou menos uma hora, dr. VITORIO. Eu estou preparando... o 
FARIA vai assinar pra mim dentro de poucos minutos uma 
procuração, entendeu? Ou se o senhor quiser o senhor mesmo pode 
assinar essa procuração, já que o senhor vai estar aqui dentro de 
uma hora, e em vez do FARIA assinar, o senhor mesmo pode 
assinar, entendeu? É com relação ao item do MAURO. 

V. Sei, sei. Eu lhe ligo dentro de uma hora ou você me liga, 
né? 

A. Tá bom Dr. VITORIO, um abraço. 
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No curso da licitação em foco, no dia 14/12, VITTORIO era 

informado sobre todo o ocorrido por ALTINEU, como se vê do diálogo 
abaixo entre este e GUNTER: 

 
G- A gente se propõe a rever, agora, eu diria o seguinte: 

21000 assim é o , se fosse eu que tivesse sentado na sua cadeira 
agora, eu chegaria em 21000, pra ir pro pau, entendeu? 

A- É mesmo? Tá certo. 
G- Menos que isso eu não faria não. 
A- Tá certo. 
G- Agora aí é com você, né? 
A- Eu vou continuar, eu tive lá dentro na sala do Dr. 

VITTORIO, é... Dr. VITTORIO tá... 
 
No interrogatório da secretária de ALTINEU, FERNANDA 

VALÉRIA PIRES DA SILVA (fls. 2866/2872), esta confirmou que a 
GUARANY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, fabricante de bombas 
pulverizadoras, é concorrente da HALLEN ELLIOT COMÉRCIO 
INTERNACIONAL LTDA, mas que ALTINEU já havia feito ligações 
para RONALDO, que trabalhava nessa empresa concorrente. Também 
afirmou que era VITTORIO quem mandava na BRASVIT e nela 
comparecia todo o dia, mas que os preços dos produtos licitados eram 
estipulados por VITTORIO e ALTINEU em conjunto, sendo que ambos 
sempre conversavam entre si sobre os negócios. 

 
Ainda disse que ALTINEU não tomava deliberações relativas à 

empresa HALLEN ELLIOT sem consultar VITTORIO (fls. 2867/2869), 
estando provada a autoria de ambos. 

 
Não prospera a tese de que houve competitividade no certame de 

maneira a caracterizar fato atípico. Já disse acima que o tipo do art. 90 da 
Lei n. 8.666/93 se configura independentemente da ocorrência de prejuízo 
(este poderia caracterizar o crime previsto no art. 96, inciso I). No caso, a 
concorrência foi fraudada, uma vez que algumas das empresas entraram na 
licitação previamente acordadas sobre qual delas iria vencer o certame. 

 



 
 

V - APELACAO CRIMINAL 7032 2005.51.01.523708-0 
 

70 

Se existia uma empresa que realmente concorria com as demais, a 
única decorrência disso é a ausência de indícios de que os seus 
representantes tenham agido em concurso com os ora acusados. Mas de 
modo algum a prática de ato lícito por uns caracteriza a descriminalização 
dos injustos praticados por outros, no caso, ALTINEU e VITTORIO, que 
estavam concertados com alguns empresários para frustrar o caráter 
competitivo da licitação.  

 
Aliás, no caso das provas deste pregão, bem se poderia até mesmo 

chegar à condenação pelo art. 96 I da Lei n. 8.666/93, porquanto a análise 
da prova acima realizada mostrou que foi possível detectar que os preços 
também estavam no bojo da trama, e como a composição entre as empresas 
visava a não jogar os preços para baixo é sinal de que eles até poderiam ter 
sido mais favoráveis para a Administração Pública, o que só não aconteceu 
porque aquele ajuste também tinha por escopo manter os preços em 
patamares superiores aos que poderiam ainda chegar, o que foi alcançado 
pelo resultado da licitação. 

 
Acontece que tal situação não mereceu juízo condenatório na 

sentença e nem foi objeto de recurso do MPF. 
 
Destarte, mantenho a condenação de VITTORIO TEDESCHI e 

ALTINEU PIRES COUTINHO às penas do art. 90 da Lei n. 8.666/93. 
  
10) Pregão da FIOCRUZ – compra de caixas de isopor 
 
Consta, ainda, da imputação, que a FIOCRUZ realizou licitação 

para adquirir caixas de isopor, por meio da FIOTEC, consoante contrato 
administrativo n. 10024/2005, celebrado entre União e HALLEN ELLIOT, 
representada por ALTINEU PIRES COUTINHO. 

 
Ocorre que, segundo os fonogramas e as provas orais, tal licitação 

foi fraudada, mediante pagamento de propina, a fim de que a HALLEN 
ELLIOT se sagrasse vencedora. 

 
Nesse passo, vejam-se os fonogramas de fls. 346/350 e 429/430 do 

apenso, contendo diálogos dos dias 17.02.2005 e 02.03.2005, entre 
FERNANDA VALÉRIA e CRISTIANO DOS SANTOS CARVALHO, 
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seu namorado, no qual eles conversam sobre o pagamento de propina de R$ 
700,00 (setecentos reais) ao funcionário da FIOCRUZ chamado CÉSAR, 
para introduzir especificações das caixas de isopor no Edital de Licitação 
de maneira que somente a HALLEN ELLIOT pudesse vencer o certame. 

 
Relembro que FERNANDA VALÉRIA era secretária de 

ALTINEU e CRISTIANO, seu namorado, era representante da empresa 
que fornecia caixas de isopor para a HALLEN ELLIOT. 

 
Destaco o seguinte trecho: 
 

“F- O CÉSAR (LUIZ CÉSAR ALBERNAZ AYROSA) 
acabou de me ligar. Ligou no meu celular. 

C- E aí? 
F- Ligou no meu celular dizendo que vai, que ele acabou de 

passar lá pro setor de compras, que teve uma reunião e só queria 
me avisar que ele pediu as coisas, fez um pedido... Eles é que vão 
estudar se vai ser licitação ou não... 

(...) 
F- Ele (LUIZ CÉSAR ALBERNAZ AYROSA) diz que não 

sabe a quantidade e ele só falou porque apertei ele. Deve estar 
levando também. 

C- Nessa brincadeira, quanto que ele já levou, amor? 
F- É pouco... 
C- Do pedidinho lá deu quanto? 
F- 700,00 (setecentos reais). 
C- Tá, mas você deixou cinco por cento com ele? 
F- Dez. É foda, né?” 

 
Inclusive, conforme fundamentado na sentença (fl. 6859), na 

ligação do dia 17/02, CRISTIANO revela preocupação com a possibilidade 
de levantar suspeitas o fato de lançar no edital uma especificação de caixa 
só pertencente à HALLEN ELLIOT, sugerindo que a BRASVIT entrasse 
com proposta também, só pra “dar cobertura”, “montar um esqueminha” 
ou “dar uma enrolada”. Mas FERNANDA logo descartou a hipótese, 
porque ambas as empresas são do mesmo sócio, Sr. VITTORIO.  Ao final, 
realmente a HALLEN ELLIOT venceu dois dos três itens da licitação para 
aquisição de caixas de isopor pela FIOCRUZ.  
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O depoimento de FERNANDA VALÉRIA em juízo constitui 

prova do pagamento de propina e a fraude à licitação (fls. 2866/2872): 
 

“quanto aos 700 reais aludidos na denúncia à fl. 42 e 
supostamente atribuídos ao réu LUIZ CÉSAR vinculados à 
licitação para aquisição de caixas de isopor em março de 2005 a 
depoente esclarece que na verdade ‘todas as empresas sabiam que 
na FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ era necessário 
fazer um agrado para vencer licitações promovidas através de 
dispensa ou inexigibilidade de licitação na modalidade compra 
direta’, não sendo isso aplicado a outras modalidades de licitação; 
que esse agrado segundo diziam era do equivalente a 5% do valor” 
(fl. 2866) 
 
O depoimento de CRISTIANO DOS SANTOS CARVALHO 

confirma o pagamento da propina para favorecer a HALLEN ELLIOT nas 
licitações: 

 
“que as requisições de caixas de isopor que deflagram os 

processos de licitação ou de compras diretas são emanadas do 
CAPA; que não sabe se é LUIZ CÉSAR quem assina tais 
requisições, mas sabe que ele é o responsável pelo departamento; 
que, além de LUIZ CÉSAR, nesse departamento conhece 
RENATO; que o depoente já ouviu comentários sobre o pagamento 
de ‘prêmios’ para pessoas ligadas ao CAPA realizados por 
empresas vencedoras de licitações e compras diretas, sem 
especificar o nome do funcionário que os recebia, consistindo tais 
prêmios em valores pagos em percentuais sobre o valor total da 
venda; que não se recorda em que época, mas sua namorada 
FERNANDA VALÉRIA já comentou com o depoente que a 
empresa a qual estava vinculada, HALLEN ELLIOT COMÉRCIO 
INTERNACIONAL LTDA, já realizou pagamento dessa espécie a 
funcionário público na ordem de 10% sobre o valor recebido pela 
empresa; que a quantificação desse percentual por parte de 
FERNANDA se estribou no valor consignado em notas fiscais; que 
ela disse que não teve participação direta nisso; que instado a se 
manifestar quem teria tido essa participação, então, disse ‘que se 
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não foi ela acha que deve ter sido os proprietários da empresa’; que 
ao que sabe o proprietário da empresa é ALTINEU, mas também 
tem conhecimento de que VITTORIO TEDESCHI também o seria, 
embora não o conheça e não o tenha certeza” 
 
Do mesmo modo, a testemunha de fl. 2879 confirmou a ocorrência 

dos fatos, com o pagamento de R$ 700,00 (setecentos reais) para que a 
HALLEN ELLIOT se sagrasse vencedora da licitação para fornecimento 
das caixas de isopor. 

 
Ambas as testemunhas acima referidas confirmaram a autoria de 

ALTINEU e VITTORIO, não apenas por integrarem os quadros 
societários, mas por efetivamente tomarem as deliberações da empresa em 
conjunto. 

 
Destaco também o fonograma de fls. 633, no qual ALTINEU, em 

diálogo do dia 31/03/2005, exige do funcionário público JOÃO LEONEL 
manifestação contrária à empresa vencedora de um dos itens da licitação, 
sob pena de agir em represália contra o mesmo. 

 
Quanto a isso, reporto-me à bem lançada fundamentação do Juízo a 

quo: 
 

“Na plenitude de sua sede lucrativa, ALTINEU PIRES 
COUTINHO não escondeu sua contrariedade quanto à perda de um 
dos itens do certame em questão, o que foi (sic) restou nitidamente 
revelado pelo teor da ligação telefônica que fez no dia 31.03.2005, 
às 15:29 hs, para o funcionário público João Leonel, do qual 
requisitou que fosse prolatada manifestação contrária à empresa 
vencedora, sob pena de agir em represália contra o mesmo. De fato, 
impressionam o descaramento e a ousadia do réu ALTINEU, que 
usa e abusa do poder econômico que possui para atingir seus 
objetivos ilícitos por meio de favores comprados de servidores 
públicos. Nesta linha, o depoimento prestado em sede policial por 
Fernanda Silva confirma o que já é sabido, isto é, que vários foram 
os ajustes ilícitos com servidores públicos da FIOCRUZ, com 
particular menção ao nome do denunciado Luiz Cezar Albernaz 
Ayrosa. Reproduzindo fielmente o dizer da referida depoente: 
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‘...todo e qualquer assunto sobre pagamento de valores a 
funcionários públicos a título de acerto ou obtenção de benefícios 
irregulares não era de sua responsabilidade, mas de conhecimento e 
atuação de ALTINEU PIRES COUTINHO’.” 
 
Pelo exposto, há de se concluir que houve o pagamento de propina 

a servidor público, determinado por ALTINEU, a fim de que, em 
contrapartida, o edital de licitação da FIOCRUZ elaborado para a compra 
de caixas de isopor trouxesse especificações que facilitassem a vitória da 
HALLEN ELLIOT. 

 
Assim, houve a prática do crime previsto no art. 333, parágrafo 

único do Código Penal, em co-autoria, por ALTINEU PIRES COUTINHO 
e VITTORIO TEDESCHI. 

 
11) Pregão n. 05/2005 da FARMANGUINHOS/FIOCRUZ – 

compra de sulfato de indivanir 
 
Consoante fl. 288, em 11/04/2005, o LABORATÓRIO 

FARMANGUINHOS, da FIOCRUZ, realizou o pregão n. 05/2005 a fim de 
adquirir sulfato de indivanir, um dos componentes do coquetel contra a 
AIDS. 

 
Eram concorrentes, em tese, as empresas XIAMEN MCHEM 

LABORATORIES LTDA, AUROBINDO PHARMA e NORTEC 
QUÍMICA S.A, sagrando-se vencedora a AUROBINDO, pelo valor de R$ 
3.010.000,00 (R$ 1.075,00 x 2800 unidades), como se vê às fls. 288/290. 

 
Com efeito, as investigações deram conta da apreensão da ordem 

de compra n. 107.2005-12, datada de 12/04/2005, na residência de 
PREMANANDAM, sócio da AUROBINDO, referente a 1.400kg de 
sulfato de indinavir. 

 
Ocorre que, mediante prévia autorização judicial, foi interceptado 

e-mail (fl. 289), prova documental do ajuste, pelo qual PREMANANDAM 
MODAPOHALA agradeceu mensagem recebida do endereço 
brasvit@uol.com.br, que continha todas as propostas a serem oferecidas 
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pela BRASVIT, que figurava como representante da concorrente XIAMEN 
MCHEM na licitação (fls. 288/289). 

 
Em seu interrogatório (fls. 1207/1217), FRANCISCO confirmou o 

acordo entre as empresas antes do certame: 
 

“que se recorda da licitação citada na página 43 da 
denúncia e fls. 44 dos autos, viabilizada por um pregão presencial 
05/2005 e vencida pela AUROBINDO FARMACÊUTICA DO 
BRASIL LTDA., tendo sido a mesma vencida mediante acordo 
com a empresa” 
 
Considerando que VITTORIO TEDESCHI determinava que seus 

funcionários agissem dessa maneira para obtenção de maiores lucros pela 
BRASVIT, o que já fora diversas vezes fundamentado acima, mantenho 
sua condenação pela prática do crime descrito no art. 90 da Lei n. 8.666/93. 

 
12) Crime de quadrilha 
 
Como se vem de ver, o contexto acima demonstra estabilidade da 

associação de mais de quatro pessoas, incluindo VITTORIO TEDESCHI e 
ALTINEU PIRES COUTINHO, para a prática de crimes de fraudes a 
licitações e de corrupção. 

 
Diversas pessoas estavam engajadas no ajuste de concorrências que 

ao final eram apenas fictícias; pagamento de propina para que as empresas 
de VITTORIO e ALTINEU fossem vencedoras e para que dividissem 
lucros com empresas “parceiras”, também vencedoras de licitações 
públicas efetuadas por órgãos ligados à saúde. 

 
O papel dos ora recorrentes era de liderança do grupo, embora 

houvesse uma supremacia de VITTORIO, último na escala hierárquica de 
deliberação, e a quem até mesmo ALTINEU COUTINHO prestava contas 
de seus atos. 

 
Cabia a outras pessoas, de maneira definida e permanente, a efetiva 

execução/articulação para a consecução dos injustos. 
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A testemunha de fls. 2959/2963, secretária da BRASVIT, 
confirmou que FRANCISCO e FLÁVIO constantemente prestavam contas 
a VITTORIO acerca dos negócios realizados, o que é confirmado pelos 
fonogramas (conforme já mencionado acima), nos quais FRANCISCO e 
FLÁVIO tratam sobre a ciência de VITTORIO quanto às transações e 
também os diversos diálogos em que o próprio VITTORIO trata com eles e 
ALTINEU sobre os negócios. 

 
Nesse sentido, à guisa de exemplo, veja-se o fonograma com 

diálogo entre VITTORIO e FRANCISCO, do dia 24/12/2004 (fls. 220/221 
do apenso), onde tratam da realização de negócios, sendo que 
FRANCISCO repassava todo o desenvolvimento de suas atividades. 

 
Conforme frisado na sentença, a ignorância e o desdém pelos 

negócios alegados por VITTORIO são incompatíveis com a ansiedade que 
o mesmo demonstra em tomar conhecimento das notícias trazidas por 
ALTINEU, como se vê do fonograma abaixo transcrito, contendo diálogo 
entre ambos, do dia 03/08/2005 (fls. 1251/1252 do apenso): 

 
A: Doutor VITTORIO, o senhor sabe que o mundo dá muitas 
voltas né? O senhor sabe que o novo posicionamento lá de Brasília, 
muito bom para nós. Amanhã eu vou um pouquinho mais cedo 
praí, eu quero conversar um pouquinho com o senhor. Inclusive eu 
queria te que o senhor visse com o FARIA todas as possibilidades 
possíveis e imaginárias de tudo... 
V: Não diga? 
A: ... que é pra gente levar uma coisa firme, entendeu? 
V: O nosso amigo Cláudio? 
A: Doutor VITTORIO, é um negócio muito mais importante 
V: Ah é, é? 
A: É uma coisa impressionante, Doutor VITTORIO, sabe? 
V: Não dá pra dar um pulinho hoje aqui não? 
A: Doutor VITTORIO, é o negócio que lhe falei, a gente tá fora 
hoje, né? 
V: Ah, tá bom. 
A: Falar um pouquinho com o senhor, lhe dar essa notícia. 
V: Tava com saudades rapaz. 
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A: (risos) É muito bom Doutor VITTORIO, sabe, muito bom, é 
uma coisa incrível o posicionamento, entendeu? 
V: Ótimo. 
A: Tá bom, amanhã depois do almoço eu vou aí a gente conversa 
um pouquinho... 
 
Há também vários fonogramas (ex.: fls. 1251/1252 dos autos n. 

2004.5101530888-4) em que ALTINEU e VITTORIO tratam de detalhes 
sobre negócios da BRASVIT, revelando que este último estava mesmo à 
frente dos negócios. 

 
Veja-se, à guisa de exemplo (além de vários outros já transcritos 

acima na especificação das fraudes às licitações), o fonograma de fl. 459 do 
apenso, contendo conversa travada entre VITTORIO e ALTINEU sobre as 
atividades empresariais, em que ALTINEU informa VITTORIO sobre um 
negócio que está armado para ganhar pouca gente, ocasião na qual 
VITTORIO disse, inclusive, que iria fazer a transação. É evidente que 
ambos atuavam na empresa, confira-se: 

 
A. Isso aí foi publicado agora há poucos dias e é um negócio que 
está armado pra ganhar muito pouca gente. Se nós conseguirmos 
entrar, né? 
V. Tem que entrar no pulo, né? 
A. É, é. Esse assunto do ... o produto chama-se Cimento 
Dionômetro de Vidro Radiopaco. Esse é um produto. 
V. É, mas é tudo nacional, né? 
A. Nacional. 
V. E o outro é Floreto de Fosfato  (inaudível) Flúor Gel, tá? Então 
eu tô em contato. Eu vou ver se eu consigo fazer a transação. Ma eu 
tô lhe falando que essa proposta que a gente vai fazer pra eles é 
uma proposta boa pra nós e pra eles. 
V. Ah, claro. Porque assim quando a gente recebe paga, não? 
A. A gente vai o Banco do Brasil, faz uma conta especial, esse 
dinheiro é depositado nessa conta e é transferido pra eles. 
(...) 
V. É, vamos em frente. Você vai a São Paulo quando? 
A. Seu VITÓRIO, a minha reunião é amanhã às três horas da tarde. 
V. E volta logo em seguida? 
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A. Não, não, volto em seguida, vamos ver, Seu VITÓRIO, se Deus 
quiser. Eu digo um negócio pro senhor, Seu VITÓRIO, nós temos 
um negócio na mão. Eu tenho certeza que nós temos. 
V. Que bom. Então vamos lá, né? 
A. Se Deus quiser. Tá bom. Então vou tocar esse assunto pra 
frente. Depois eu vou mostrar isso pro senhor. 
V. Tá bom. 
A. Te já. Tchau. 
 
O mesmo ocorria com FRANCISCO, que sempre se reportava a 

VITTORIO quanto às licitações da BRASVIT (ex: fonograma de fls. 
940/942 do apenso). 

 
Aliás, os interrogatórios de FRANCISCO e FLÁVIO (fls. 

1207/1217 e fls. 1226/1238) revelam mesmo que VITTORIO atuava nos 
negócios com poder de mando, sempre sendo informado acerca do trabalho 
desempenhado pelos subordinados a fim de que pudesse dar o seu aval ao 
andamento do mesmo. 

 
Na verdade, mais que uma associação para a prática de crimes, a 

associação que se viu na instrução criminal é daquela espécie de associação 
organizada, muito própria a preencher o tipo penal do art. 288 do CP c/c 
art. 1º da Lei n. 9.034/95, onde avulta o concerto para participação 
concatenada de empresas em licitações públicas, com vistas a excluir o 
caráter competitivo e com isso todo o esquema obter frutos, alguns 
ganhando menos e outros mais, de acordo com seus papéis na simulação da 
independência com que concorreriam.  

 
Portanto, ficou comprovada a existência de uma quadrilha com 

estabilidade concatenada, sendo de VITTORIO o papel de liderança, para 
prosseguirem ganhando concorrências com violação à lei de licitações e 
mediante o pagamento de propinas a agentes públicos. 

 
Veja-se que as interceptações dos diálogos são apenas mais um 

elemento de convicção, somados às provas orais e aos documentos 
constantes dos autos acerca da atuação de VITTORIO TEDESCHI à frente 
dos negócios de suas empresas, inclusive das negociações espúrias que 
visavam lhe dar maiores lucros na atividade. 
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Mais uma vez, tomo como meus os seguintes fundamentos 

utilizados na sentença, por retratar escorreita análise das provas: 
 

“Ao longo da instrução, restou demonstrado que, 
inequivocamente, VITTORIO conduzia a empresa BRASVIT, em 
especial, nos negócios relacionados a licitações. Tanto é assim que, 
no dia 22.12.2004, este acusado ditou uma carta, em inglês, para 
sua secretária, Simone, explicando a respeito de dificuldades em se 
obter crédito para o frete de um carregamento de preservativos, em 
torno de US$ 600.000,00 (seiscentos mil dólares), para cumprir 
contrato de licitação vencida pela BRASVIT junto ao Ministério da 
Saúde. No dia 24.12.2004, VITTORIO voltou a falar ao telefone 
sobre este assunto, desta vez, com Francisco, determinando ao 
mesmo que fizesse uma viagem á Brasília para resolver pendências.  

(...) 
O desenrolar desta situação não deixa dúvidas de que o 

comando dos negócios da BRASVIT efetivamente cabia a 
VITTORIO. Tanto é assim que sua determinação foi cumprida à 
risca por Francisco, que, ainda de Brasília, ao sair de reunião no 
Ministério da Saúde, telefonou para seu chefe a fim de repassar 
detalhes sobre tudo o que havia ocorrido na capital do país.9Assim 
como esta conversa telefônica, muitas outras10

Em outro episódio, VITTORIO e ALTINEU mantiveram 
diálogo no dia 03.08.2005 para tratar de mudanças políticas 
ocorridas em Brasília e que, de alguma forma, favoreceriam os 
negócios ilícitos mantidos em conjunto. A ignorância e o desdém 
pelos negócios alegados por VITTORIO são incompatíveis com a 
ansiedade que o mesmo demonstra em tomar pé das notícias 
trazidas por ALTINEU. 

 estão a indicar que 
VITTORIO TEDESCHI era constantemente informado sobre o 
andamento dos negócios lícitos e ilícitos concretizados pela 
BRASVIT por meio de seus subordinados. 

(...) Aliás, como restou assentado em várias passagens 
desta decisão, também o co-réu Francisco era useiro e vezeiro em 

                                                           
9 cf. diálogo datado do dia 07/01/2005, às 17:23hs – fl. 265, autos n. 2004.5101530888-4. 
10 Cf. fls. 456/460 e fls. 570/571, autos n. 2004.5101530888-4. 
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informar ao chefe VITTORIO detalhes acerca das licitações da 
BRASVIT (vide diálogo datado de 30.05.2005 – cf. fls. 940/942, 
autos n. 2004.5101530888-4). 

Outrossim, em contraste com a alegada aposentadoria, a 
disposição e o ânimo de VITTORIO são ressaltados também pelo 
contato pessoal que este acusado mantinha com seus parceiros 
criminosos, dentre eles, o denunciado MARK, da XIAMEN 
MCHEM (vide e-mail datado de 08.10.2003).” 
 
Destarte, mantenho a condenação de VITTORIO e ALTINEU às 

penas do art. 288 do Código Penal. 
 
II.II) Das Fraudes em Licitações para Contratação do Serviço de 

Lavanderia em Hospitais Públicos 
 
A sentença bem explicitou que a denúncia trouxe narrativa de duas 

societas sceleris distintas: uma para atuação em licitações de insumos para 
hospitais públicos e outra para atuação em serviços de lavanderia para 
hospitais públicos. Ocorre que, em ambas as quadrilhas, havia a integração 
de ALTINEU PIRES COUTINHO, cuja conduta foi lógica e corretamente 
analisada na sentença, a qual, a meu ver, deve ser totalmente mantida nesse 
ponto. Senão vejamos. 

 
As provas carreadas aos autos revelam de maneira inequívoca a 

existência de uma quadrilha voltada a fraudes em licitações dos serviços de 
lavanderia fornecidos a hospitais públicos, como se passará a expor.  

 
Nesse sentido, veja-se o fonograma com diálogo de 16/3/2005 

entre ANTONIO AUGUSTO (da BRASIL SUL) e LEONARDO (empresa 
LÓGICA) - fl. 576 do apenso: 

 
A. Oi? 
L. Oi ANTONIO, é o LEO. 
A. Fala, LEO. Tudo bem? 
A. Tudo. 
L. Olha só: amanhã você vai no café da manhã? 
A. Vou. 
L. Dez horas, né? 
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A. É. 
L. Olha só: eu estava conversando com o MELO, com o 

OTÁVIO e com o GILBERTO também, sobre a possibilidade da 
gente, utopicamente, né, fazer uma redivisão de tudo. E aí pra não 
ficar muita gente sentada, falando, pra não gerar discussão, eu 
queria ver se sentava eu e você só, pra gente pegar tudo o que todo 
mundo tem e fazer uma distribuição utópica aí, e fazer uma 
apresentação disso aí com números reais. 

A. Eu acho muito complicado você fazer uma 
redistribuição completa. Vou ser muito franco com você. 

L. Eu sei, ANTONIO, eu sei que complicado é, mas eu 
acho que se a gente não pelo menos não propor... 

A. Eu já to tentando ver se eu dou um hospital pro mosso 
amigo lá. Agora eu vou ligar pro chefe e vou dizer: olha, nós 
vamos perder uns dois ou três hospitais. Porra... 

L. Olha só: se você ceder um, aí você vai, a PROLAB cede 
um, eu cedo um... 

A. Eu já cedi um já. Eu tive que ceder, pô. 
L. Eu sei, eu sei. 
A. Eu acho que o pessoal não entendeu isso. Eu fui 

obtigado a ceder porque do contrário eu ia me f......, porra! 
L. Pois é, mas olha só, a gente nunca vai conseguir chegar 

numa, nunca vai conseguir chegar numa divisão correta, 
profissional realmente... 

A. Aí não tem porque também, não tem porque, muito cá 
pra nós, quer dizer, ajudar o cara, a gente dá um ou dois tudo bem, 
agora o cara de repente chega do nada e quer divião igual, isso não 
vai existir nunca. 

L. Não, eu não to falando igual não. Eu to falando 
proporcional. As lavanderias têm capacidades distintas, então não 
to falando igual. 

A. Lógico! 
L. Mas só que eu acho que, por exemplo, não pode haver 

uma concentração de contratos de federal, não pode ter uma 
concentração de contratos da prefeitura, isso tem que ser mais ou 
menos distribuído. Então eu acho que se sentasse eu e você e 
chegasse a umas duas ou três visões e apresentar isso pro grupo e 
ver o que eles acham, eu acho que pelo menos é uma iniciativa. 
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A. Mas você vai querer fazer isso amanhã? 
L. Não, faria eu e você amanhã, depois do café, a gente 

ficava lá uma horinha, sentava, e a gente discutia isso. 
A. Podemos até tentar. 
L. Porque olha só, ANTONIO, você pode até falar: eu sei, 

essa porra é inútil, eu já tentei fazer várias vezes. Eu sei, todo 
mundo já tentou, isso é um sonho que todo mundo fala, mas só que 
se a gente não der o primeiro passo e aproveitar esse clima 
amistoso que pelo menos eu e o MELO sentimos onte, que deu 
uma melhorada, eu acho que talvez a gente podia propor uma coisa 
de concreto pra acabar com essa história toda. 

A. Olha, eu não tenho a relação de todo mundo. 
L. Não, a gente tem de cabeça, porra, eu tenho essa porra 

de cabeça. 
A. Você tem? Vê se você leva todos os do CELSO, por 

exemplo, lá do... 
L. Lembro, lembro, lembro tudo de cabeça, tenho tudo de 

cabeça. A única coisa que eu preciso confirmar é preço e 
quantidade de gente e o que realmente lava, porque uma coisa é 
estimativa e outra coisa é o que lavo. A gente sai ligando pra todo 
mundo e perguntando quando se acabar o café, a gente pergunta, 
deixa todo mundo de celular ligado aí, que a gente vai fazer 
algumas perguntas... 

A. Mas cada um tinha que escrever... 
L. É, ou lá na hora cada um escreve. 
A. É, cada um escreve. 
L. Pode ser isso também. A gente lá na hora pede pra todo 

mundo escrever no papel e a gente faz isso, tá bom? 
 
Esse fonograma é bastante contundente no sentido de que as 

próprias empresas do grupo acordavam sobre qual licitação cada uma iria 
vencer para fornecimento do serviço aos hospitais públicos, vale dizer, as 
sociedades privadas dividiam os hospitais entre si, sem qualquer 
interferência do poder público em seus negócios. 

 
Além disso, bem se nota que qualquer ameaça de real competição 

entre os concorrentes virava imediatamente objeto de preocupação, 
discussão e combate por parte da quadrilha. 
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Nesse prisma, tomo como meus os seguintes fundamentos da 

sentença monocrática, que claramente analisou as provas pertinentes ao 
presente tópico: 

 
“a interceptação telefônica, a partir da qual foi revelada a 

realização de um acordo para dividir entre os denunciados os 
hospitais públicos, garantindo a cada empresa integrante do 
esquema a manutenção permanente de uma espécie de ‘feudo’ ou 
‘território exclusivo e hegemônico’. Neste sentido, dentre várias 
outras, pode-se destacar a conversa (16/05/2005, às 15:44 hs, tel 
81159696) travada entre ANTÔNIO AUGUSTO, da BRASIL SUL 
de ALTINEU, e Leonardo Luis, sócio da empresa LÓGICA. 
Conforme se poderá perceber, Leonardo propõe a Antônio Augusto 
a redistribuição dos hospitais. 

 
Em outro diálogo, o traquejo delitivo do grupo emerge com 

clareza, sendo este estruturado para impedir a redução dos preços 
dos contratos. Assim é que Gilberto e Antônio Augusto (tel 
81159696, no dia 21.03.2005, às 15:51 hs – fls. 537/538 do apenso) 
tratam de licitações emergenciais em que o ajuste é no sentido de 
que o preço não fosse reduzido. Em nova conversa telefônica (dia 
22.03.2005, às 12:37 hs, tel 81159696), desta vez mantida entre o 
Marcelo e Antônio Augusto, acusados ligados à BRASIL SUL, de 
ALTINEU, o primeiro informa ao segundo que Geraldo ligou do 
Hospital da Lagoa dizendo que houve pedido para baixar o preço. 
Antônio Augusto então diz que conversou com Júlio, Celso e o 
Gilberto, também prestadores do mesmo serviço a hospitais 
federais no Rio de Janeiro, e ajustou com os mesmos a não redução 
dos preços. É redundante dizer que a preocupação da quadrilha 
centrava-se em evitar que uma das empresas baixasse o preço 
unitário do serviço, criando com isso um verdadeiro ambiente 
competitivo, o que diminuiria a lucratividade do negócio.” 
 
A “Carta para o SINDILAV”, documento apreendido na busca e 

apreensão (fls. 296/297 do apenso 07), realmente confirma a existência de 
acordo sobre a “divisão” dos hospitais entre as empresas que deveriam ser 
concorrentes. Destaque-se também a preocupação do grupo caso ocorresse 



 
 

V - APELACAO CRIMINAL 7032 2005.51.01.523708-0 
 

84 

efetiva concorrência em relação a empresas de São Paulo, chegando-se à 
conclusão de que isso deveria ser impedido através de retaliações, 
contando-se com a ajuda de um deputado federal. 

 
Veja-se, apenas a título de exemplo, o seguinte trecho da carta 

acerca da divisão dos hospitais, constante do tópico “DIVISÃO 
INTERNA”: 

 
 “qualquer acordo só é bom quando todos ficam satisfeitos 

(...) querer uma divisão baseada em quilos é irreal e absurda (...) 
minha sugestão é que todos apresentem suas pretensões, informem 
o que tem e gostariam de manter, descubram o que desejam a 
LÓGICA e a PROLAV, e, ai sim, iniciem as negociações com o 
objetivo de chegar-se a um meio termo bom e justo para todos”. 
 
Esse documento realmente traz a idéia de quadrilha organizada, 

com diversas pessoas concertadas, com estabilidade, para a prática de 
crimes. Bem se observa a prévia existência de ajuste entre empresários para 
a burla de licitações públicas. 

 
A testemunha de fl. 2883 ainda confirmou o pagamento de propina 

para que a Administração Pública beneficiasse essas empresas: 
 

“que o pagamento dos atrasados de fato só saiu após o 
pagamento da caixinha; que não pode afirmar se alguém 
constrangeu os donos das empresas de lavanderia a pagar a 
caixinha, mas o que pode dizer é que estes se sentiam 
constrangidos” 
 
Portanto, a prova é realmente no sentido de existir a reunião de 

mais de três pessoas; por certo espaço de tempo (de maneira permanente); 
para prosseguirem ganhando fictamente licitações e distribuindo comissões 
mesmo para os perdedores, que se propunham a figurar como concorrentes 
de fachada. 

 
1 - ALTINEU COUTINHO E A QUADRILHA DA ROUPA SUJA 
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ALTINEU era sócio da empresa BRASIL SUL, que atuava no 
ramo de serviços de lavanderia para hospitais públicos, conforme 
interrogatórios de VITTORIO (fl. 1183) e do próprio ALTINEU em sede 
policial (fl. 382). Logo, auferia benefícios financeiros com a prática das 
fraudes às licitações em questão. 

 
Embora tenha negado em juízo (fls. 1188/1206) exercer qualquer 

administração na BRASIL SUL, como bem analisado na sentença, ele 
demonstrou conhecimento sobre a situação financeira da empresa e o 
andamento dos negócios, reforçando o convencimento sobre o exercício de 
efetiva administração da atividade empresarial. Além disso, admitiu sua 
participação na reunião em um restaurante onde estavam presentes os 
administradores de empresas do setor de lavanderia e o presidente do 
sindicato da classe. Aliás, não poderia deixar mesmo de reconhecer sua 
presença no local, eis que esse encontro foi monitorado pela Polícia Federal 
e, inclusive, fotografado (documentos às fls. 212/256). 

 
Outrossim, o juízo a quo bem observou a divergência entre os 

interrogatórios de ALTINEU e de ANTÔNIO AUGUSTO, funcionário da 
BRASIL SUL, sobre o assunto tratado no encontro realizado no restaurante 
REI DO BACALHAU, na Ilha do Governador, em 28/06/2005. Ocorre que 
ANTONIO AUGUSTO admitiu que a reunião foi feita com os donos de 
lavanderias para pagamento de propina, veja-se: 

 
“que nega que em tal reunião tenha sido tratado assunto 

relativo a pagamento de propina a servidor municipal ou então à 
divisão de hospitais entre empresas ligadas ao SINDICATO DAS 
EMPRESAS DE LAVANDERIA DO RIO DE JANEIRO – 
SINDILAV” (interrogatório de ALTINEU – fls. 1188/1206) 

 
“que o réu ALTINEU estava na reunião do REI DO 

BACALHAU e presenciou os debates sobre o pagamento ou não 
do valor exigido pelo servidor público (...) que diante da exposição 
de JOSÉ OTÁVIO, que apresentou as retaliações que as empresas 
poderiam vir a sofrer, caso não efetuassem o pagamento, todos os 
representantes das empresas que se encontravam no restaurante 
concordaram com o pagamento, inclusive ALTINEU; que o 
interrogando estava presente quando ALTINEU e MARCELO 
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concordaram” (interrogatório de ANTÔNIO AUGUSTO – fls. 
1347/1348) 
 
ANTÔNIO AUGUSTO ainda afirmou (fls. 1342/1358) que o 

prévio ajuste entre as empresas se dava para que cada uma vencesse as 
licitações que lhe fossem convenientes, sendo a última palavra de 
ALTINEU quanto à aceitação desses acordos pela BRASIL SUL: 

 
“ que confirma sua afirmação de que não havia combinação 

das lavanderias quanto aos preços, mas existia divisão do hospitais 
entre as lavanderias” (fl. 1352) 
 

“que a decisão sobre ser ou não tais acordos aceitos pela 
BRASIL SUL, eram decididos mais por MARCELO, mas também 
por ALTINEU; que quando, às fls. 269/270, o interrogando fez 
consignar que a BRASIL SUL dará cobertura ao HOSPITAL 
MARCÍLIO DIAS, retirando ou trocando a proposta, se referiu ao 
fato da BRASIL SUL abdicar o hospital em favor de outra 
lavanderia; que, quando se consignou que em tais documentos a 
PROLAV deve um hospital a BRASIL SUL, não pode afirmar, 
com certeza, qual o motivo da dívida, mas supõe que pode ter, por 
origem, empréstimo feito pela BRASIL SUL à empresa PROLAV, 
que pagaria mediante a cessão de um hospital” (fl. 1353) 
 
E disse também (fls. 1342/1358) que era comum que dívidas em 

dinheiro entre as empresas do SINDILAV fossem pagas por meio da 
“cessão” de um hospital público para a empresa credora, o que teria 
inclusive ocorrido, nos termos do documento de fls. 269/270, entre as 
empresas PROLAV e BRASIL SUL. 

 
Com efeito, os fonogramas abaixo transcritos, contendo conversas 

do próprio ALTINEU, são contundentes acerca do acordo das empresas 
para divisão dos hospitais e de favorecimento da BRASIL SUL por parte 
do poder público em contrapartida a pagamentos. 

 
Nesse sentido, o fonograma de fl. 356 do apenso, com diálogo de 

17/2/2005 entre ALTINEU e VILELA: 
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VI: Dr. ALTINEU, é VILELA, um assunto está me 
afligindo. Vê se o senhor consegue me ajudar. Eu tenho três mil 
reais aí já com algum atraso na BRASIL SUL. Eu estou ligando 
para ver se o senhor consegue me ajudar e liberar esse valor para 
mim. 

AL: VILELA, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou liberar 
de qualquer maneira um valor para você. Eu não sei se eu vou 
conseguir liberar os 3.000,00, VILELA, eu estou com meus 
pagamentos atrasados de pessoal, VILELA, eu estou quase 
atualizando o pessoal, eu vou fazer uma coisa, VILELA eu vou 
liberar 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) hoje para você. Agora, 
VILELA, deixa eu te falar uma coisa, adianta os meus pagamentos 
aí da Prefeitura e do Estado. 

VI: (...) eu já estou com a análise nas minhas mãos de 
janeiro, tá, o orçamento abrindo e esse processo estando lá, o 
empenho vai ser emitido no mesmo dia e a gente coloca lá para 
subir para pagar rapidinho, e eu acho, e me disseram que parece 
que quebraram aquelas barreiras de dez, vinte, trinta, pagamento 
tesouro. Eu não tenho isso ainda confirmado, tá, mas é, em 
liquidando eu já vou no Tesouro pedir antecipação do pagamento, 
porque se não tiver antecipação eu vou voltar para falar com o 
Coordenador pedindo para que seja feita alguma coisa para poder 
privilegiar a gente, Ave Maria, em função do atraso... 

 
Vide também o fonograma de fls. 359/361 do apenso, com diálogo 

entre ALTINEU e MAURÍCIO BARIER, onde bem se nota o troca-troca 
de hospitais entre as empresas “parceiras” e o comando de ALTINEU sobre 
os negócios: 

 
M: Olha só? Desculpa está te importunando aí, é que seus 

filhos são mais difíceis que você, de alcançar, né? Mas não tem 
problema não. É só pra dá uma posição, não sei se você deve está 
com eles aí no carnaval, não sei. É que o negócio que eu combinei 
com eles, eu vou estar resolvendo hoje por conta deles, entendeu? 
Eu mesmo estou resolvendo. Aí dá só esse recado pra eles. 

A. Mas em qual área você está falando isso? 
M. Ah? 
A. Que area isso. 
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M. Área da lavanderia lá. 
A. Não, então você vai quebrar um galho pra mim. O 

negócio é o seguinte, eu fui obrigado a fazer uma troca lá com o 
pessoal lá de dentro. Eu tinha três milhões de contratos em três 
hospitais, entendeu? E por causa de uma situação política foi feito 
uma (...) eu queria que você (...) tem uma pessoa aí no Rio que é 
um Consultor nosso, amigo, trabalho comigo há mais de vinte anos, 
né? 

M. Certo. 
A. E ele e meu filho, o terceiro, que teve aí com você né? 
M. Isso, isso. 
A. Eles foram lá e fizeram um acordo lá dentro, tá 

entendendo? 
M. Aham. 
A. Trocando a entrega destes três milhões de contratos por 

uma determinada situação na área de pagamentos, tá? 
M. Certo. 
A. Esse rapaz chama-se ANTÔNIO AUGUSTO. Eu 

precisava que você conversasse com ele. 
(...) 
A. Aí nós fomos chamados pela Direção de lá da (...), 

porque houve um problema sério no hospital de Ipanema, tá? Nós 
fomos chamados pela Direção da RIOURB e da SECRETARIA 
DE SAÚDE e eles fizeram uma proposta pra gente, e mais na 
frente eles vão dar mais uma coisa pra gente, de abrirmos mão 
desses três contratos, e isso foi negociado por uma outra pessoa, a 
pessoa mais forte de lá, foi negociado isso. Aí eles sentaram na 
mesa. Lá na Secretaria de Saúde, sentou na mesa é (...) essa pessoa 
que eu te falei que é fortíssima lá dentro, junto com o meu filho, o 
terceiro que teve com você, e junto com uma pessoa de lá, 
entendeu? 

M. Aham. 
(...) 
A. ... Eu conversei com o RAFAEL e ele falou: ‘Não pai, o 

negócio foi negociado via Sindicato’. Entendeu? E mais uma coisa, 
não foi pago só a minha empresa não. Eles pagarão quatro milhões 
para todas as lavanderias em troca das duas coisas: do acordo dos 
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hospitais e do sindicato não ter dado as informações para o 
Ministério Público, entendeu? 
 
Em interrogatório, o corréu JOSÉ OTÁVIO (fls. 1513/1514) 

confirmou a tal reunião no restaurante com os donos de lavanderia e que 
ALTINEU concordou com o pagamento de propina para que sua empresa 
não sofresse retaliações: 

 
“que a idéia de marcar a reunião que aconteceu no 

RESTAURANTE REI DO BACALHAU foi de GILBERTO 
CORREA; que, comparado ao que as empresas poderiam perder, a 
doação de 20.000 reais não era tanto assim; que nessa reunião se 
faziam presentes todos os donos de lavanderia e o único assunto em 
pauta foi a exigência de JOÃO BATISTA; que na reunião uns 
concordaram com o pagamento e outros ficaram contra, mas se 
deliberou até pelo medo da rescisão dos contratos, pelo pagamento 
(...) que ALTINEU estava na reunião e também se submeteu à 
exigência; que foi informado que ALTINEU disse que nada disso 
aconteceu; que não é verdade que nessa reunião tenha sido 
discutida a contratação de um advogado, como afirmou ALTINEU 
em seu interrogatório” 
 
Depreende-se do seguinte fonograma que ALTINEU possuía 

grande influência junto à quadrilha que formava para fraudar as licitações 
de lavanderias. Seu filho MARCELO, na oportunidade, ressalta a 
importância da presença de ALTINEU nas reuniões, que por ser o dono do 
negócio e certamente pessoa mais experiente no ramo, acaba por intimidar 
os demais nas negociações (fls. 555/556 do apenso): 

 
M. Pai, olha só, eu acho que você tinha que ir lá na “obra” 

amanhã com o BINHO (ALTIVO). 
A. Ir aonde, meu filho? 
M. Ir lá na obra amanhã com o BINHO, dez horas! Sabe 

por que? Ele me ligou agora, ele falou que estava tudo certo lá com 
os fornecedores, mas ele me ligou pra perguntar se eu ia ficar com 
o telefone ligado pra me consultar, entendeu? 

A. Eu vou lá com ele então. 
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M. Mas eu queria que você ligasse pra ele agora pra 
combinar com ele, porque é importante você ir, pai. Por que sabe o 
que que é? Eu já reparei lá na reunião que a minha presença ou a 
sua faz uma diferença absurda, porque é o dono que tá, aí nego se 
intimida, entendeu? E eles também, o meu primo e o outro lá mais 
velho lá do Rio, que dá consultoria pra gente, neguinho (inaudível) 
... o histórico geral, entendeu? 

A. Meu filho, vamos discutir esse projeto amanhã, não 
vamos falar por telefone não, tá bem? 

M. Eu vou atender ao telefone do BINHO porque eu vou 
desmarcar com ele, tá bom? grifei 
 
A meu ver, esse diálogo realmente prova a gerência das fraudes, o 

poder de decisão por parte de ALTINEU. Destaco também que, no diálogo 
acima, ALTINEU demonstra o temor em tratar do assunto por telefone, em 
reforço à conclusão do juiz de que se tratava mesmo de algo escuso. 

 
O fonograma transcrito às fls. 4625/4627, por sua vez, demonstra 

que ALTINEU dava as diretrizes quanto às licitações emergenciais da 
BRASIL SUL, vale dizer, tinha mesmo um papel hierárquico superior nos 
negócios e, em via de consequência, exercia esse papel de alto escalão 
também na quadrilha porque era ele quem chefiava as demais condutas 
quando havia combinação quanto às licitações fraudadas e quanto ao 
pagamento de propina a servidores públicos. Confira-se: 

 
AV. Ô tio, eu nem peguei essa emergencial pra BRASIL 

SUL porque o preço tá muito baixo. 
AN. Não, mas tem que pegar, entendeu? 
AV. Ô Tio, mas mesmo com o preço baixo? 
AN. Tem que pegar, vamos ver o que que é. A gente é que 

tem que ver ali, entendeu? Não pode deixar de pegar não. 
AV. Eu acho que o lençol foi vendido a R$ 12,00, o lençol 

de dois metros. 
AN. R$ 12,00, né? 
AV. R$ 12,00, R$ 13,00. Eu pego pro senhor depois lá a 

empresa que venceu e o preço. 
AN. Mas não pode nunca deixar de pegar Edital nenhum, 

BINHO. O problema que se entra ou se não entra tem que ser uma 
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decisão minha lá com o pessoal que faz custo pra mim, dentro da 
especificação, entendeu? 

AV. Eu sei disso... 
AN. Eu vou mandar uma pessoa correr todos esses 

hospitais agora e os departamentos lá, falar com os presidentes das 
comissões de licitação pra ver se vai ter alguma coisa... Tá bom? 
Então valeu BINHO. 
 
O fonograma contendo diálogo (fls. 532/533 do apenso) entre 

ALTIVO e CELSO revela a importância de ALTINEU para os demais 
envolvidos nos negócios. Diante da possibilidade de efetiva concorrência 
com uma empresa de São Paulo, que poderia até “esverdear” uma licitação 
no hospital de laranjeiras, CELSO pergunta se ALTIVO ainda não falou 
com ALTINEU, dando a entender que assim o tal problema poderia ser 
mais facilmente resolvido: 

 
A. Você me ligou? 
C. Liguei. Tu tá aonde? Tá aqui pelo centro? 
A. Não, que horas você vai querer me encontrar? 
C. Eu tô aqui no escritório agora. Peraí um minuto... Olha 

só: tu tá em qual lugar? 
A. Eu tô indo pra uma reunião agora e não sei a hora que 

eu vou conseguir sair dessa reunião. 
C. Ah é? Ô ALTIVO, o problema é o seguinte, deixa eu te 

colocar: eu tô com esse problema com essa firma de São Paulo. 
Como é que nós vamos resolver? 

A. Bom, nós estamos tentando aí pra ver o que consegue, 
né? Eu também não sou dono do cara, porra. 

C. Não, claro, mas eu tô precisando de ajuda, cara. 
A. Bom, eu tô fazendo o máximo; botei até um amigo meu 

pra me ajudar nisso. 
C. Tu não falou com o velho ALTIVO não, o ALTINEU? 
A. Tá em Brasília. Não, eu pedi pra... Você conseguiu 

achar ele? 
C. Não, não. Eu fui lá na firma dele e não tá. Olha só, o 

problema é o seguinte: se esverdear LARANJEIRAS, 
LARANJEIRAS vai ser ... (inaudível). 

A. Olha só, olha só, calma, pêra aê, parou, calma... 
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C. Tu entendeu? Depois é por isso que eu tô querendo falar 
contigo pessoalmente. Eu tô aqui no escritório, se tu tiver aqui 
perto, tu desce e a gente conversa ali no restaurante rapidinho. 

A. Eu não tô perto, eu tenho que primeiro ir a essa reunião 
e tô até atrasado. Eu vou sair dela e posso te encontrar. 

C. Aí tu me liga. 
 

O fonograma abaixo é mais uma prova de que ALTINEU 
realmente estava à frente dos negócios da lavanderia e, inclusive, buscava 
articulações políticas a fim de melhor guarnecer os seus interesses (diálogo 
de fls. 258/259 entre ALTINEU e pessoa de nome MANINHO): 

 
A – Alô... 
M- É MANINHO que está falando. 
A – Ô meu amigo tudo bom... 
M – Tudo bem. RODRIGO está aqui ao meu lado... 
A – Deixa eu te falar uma coisa, você está com um trânsito 

bom na PREFEITURA, né, MANINHO? 
M – Ô Doutor, to tentando né... 
A – Esse negócio da LAVANDERIA lá, isso é um negócio 

que interessa, entendeu, se você conseguir pegar isso aí, a gente faz 
uma sociedade nisso aí. 

M – Sabe porquê, eu estava ontem lá, e vi quando o rapaz 
colocou, entendeu, isso na mesa, nós estamos precisando 
urgentemente de uma LAVANDERIA. 

A – Agora deixa eu te falar uma coisa, bate um papo com, 
pelo seguinte, quem manda na PREFEITURA DE SÃO 
GONÇALO hoje é o ALBERTO AMEDI, está entendendo, ele é 
quem está mandando e desmandando, pelas informações que eu 
tenho... 

M – Certo. 
A – Então, ... eu não quero me contrapor a ele, entendeu? 

Eu quero ... Ô ALBERTO, o ALTINEU só entra na LICITAÇÃO 
se você concordar, eu não quero... 

M – O ideal é ser CARTA CONVITE... 
A – É, pois é, que é melhor ainda, né? CARTA CONVITE 

é melhor ainda... 
M- Melhor ainda... 
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Todo o acervo acima analisado corrobora o que a sentença 

recorrida bem avaliou, também com base em documentos que foram 
apreendidos na sede da BRASIL SUL sobre as licitações das lavanderias e 
sobre o acordo de divisão dos hospitais entre as empresas que deveriam 
concorrer entre si, mas que, na verdade “loteavam” os hospitais públicos 
com a finalidade de melhor atender aos seus interesses lucrativos. Nesse 
prisma, adoto como meus os seguintes fundamentos da sentença:  

 
“Toda esta realidade emanada das interceptações 

telefônicas judicialmente autorizadas é confirmada pelo farto 
material advindo da busca realizada na sede da empresa BRASIL 
SUL, em que se logrou apreender os documentos importantes (cf. 
anexos I/IV) que, em suma, revelam: 

 
I- o resultado da licitação da Secretaria Municipal de 

Saúde, em que se denota que as empresas LIDO, BRASIL SUL, 
PROLAV, LÓGICA, ACQUALIMP, SÃO SEBASTIÃO e 
FERLIM dominam o serviço de lavanderia prestado a hospitais 
públicos do município do Rio de Janeiro, tendo vencido 30 
licitações, sempre com preços muito assemelhados; 

 
II – fac-símile sugerindo um “acordo possível, viável e 

justo” com as empresas BRASIL SUL, SÃO SEBASTIÃO, 
FERLIM, LÓGICA, PROLAV, LIDO e ACQUALIMP, finalizado 
com a seguinte menção: “a decisão é dos senhores: aumentar o 
peso e faturamento ou perder muito dinheiro com disputas que 
afetarão também as áreas Federal e Estadual” (vide fls. 4615/4617); 

 
III- tabela de 2003, contendo o campo denominado 

“LOTES”, onde são distribuídos os hospitais públicos por empresa 
(BRASIL SUL, SÃO SEBASTIÃO, FERLIM, LÓTICA, 
PROLAV, LIDO e ACQUALIMP); o campo “QUILOS”; o campo 
“PREÇO COTADO” (variando entre 3.62 a 3.66 por quilo); e o 
campo denominado “PREÇO DE COBERTURA”, onde há 
anotações sugerindo “NÃO COTAR”. São referidas licitações de 
trinta e um hospitais. Vide rf. fls. 4619/4621; 
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IV – tabelas contendo preços dos serviços prestados, por 
hospital, pelas empresas BRASIL SUL, LÓGICA, FERLIM, 
LIDO, ACQUALIMP, SÃO SEBASTIÃO e PROLAV. Na 
planilha referente à empresa LIDO consta a seguinte observação: 
“a BRASIL SUL dará cobertura no Marcílio Dias retirando ou 
trocando a proposta”.” 
 
O documento transcrito às fls. 4619/4621, apreendido na BRASIL 

SUL, indica não apenas os hospitais destinados a cada empresa, mas 
também o preço da oferta dos concorrentes, de maneira a garantir a vitória 
no certame à empresa previamente escolhida pelo grupo. 

 
Não prospera a tese defensiva de que não existem provas da 

quadrilha porque só teria havido um encontro do acusado com os demais, 
em um ano de investigação, mesmo assim, para ajudar o seu filho 
MARCELO. Para a caracterização desse crime não é preciso fotografar um 
determinado número de encontros do agente com os seus comparsas. Nosso 
sistema de provas tampouco é o tarifário, vigorando o livre convencimento 
motivado. No caso, um encontro foi monitorado e fotografado pela Polícia 
Federal, mas, além dele, os fonogramas trazem diálogos frequentes de um 
grupo formado para o cometimento dos crimes e ainda há a prova oral, 
inclusive de corréus, confirmando a prática delitiva, tudo já analisado 
acima. 

 
Por todo o exposto, ficou devidamente comprovado que ALTINEU 

PIRES COUTINHO integrava uma quadrilha que, de maneira estável, 
estava concertada para a prática de fraudes a licitações e corrupção de 
servidores públicos. De toda essa mecânica, inclusive de divisão dos 
hospitais, conclui-se que o ajuste entre os membros da quadrilha se dava de 
maneira estável e permanente, garantindo os interesses de lucro espúrio de 
todo o grupo a cada  nova licitação dos hospitais públicos. 

 
Assim, ALTINEU PIRES COUTINHO praticou uma segunda vez, 

de forma autônoma, o crime descrito no art. 288 do CP. 
 
2) Pregão n. 001/2005 do INTO 
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As provas dos autos demonstram que de fato houve simulação de 
concorrência entre as empresas que participaram do certame, com o 
oferecimento de lances acima dos ofertados pela BRASIL SUL, tudo a fim 
de manipular a licitação e garantir uma maior lucratividade nos negócios. 

 
Segundo confirmado em seu próprio interrogatório (fls. 

1188/1206), ALTINEU estava presente no referido pregão. Mas sua 
presença não se deu como mero “ouvinte”, ao contrário do alegado. Bem se 
vê do fonograma de fls. 555/556 do apenso, acima transcrito, que 
MARCELO insistiu para que ALTINEU fosse ao aludido pregão (tel. 
99820543, em 17/03/2005, às 21:46 hs), demonstrando que sua presença 
era realmente importante para a consecução do injusto, como também se 
infere dos diálogos resumidos às fls. 555/557 do apenso. 

 
E isso se deu porque havia um acordo prévio com as empresas 

ligadas ao SINDILAV sobre quem seria a vencedora do certame, como se 
verá adiante. 

 
Ocorre que, conforme o fonograma de fl. 549 do apenso, 

MARCELO e ALTINEU conversam sobre reunião a ser realizada sobre a 
aludida licitação, no dia de sua véspera: 

 
M. Olha só, eu tô aqui no centro do Rio, eu marquei com o 

BINHO (ALTIVO) e com o ANTONIO AUGUSTO aqui, vai ter 
uma reunião sobre aquele negócio que vai ter amanhã, sabe? 

A. Sei... 
M. Vai ter uma reunião aqui pra resolver aqui, aí eles 

falaram que eu tinha que vir de qualquer maneira, aí eu vou 
ponderar as coisas aqui e depois eu ligo, dou um jeito de falar com 
você. 

A. Você lembra que nós já abrimos mão, hein? 
M. É, eu vou bater pé que não, mas eu vou ver... 
A. Mas eu concordo com aquilo que você me falou ontem... 

se tiver que fazer, tem que fazer mesmo. 
M. É, mas no início eu vou dizer que você não gostou 

muito da idéia, que se puder não fazer, entendeu? E vou ponderar e 
vou ver, assim, qual a conseqüência de fazer, né? 

A. Cuidado com o telefone, tá? 
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M. Tá bom, pai. 
 
De fato, a BRASIL SUL sagrou-se vencedora do certame (fls. 

295/297) e, em razão dele, auferiria o total de R$ 2.168.823,60 (dois 
milhões, cento e sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e três reais e 
sessenta centavos). 

 
Todas essas provas foram bem analisadas na sentença, cujos 

fundamentos também adoto como razão de decidir. 
 
Embora o INTO não tenha homologado o pregão por conta do 

elevado valor da proposta vencedora, o art. 90 da Lei n. 8.666/93 ficou 
configurado, já que o crime é formal e não exige o alcance da vantagem 
financeira almejada, consoante já explanado acima, no corpo deste voto. 

 
A tese da defesa de que inexistia ingenuidade por parte da 

Administração Pública em nada exclui os elementos indicativos dos crimes, 
ao contrário, ainda faz suspeitar (como eu mesmo já afirmara no voto que 
anulou a primeira sentença) que provavelmente haveria crime de peculato 
em concurso. 

 
Destarte, ALTINEU PIRES COUTINHO incorreu na prática do 

crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/90. 
 
2) Pregão n. 007/2005 do INCL 
 
Em 15/03/2005, foi realizado o pregão n. 07/2005 pelo Instituto 

Nacional de Cardiologia de Laranjeiras – INCL, a fim de contratar serviço 
de lavanderia. 

 
A sentença corretamente, a meu ver, encampou a acusação, no 

sentido de que os denunciados GERALDO e GILBERTO, através das 
empresas PROLAV e SÃO SEBASTIÃO, respectivamente, teriam cotado 
o preço do serviço acima de sete reais. Enquanto isso, as empresas 
BRASIL SUL e FERLIM teriam participado do pregão a título de fachada, 
ou seja, para simular uma inexistente competição. Conforme acerto prévio, 
a vitória ficou com a empresa LIDO, do acusado CELSO, pelo valor total 
de R$ 1.897.000,00 (um milhão, oitocentos e noventa e sete mil reais). 
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Realmente, pelo fonograma de fls. 532/533 do apenso, em conversa 

travada entre ALTIVO e CELSO, este pede a ajuda da BRASIL SUL para 
evitar que uma empresa de São Paulo, ACQUALIMP, ganhe uma licitação. 
Como se vê da conversa, ALTINEU, da empresa concorrente, deveria agir, 
sob pena de “esverdear” o negócio. 

 
Ao final, a empresa ACQUALIMP foi inabilitada do certame, 

diante de recurso apresentado pela empresa LIDO (vencedora do certame), 
como se vê da Ata de Realização do Pregão Presencial n. 7/2005 às fls. 
6157/6159. 

 
Portanto, o negócio não foi “esverdeado”, pelo contrário, as duas 

empresas que deveriam ser concorrentes agiram juntas para que uma delas 
se sagrasse vencedora do certame, como de fato ocorreu. 

 
Todo esse raciocínio, também desenvolvido na sentença quanto à 

fraude nessa licitação, me parece muito lógico e tem por base as provas 
constantes dos autos. Não tem guarida a tese defensiva de que a 
fundamentação é inidônea. O dono da empresa vencedora expressamente 
pediu ajuda à sua concorrente de fachada (BRASIL SUL), através da 
interferência do acusado ALTINEU, para vencer o certame, o que de fato 
ocorreu. 

 
Assim, ALTINEU praticou, por esse fato, o crime tipificado no art. 

90 da lei n. 8.666/93. 
 
3) Corrupção para prorrogação/reajustamento de contratos 
 
Conforme a sentença, cujos fundamentos mantenho integralmente 

nesse tópico, ALTINEU PIRES COUTINHO, juntamente com outros 
interessados em celebração de contratos com o serviço público, ofereceu 
cerca de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) ao denunciado 
ALEXANDRE NEY DE OLIVEIRA RAED, então Coordenador de Infra-
Estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, e seus assessores, em troca da 
prorrogação e reajuste dos contratos mantidos pelas empresas ligadas ao 
SINDILAV, entre elas a BRASIL SUL de ALTINEU, com a prefeitura, 
além da liberação de créditos em favor dessas empresas. Todo o ajuste foi 
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formulado em reunião realizada no dia 28/06/2005, no restaurante REI DO 
BACALHAU, na Ilha do Governador (relatório policial de fls. 212/256). 

 
Os fonogramas (fls. 212/256) comprovam a realização da aludida 

reunião, confira-se: 
 

Interlocutores: Antônio Augusto x Marcelo/Altineu 
 
AA- Amanhã marcaram uma reunião uma hora na, na, ... 

no REI DO BACALHAU na Ilha do Governador. 
M- É que eu conversei com meu pai esse assunto, e meu 

pai quer ir à reunião. 
AA- ótimo, então amanhã uma hora, no REI DO 

BACALHAU, na Ilha do Governador. 
M- Deixa eu só confirmar uma coisa rapidinho. 
AA- Mas eu tenho que confirmar presença, porque vão 

estar todos os donos de empresas lá a exceção das que não tem 
contrato, entendeu? 

M- Você podia falar esse assunto para ele? 
AA- Heim? 
M- Você podia explicar para ele, que vão estar todos os 

donos das empresas tãnãnã... 
AA- É só você comunicar a ele que vão estar todos os 

donos lá, se ele quiser ir ótimo, você e ele. 
M- Dá uma palavra com ele aqui. 
AA- Tá. 
(o telefone é passado para ALTINEU) 
AL- Alô. 
AA- Oi Doutor ALTINEU. Ficou marcado uma reunião 

para amanhã uma hora da tarde no REI DO BACALHAU na Ilha 
do Governador, com todos os donos das empresas que detém 
contrato... 

AL- Eu não vou poder ir lá, ANTONIO, amanhã eu não to 
aí rapaz. 

AA- Mas o MARCELO não pode ir? 
AL – Peraí (ALTINEU fala ao fundo com MARCELO 

dizendo que não vai poder ir à reunião). ANTONIO, isso não pode 
ser transferido para segunda-feira não? 
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AA- Olha, eu posso até tentar. 
AL- Segunda não dá, tem que ser terça, terça-feira que 

vem. 
AA- Terça-feira que vem? 
AL- É. 
AA- Eu vou ligar agora e vou perguntar se pode ser terça-

feira que vem. 
AL- (fala ao fundo com MARCELO) “se não puder ir você 

pode amanhã ou não?” Se eu não puder MARCELO vai lá amanhã 
e depois eu arremato uma última reunião. 

AA- Ok. 
AL- Tem que tomar cuidado com isso, porque na minha 

opinião, nós tínhamos que sentar com o cara da Prefeitura, isso não 
pode ser por procuração não. 

AA- Olha só, Dr. ALTINEU vamos discutir isso 
pessoalmente, não é melhor? 

AL- Tá bom, tá combinado. 
AA- Eu vou tentar para ver se eu remarco para terça-feira. 
AL- Tá bom. 
 
Interlocutores: Marcelo X Antônio Augusto 
 
M- Tô saindo com meu pai daqui a pouquinho, daqui a 

pouquinho não, uns dez minutos, tá, lá é uma hora né? 
A- Eu estou saindo agora. 
M- Me diz o seguinte, quem vai estar ... O LIDO e a 

FERLIM é o mesmo dono não é? 
A- Todo mundo, vamos falar pessoalmente. Melhor. 
M- Tá bom. 
A- Vão estar todos os donos lá sem exceção, tá, todos que 

estão aí na lista. 
M- Tá bom. 
A- Nós temos que tomar uma atitude em relação a 2004, 

entendeu? 
M- A gente conversa pessoalmente. Olha só, entrando na 

Ilha ao invés de pegar para o aeroporto você pega como você fosse 
pra dentro é logo a direita né? 
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A- A direita não, ali é o Rei do Siri, é logo a seguir é o REI 
DO BACALHAU. 
 
A reunião no REI DO BACALHAU, realizada no dia 28/06/2005, 

foi acompanhada e fotografada por policiais federais (fls. 223/226). 
Outrossim, a quantia teria sido paga aos servidores na sede da prefeitura do 
Rio de Janeiro, em 05/07/2005, ocasião em que as empresas filiadas ao 
SINDILAV tiveram seus contratos prorrogados por mais um ano, com 
reajuste de 4%, segundo a ata da reunião apreendida em poder do 
denunciado ANTÔNIO AUGUSTO. 

 
Com efeito, três dias após a reunião no REI DO BACALHAU, foi 

elaborado parecer, datado de 01/07/2005 (fls. 6121/6123), no qual houve a 
justificativa pela prorrogação do contrato por um ano e a sua majoração em 
4%, o que foi aprovado pelo então Subsecretário Municipal de Saúde. 

 
Além disso, outros fonogramas de fls. 213/256 dos autos são 

contundentes acerca da reunião para pagamento da propina. Destaco os 
seguintes: 

 
A. Todo mundo concordou, concordou todo mundo. Tudo Bem. 
Bom não sei, vou transmitir aqui a eles. 
G. Eu ontem levei minha parte lá, entreguei lá. 
A. Você já entregou tua parte inclusive. 
G. Já. 
A. É pra entregar agora? 
G. Não precisa ser agora, pode ser quando for assinar o contrato ... 
A. Quando for assinar o contrato. 
G. É, exatamente, assinou paga. 
A. Tá, tudo bem, tudo bem. Peraí um instantinho. Só um 
minutinho. (ANTONIO AUGUSTO passa o telefone para 
MARCELO COUTINHO) 
M. GILBERTO? 
G. Oi meu filho? 
M. É MARCELO, tudo bem meu amigo? 
G. Tudo bem garoto como é que vai? 
M. Tudo jóia, trabalhando muito. 
G. Sim pode falar. 
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M. Olha só, peraí só um minuto ... GILBERTO, deixa eu te falar 
uma coisa é ... a pessoa que está pedindo ‘essa taxa’ aí... 
G. Perfeito. 
M. Ela nos prejudicou violentamente ao longo de 2004, entendeu? 
E é uma pessoa que não merece nosso crédito ... 
G. Tô entendendo. 
M. Eu acho assim que ... que todos nós, que lavamos no Município 
nos prejudicamos muito, o que nós já gastamos de juros aqui é ... 
de banco que a gente tá devendo muito a banco é um negócio 
absurdo, então eu acho que isso tem que ser melhor ... melhor 
pensado, melhor conduzido, porque não, não significa que a gente 
não deva pagar, mas eu acho que tem que haver um 
condicionamento da gente receber o que nos devem pelo menos, 
porque hoje a empresa está sem capital nenhum entendeu? 
G. Tô entendendo, sim, mas por exemplo, não pode dar tudo agora 
dá uma parte e a outra parte dá daqui a algum ... quando receber a 
primeira nota ... coisa parecida. 
M. É, eu acho o seguinte, é, eu acho que poderia haver uma taxa 
mensal aí, assim, vamos dividir isso aí, é ... pagar em dez vezes, 
entendeu, por mês ... 
G. Quem está coordenando é o OTÁVIO, lembra? E ele tem 
algumas orientações que eu não tenho, fala com ele. 
M. Eu acho que tem que marcar para encontrar, pra conversar, 
entendeu? Mas dessa forma não tem condição, tem que haver uma 
negociação melhor, entendeu? Eu vou conversar com ANTONIO 
aqui pra marcar segunda-feira pra gente conversar. 
(Diálogo de 16/06/2005, às 13:41, entre ANTÔNIO AUGUSTO, 
MARCELO e GILBERTO) 
 
Diálogo – Antônio Augusto X Gilberto 
 

A- Fala GILBERTO. 
G- Sim. 
A- Sou eu, ANTONIO AUGUSTO, agora estou sozinho, posso 
falar contigo com calma. 
G- Certo. 
A- Olha, os caras não gostaram nem um pouco GILBERTO. 
G- Tudo bem. 
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A- Que essa merda foi decidida e ninguém falou porra nenhuma, eu 
soube dessa porra por você. Eu acho que isso deveria ter sido 
tratado em conjunto. 
G- Tudo bem meu filho não tem problema, tem certas coisas que 
não pode ser falado muito, se resolve ou não se resolve lembra? 
Aquele que não der, não tem problema nenhum, não tem problema 
nenhum não. 
A- Não sei, eu acho que isso aí, meu conselho é que mandem 
alguém começar a explicar o MARCELO direitinho, porque senão 
fica uma situação profundamente ingrata pra mim, agora graças a 
Deus estou tranqüilo e estou sozinho, eu passei o telefone para 
você porque senti que ele ficou puto, você entendeu? É uma 
decisão, ... que eu sei que é pro bem dele mas ele pode não 
concordar. 
G- Tudo bem, não concorda não paga não tem problema. 
A- Mas e aí, o que que acontece se não concorda. 
G- Depois ele vê. 
A- Pagar para ver depois a cagada, aí vão tirar ele e vão botar 
outro, aí eu saio prejudicado e perco três contratos meus, eu 
também não acho justo, não sei se é por aí, eu acho que essas 
coisas deveriam ser debatidas em conjunto com todos, você 
entendeu? 
G- Certas coisas não dá, você é chamado pra certas coisas, é bom, 
agora eu não tenho culpa se o cara não tá afim de dar dinheiro, 
porra. A medida é boa e o preço não é ruim, e o preço é para três 
contratos um ano com cinco por cento (5%) de reajuste, porra que é 
que quer mais que isso. E chama, não vai, e chama o outro e não 
vai, isso tem que ser em sigilo por causa de certas pessoas, não 
pode ... a verdade é essa porra. 
A- Então o MARCELO e o SERGIO não sabem de porra nenhuma 
né? 
G- Não sabem de nada, porra, é isso que eu estou falando porra. 
A- Tá bom, não sei, eu gostaria se fosse possível de você podendo 
a gente marcar uma reunião no Rio. Você, o OTÁVIO e o 
MARCELO na terça-feira é possível? 
G- É possível sim. 
A- É possível? Para vocês conversarem com ele e explicarem todos 
esses detalhes a ele. 
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G- Manda ele marcar com o OTAVIO eu tenho o tempo livre a 
vontade. 
A- Hein? 
G- Manda ele marcar com o OTAVIO porque eu tenho tempo livre 
a vontade, é só ele marcar o dia e eu vou. 
A- É? 
G- O OTAVIO e ele é que são problemático em negócio de dia eu 
não tenho problema com esse negócio de dia. 
A- Tudo bem, agora me diga uma coisa, o prazo para responder 
aquela merda é quando hein? 
G- Termina amanhã. 
A- Termina amanhã? 
G- Termina amanhã. Eu estou respondendo que não, só com o 
reajuste previsto em lei ... bábábá... 
A- Previsto em lei, e é ... o IPCA se não me falha a memória. É do 
Município. 
G- É o de Município, exatamente. 
A- Isso vai dar quanto, já fez o cálculo? 
G- Não, parece que dá dez por cento (10%) aí eles vão oferecer 
cinco. 
A- Dá 10% o IPCA, não é oito não? 
G- Sei, mas parece que são de dois anos não é não? 
A- Não, que pelo contrato, pelo contrato o primeiro ano não tem 
reajuste só a partir do segundo. 
G- Certo, mas pega da data da renovação da proposta. 
A- É da data da apresentação da proposta. 
G- É, aí vai dar uns doze, quinze, aí eles vão oferecer cinco. 
A- Vão oferecer cinco? Não acha que por esse valor a gente 
poderia tentar um pouco mais não do que só cinco? 
G- Não, não dá não, não dá não. 
A- Eu não sei, eu tô achando cinco pouco, na minha opinião 
pessoal, eu nem falei nada lá... 
G- Eu acho que até renovar lá, eu acho que até renovar... 
A- Eu sei, renovar já é um bom negócio, por que do contrário as 
três empresas vão entrar pesado em cima da gente, eu sei disso. 
G- Exatamente. 
A- Acaba perdendo alguma coisa. 
G- Exatamente, exatamente. 
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A- Eu sei disso, e pro MARCELO ... inaudível ... Bom, tudo bem, 
eu vou tentar falar com o JULIO, para ele coordenar uma reunião 
com o OTAVIO, na terça-feira, com você e ele, aí vocês conversam 
com MARCELO pra ver o quê que ... convencem ou não ele. 
G- Tá bom meu filho, beijoca grande. 
A- Beijoca. 
 
A propina paga a servidores municipais não passou de mera 

faculdade exercida pelos empresários, razão pela qual é de se afastar 
eventual alegação de prática do crime de concussão em lugar da acertada 
imputação do crime de corrupção.  

 
Note-se que ALTINEU jamais manifestou discordância em relação 

ao pagamento, apenas colocou uma condição, qual seja, a quitação dos 
débitos referentes ao ano de 2004. Muito ao contrário de não concordar 
com a propina, ele foi quem fez exigências em contrapartida ao pagamento, 
em verdadeira negociata espúria com o poder público. 

 
Ainda sobre o pagamento de propina, vejam-se também os 

fonogramas abaixo transcritos: 
 
Diálogo entre Altivo e Vilela (fls. 1015/1016 do apenso): 
 

A- ... o quê que a gente poderia fazer, mostraríamos os 
preços praticados no mercado, suas defasagens, que a Prefeitura tá 
também, é ... mostraríamos é ... poderia, ele pedir uma proposta 
estimativa de cada um, e mostraríamos qual o valor real pelo ... 
talvez pelo IGPM... 
V- Mas isso aí é o seguinte, converso com o ANTONIO 
AUGUSTO é fácil o ANTONIO AUGUSTO montar um 
“paperzinho”, pegar só as unidades que estão com os preços bem 
acima, não importa que estejam com roupa, entendeu, aí apresenta 
isso pro Estado... 
A- Eu sei, quer dizer, mostraríamos isso, com certeza os anos todos 
que temos para pedir reajuste vai dar muito mais do que R$ 5,00 
(cinco reais) ... 
V- Com certeza. 
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A- Com certeza? Mas aí nós chegaríamos um valor com eles lá, e 
diz “olha isso aqui...” 
V- Com certeza, se chegar a R$ 4,30 (quatro reais e trinta centavos) 
eu diria pra você que é excepcional, você sabe que é verdade 
entendeu? 
A- Claro, claro eu sei. 
V- E seria bom porque a gente renovava por mais seis meses, e tem 
empresas que está fora de mercado e tá doida para entrar, mas vai 
ser o seguinte, ela não tem muito gás, se for até janeiro do ano que 
vem aí os caras somem da praça mesmo, aí você sabe de quem eu 
estou falando, do SERGIO e do MARCELO, entendeu, tá? 
A- Você pode só me dar a data de qual ano que a gente teve e 
nunca ganhou repactuação, não é isso? 
V- Não, olha só, nós sempre renovamos e nunca fizemos nenhuma 
correção, isso é com certeza. Eu estou fazendo uma carta pro 
Estado e estou dizendo isso, tá legal? 
A- Olha só, essa carta pro Estado que você está fazendo, eu preciso 
que você inclua nela, ... o quê que você acha, ... é ... que nós 
gostaríamos de um aumento... 
V- Não, isso aí não, é o seguinte, o que eu te aconselho BINHO, 
não oficializa não, só pode oficializar um negócio desse, depois de 
conversar com o cara que vai conceder, entendeu, tá legal. 
A- Tá, já entendi, é que eu estou evitando falar no telefone. 
V- Ah, entendi, você está certíssimo, só vamos fazer isso depois 
que a outra parte disser tá legal, por se fizer isso te inibe tá legal? 
A- Tá tranqüilo, já entendi, já entendi, eu estava precisando então 
da data que nós começamos no Estado, da data que foi, foi o nosso 
contrato num papel, eu vou ligar pro ANTONIO AUGUSTO, e vou 
conversar, ANTONIO é o seguinte, a questão de ordem é a 
seguinte, nós temos aí quatro anos, quero que você pegue aí pelo 
nosso contrato, quero que você veja qual é o índice, e faça o índice 
exatamente como manda o figurino, o segundo ponto, eu queria 
que ele fizesse, ele tem isso porque eu já passei isso pra ele ... 
V- Ele tem esse troço todo, cara. 
A- Uma relação dos preços praticados no mercado. 
V- Ah, isso aí ele tem, isso aí é moleza pra ele, e manda ele praticar 
... manda ele apresentar os preços maiores, evidente, entendeu? 
Não importa que tenha fornecimento de roupa, é só não dizer, tá? 
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A- De quando é o nosso contrato, você tem noção? 
V- É de 2001, se eu não me engano, começou primeiro de fevereiro 
de 2001, 2002 faz um ano, 2003, 2004, 2005, 2006, isso aí, 
primeiro de fevereiro de 2001, tá? 
A- Aí 2002 teria direito, 2003 teria direito, 2004 teria direito, 2005 
teria direito, quatro anos teria direito. 
V- Isso, então quer dizer estamos entrando na verdade no primeiro 
semestre do quinto ano entendeu, encerra agora em fevereiro do 
ano que vem, tá? 
A- Tá bom então, eu vou correr atrás disso então... 
V- Maravilha, é por aí mesmo. É bom o ALTIVO, porque deixa a 
gente de fora tá? Porque olha só, a Prefeitura nós vamos renovar, 
tá? 
A- Tô sabendo. Nós vamos renovar com o preço maior né porque 
pô... 
V- Olha só, deixa eu falar uma coisa, chegou a cartinha hoje 
dizendo pra gente renovar nas mesmas condições por um ano até 
está certo, nós vamos dizer o seguinte: Que nós aceitamos renovar 
por um período de um ano até que se faça um relatório, mas 
precisamos fazer a correção. Sentando com a PESSOA LÁ QUE 
JÁ ESTÁ ACERTADO, aí ele vai oferecer cinco (R$ 5,00) tá? 
(...)  
(ALTIVO desliga o telefone antes de VILELA terminar de falar) 
 
Diálogo ANTONIO AUGUSTO X ALTINEU/MARCEL (fl. 1146 
do apenso): 
 
AN: hoje tem reunião as 15 hs lá na Secretaria Municipal de Saúde, 
onde nós vamos discutir o nosso contrato, a renovação, vamos 
discutir 2004 e vamos levar aqueles “documentos” (DINHEIRO) 
que nós discutimos lá naquela nossa reunião, para entregar 
pessoalmente. (Refere-se ao pagamento de propina agendada na 
reunião realizada em 28/06 no restaurante Rei do Bacalhau) 
A: Você conversa pra mim com meu filho MARCELO. 
AN: Eu não tô conseguindo, eu deixei recado pra ele ontem. 
A: Então peraí um instantinho. (ALTINEU passa o telefone para 
MARCEL) 
M: Alô. 
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AN: Oi. 
M: Tudo bem ANTONIO? 
AN: Tudo bem? 
M: Eu tô bem e você? 
AN: Cê não conseguiu dar o recado ao MARCELO ontem? 
M: Não consegui. 
AN: Não? 
M: Não. 
AN: Hoje nós vamos ter que ir a reunião as 15hs, MARCELO tem 
que ir, inclusive tem que levar uma “documentação” (DINHEIRO), 
ele sabe qual é, Dr. ALTINEU também. Pergunta a ele aí, tá? 
M: Tudo bem. 
AN: E é as 15 hs em ponto lá. 
M: Aonde vai ser mesmo? 
AN: Na Coordenação da Prefeitura. 
M: Tá bom. 
AN: Pra renovação do contrato, outras providências e entregar uma 
“documentação” (DINHEIRO) que a gente se comprometeu. 
M: Tá bom. 
AN: Um abraço. 
 
Na seqüência, o fonograma com diálogo entre ANTONIO 

AUGUSTO e MARCEL, funcionário da prefeitura do Rio de Janeiro, 
acaba revelando que a “documentação” referida era mesmo dinheiro, pois 
só assim se poderia entender a dúvida do interlocutor, se faltavam “5 ou 10 
documentos”. Tal diálogo, em cotejo com os demais, realmente confirma 
tratar-se do pagamento de propina. Confira-se (fl. 1148 do apenso): 

 
Diálogo de 05/07/2005, às 12:18:42 
 

M: Alô. 
A: Eu. 
M: Opa, ANTONIO. 
A: Ó, o BINHO não vai poder, tem que pedir ao MOURA pra dar 
um jeitinho de passar por aqui. 
M: Tá. Na sua casa? 
A: Quanto tempo ele vem aqui? 
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M: Olha, o problema todo ANTONIO é que ainda tá 
providenciando a documentação (dinheiro). 
A: Certo. São 5 documentos, que faltam? Quanto é que vem, são 5 
ou 10 documentos (dinheiro)? 
M: Acho que vai 10. 
A: Vai 10 documentos né? Agora pede a ele, pra ver se ele chega 
antes das duas horas, se ele chegar antes das duas horas, tudo bem, 
ele me pega em casa, porque eu tenho dentista as duas horas, eu 
vou sair de casa dez pras duas (13:50hs). 
M: Ok. 
A: Se ele chegar depois das duas horas ele vai ter que me encontrar 
lá na Prefeitura as três horas. 
M: Tá certo. Eu acho que vai ter que ser depois. 
A: Ele vai ter que me encontrar as três horas na porta da Prefeitura. 
M: Lá no PIRANHÃO né? 
A: É, lá no PIRANHÃO. Eu combino com ele. (...) 
 
Conforme bem fundamentado na sentença, apesar de ANTONIO 

AUGUSTO ter ido à Prefeitura representando o grupo, conversa de 
MARCELO (filho de ALTINEU) com indivíduo chamado MARCEL dá 
conta de que ALTINEU estava plenamente ciente e anuiu com o 
oferecimento de propina por seus prepostos e servidores públicos. Tanto é 
assim que “liberou” apenas metade da propina acertada, deixando a outra 
metade para depois do cumprimento da contrapartida pelos funcionários 
públicos: 

 
Fonograma com diálogo entre Marcelo e Marcel (fl. 1150 do 
apenso) 
 
MARCELO: Quê que ficou resolvido o negócio de tarde? 
MARCEL: O seu pai liberou 50%, só metade da documentação 
(DINHEIRO) lá. 
MARCELO: ANTONIO AUGUSTO que foi? 
MARCEL: É ANTONIO AUGUSTO. 
MARCELO: Ah tá certo. E ele falou com ele ou você que falou? 
MARCEL: Eu falei com ele. 
MARCELO: Ah, tá bom. E o MOURA que foi levar. 
MARCEL: Isso. 
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MARCELO: Ah, tá. E ele tá aí, o meu pai? 
MARCEL: Não já saiu já. 
MARCELO: Tava de terno? 
MARCEL: Tava. 
MARCELO: E o RAFA ficou aí ou só GABRI? 
MARCEL: Só GABRI, o RAFA não teve aqui não. (...) 
 
Ademais, a prova oral confirma os fonogramas. Veja-se que 

ANTÔNIO AUGUSTO confirmou o pagamento de propina no seu 
interrogatório (fls. 1342/1357), tendo havido a concordância de ALTINEU. 

 
Não prospera a tese da defesa de atipicidade porque houve 

oferecimento, promessa ou entrega de vantagem após a prática do ato de 
ofício. Mesmo que o funcionário tivesse praticado o ato antes do 
pagamento – o que nem foi o caso, porque ele teria recebido uma parcela 
antes e outra depois – o parecer favorável às empresas só foi elaborado por 
força da promessa da vantagem indevida. Vale dizer, a promessa da 
vantagem foi a mola propulsora da elaboração do ato favorável ao acusado 
e sua empresa BRASIL SUL, estando o crime consumado. 

 
Tampouco tem cabimento a tese de atipicidade porque o ato 

praticado não pertencia à atribuição do funcionário e sim do Secretário 
Municipal de Saúde e do Prefeito. O ato consistiu num parecer técnico 
favorável às prorrogações dos contratos das empresas mediante pagamento. 
O agente público, dentro das suas atribuições, praticou o ato que lhe cabia 
apenas por contar com o pagamento da propina. Se esse ato ainda é capaz 
de enganar ou induzir o Secretário de Saúde e até o Prefeito Municipal, que 
certamente contam com a apreciação técnica e mais minuciosa daquele a 
quem incumbe exarar o parecer, a meu ver, isso torna a conduta até mais 
grave, pelo envolvimento de agentes políticos no injusto, talvez com um 
certo abuso da confiança que depositam nos demais funcionários. 

 
Não há que se falar em atipicidade ao argumento de que os 

contratos foram renovados por conveniência do interesse público. Isso 
porque é absolutamente irrelevante para a caracterização do crime a 
existência ou não de efetivo prejuízo econômico para a Administração, haja 
vista que foram comprovadas, a promessa e, posteriormente, o efetivo 
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pagamento de vantagem indevida para a elaboração de um ato 
administrativo, consumando-se o crime de corrupção. 

 
Como já tenho ressaltado várias vezes, o crime de corrupção sequer 

se vê excluído quando o ato de ofício é praticado ou o objeto de interesse 
público é adjudicado ao particular porque assim seria de direito. Isso 
porque o bem jurídico é a probidade administrativa, o bom desempenho 
impessoal do ato de ofício. Note-se que a essência dos tipos dos artigos, 
317 e 333 do CP é a punição do mercadejo da função pública. Devido ou 
indevido o ato de ofício, o que a lei penal pretende prevenir é que em 
qualquer das hipóteses haja mercado em torno da função pública. O 
funcionário público jamais pode vender o ato administrativo, mas deve 
praticá-lo com vistas a satisfazer o interesse público. 

 
Não está em questão, nos tipos dos artigos, 317 e 333 do CP, se o 

ato é devido ou não, mas sim o fato de sua prática vir a ser determinada em 
razão da vantagem indevida.  

 
A incidência da qualificadora do parágrafo único do art. 333 do CP 

ficou devidamente fundamentada na sentença, na medida em que ficou 
muito claro, às fls. 6893/6909, que foi efetivamente praticado o ato de 
ofício em decorrência do pagamento de propina. 

 
Sendo assim, tal como reconhecido na sentença e por ser crime 

formal, ficou devidamente comprovada a atuação de ALTINEU PIRES 
COUTINHO no oferecimento e pagamento de vantagem indevida a 
servidor público para que o mesmo praticasse ato de ofício (elaboração de 
parecer favorável a seus interesses), devendo ser condenado às penas do 
art. 333, parágrafo único do Código Penal. 

 
No caso, VITTORIO foi absolvido deste crime, não havendo 

recurso disso por parte do MPF. 
 
III - DOSIMETRIA DAS PENAS 
 
a) VITTORIO TEDESCHI 
 
a.1) Quanto ao art. 90 da Lei n. 8.666/93 
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As penas-base de cada um dos crimes foram corretamente fixadas, 

acima do mínimo legal, em 3 anos de detenção, considerando a existência 
de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP). 

 
O art. 59 do CP tem importante função dentro da sistemática 

normativa nacional, sobretudo à luz da própria Constituição, porquanto é 
ele que permite dar efetividade ao princípio da igualdade na vertente 
material; culpabilidade e individualização da pena segundo circunstâncias 
concretas com que os diversos sujeitos podem vir a praticar um mesmo 
crime abstratamente previsto na lei.  

 
A sentença fundamentou, com acerto, que duas circunstâncias da 

prática concreta dos crimes estão presentes em desfavor do acusado: as 
circunstâncias mediante as quais o crime foi engendrado, em que, de fato, 
o absoluto descaso com a essência dos princípios que regem os contratos 
administrativos em prol de todos foi agravado com a tremenda ousadia nas 
negociatas recorrentes para a celebração de diversos daqueles contratos 
espúrios com o poder público. Em segundo lugar, as consequências do 
crime estão atreladas aos diversos contratos celebrados mediante fraude à 
licitação e corrupção e aquilo que essas características que assumiram são 
capazes de repercutir em termos de desprestígio para o bom desempenho da 
função administrativa e sua apresentação aos olhos da população que dela 
pretende confiança naquilo em que deve ser feito para evitar o dispêndio e 
o desgaste da máquina pública em desfavor da cidadania. 

 
Outrossim, tal como reconhecido na sentença, incidem duas 

circunstâncias agravantes, quais sejam, a do art. 61, inciso II, alínea “a” e 
art. 62, inciso I do CP.  

 
O Juízo a quo bem fundamentou a motivação torpe para a prática 

do crime. Realmente, os crimes foram cometidos com o intuito de lucro 
fácil, mas não só, pois esse lucro ainda se fez rápido e em montante 
importante, em detrimento da combalida saúde pública. Tal motivo causa 
mesmo indignação, pois é fato notório que milhares de brasileiros precisam 
aguardar atendimento médico/remédios em demoradas filas nos hospitais 
públicos, enquanto alguns integrantes de quadrilhas sangram os cofres 
públicos apenas para aumentar a sua situação já abastada. Há pura 
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ganância, para obter maior enriquecimento às custas de importante dano 
social. 

 
O papel de liderança de VITTORIO TEDESCHI é evidente. Como 

dito exaustivamente na sentença e também analisado acima, ele integrava o 
último escalão da quadrilha formada para fraudar licitações e corromper 
agentes públicos. 

 
Assim, passaram as penas a serem de 3 (três) anos e 6 (seis) meses 

de detenção para cada um dos crimes. 
 
De fato, os nove crimes pelos quais VITTORIO TEDESCHI restou 

condenado ocorreram em continuidade delitiva. Note-se que são crimes 
contra concorrências públicas em âmbito específico e envolvendo contratos 
de valores importantes, como se verificou na fundamentação da sentença, 
de modo que não correspondem àquele exemplo simplório dos cursos de 
graduação de direito penal, em que a continuidade se dá quando “Tício 
subtrai pequenos objetos dia após dia”, de modo que, a meu ver, está bem 
fixado o aumento de 1/2, por força do art. 71 do Código Penal. Logo, fica 
confirmada a pena parcial de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses de detenção. 

 
A sentença aplicou multa no patamar mínimo de 2% do valor dos 

contratos cujas licitações foram fraudadas, e que está previsto no art. 99 da 
Lei n. 8.666/93, especial em relação ao Código Penal e aplicável ao caso a 
teor do art. 12 do CP.  

 
Como a multa foi fixada no patamar mínimo previsto legalmente, 

não há qualquer modificação a ser implementada na sentença a favor do 
acusado. 

 
a.2) quanto ao crime do art. 96, inciso I da Lei n. 8.666/93 
 
A sentença merece ser mantida quanto à fundamentação da pena 

em relação a este crime, porquanto está coerente com as circunstâncias 
judiciais que considerou, à exemplo da fundamentação realizada para os 
crimes do art. 90 da mesma Lei, e também quanto às agravantes, que 
realmente são as mesmas. 
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Destarte, a pena deste crime fica definitiva em 04 (quatro) anos e 
02 (dois) meses de detenção. 

 
A sentença aplicou multa no patamar mínimo de 2% do valor dos 

contratos cujas licitações foram fraudadas, e que está previsto no art. 99 da 
Lei n. 8.666/93, especial em relação ao Código Penal e aplicável ao caso a 
teor do art. 12 do CP.  

 
Como a multa foi fixada no patamar mínimo previsto legalmente, 

não há qualquer modificação a ser implementada na sentença a favor do 
acusado. 

 
a.3) Quanto ao art. 333, parágrafo único do Código Penal 
 
A pena-base também foi corretamente fixada acima do mínimo 

legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, 
tendo em vista a “forma censuravelmente ousada com que o réu fazia de 
funcionários públicos seus fiéis vassalos, estimulando a desonestidade e a 
venalidade no seio da Administração Pública”, como realmente se constata 
de toda a fundamentação da sentença e do presente voto. 

 
Com a incidência das duas agravantes acima fundamentadas, uma 

vez que o intuito no cometimento do crime foi torpe, apenas o de lucro fácil 
às expensas da saúde pública e também por ter o papel de liderança da 
empreitada criminosa, passou a pena a ser de 4 (quatro) anos e 9 (nove) 
meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa. 

 
À vista da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 

333 do CP, aumenta-se a pena em 1/3, a qual passa então a ser de 6 (seis) 
anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa. 

 
Considerando os dois crimes praticados, aumento a pena em 1/6 

(um sexto) por força do art. 71 do CP, passando a ser de 7 (sete) anos, 4 
(quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias-
multa, no mesmo valor unitário já fixado acima, de 3 (três) salários-
mínimos. 

 
a.4) Quanto ao crime do art. 288 do CP 
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Mantenho a fixação da pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, 

tendo em vista o grau de estabilidade e estruturação da quadrilha, que 
seguia há anos no êxito de concretizar a prática de diversos crimes, além do 
seu notável poder econômico e, como dito na sentença (fl. 6935), pela 
destinação à lesão contumaz de relevantes valores sociais. 

 
Com as mesmas agravantes já aplicadas acima, consistentes no 

motivo torpe e no comando do grupo delitivo, passa a pena a ser de 02 
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, segundo fixado na sentença. 

 
a.5) Soma das penas – art. 69 do CP 
 
Ao aplicar o art. 69 do CP, pelo qual as penas deveriam ser 

somadas, o Juízo de Primeiro Grau incorreu em erro material, deixando de 
somar 20 (vinte) dias de reclusão. Como houve o trânsito em julgado para a 
acusação e ante a proibição da reformatio in pejus, mantenho a pena 
definitivamente aplicada pelo Juízo a quo. 

 
Em razão do concurso material dos crimes acima e subtraídos da 

soma os 20 (vinte) dias de reclusão não computados pelo Juízo de Primeiro 
Grau, resta a pena definitiva  em 19 (dezenove) anos e 1 (um) mês – sendo 
9 (nove) anos e 5 (cinco) meses de detenção e o restante de reclusão – e 
pagamento de 280 (duzentos e oitenta) dias-multa no valor unitário de 03 
(três) salários-mínimos, mais 2% do valor dos contratos relativos aos 
seguintes pregões: 

 
 

1) Pregão n. 045/2005 do LAFEPE – compra de didanosina 
(DDI) 
2) Pregão n. 056/2005 do LAFEPE – compra de ganciclovir 
3) Pregão n. 009/2005 do LAFEPE – compra de AZT 
4) Pregão n. 004/2005 do LAFEPE – compra de sulfato de 
indivanir 
5) Pregão n. 032/2005 da IQUEGO – compra de AZT 
6) Pregão n. 082/2005 da IQUEGO – compra de didanosina 
(DDI) 
7) Pregão n. 031/2005 do IQUEGO – compra de lamivudina 
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8) Pregão n. 173/2004 do Ministério da Saúde – compra de 
pulverizadores e nebulizadores 
9) Pregão n. 05/2005 da FARMANGUINHOS/FIOCRUZ – 
compra de sulfato de indivanir 

 
Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, a teor 

do art. 33, §2º, “a” e §§3º e 4º do CP. 
 
Não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos, pela ausência do preenchimento dos requisitos objetivos e 
subjetivos, nos termos já fundamentados acima. 

 
b) ALTINEU PIRES COUTINHO 
 
b.1) Quanto ao art. 90 da Lei n. 8.666/93 
 
As penas-base foram corretamente fixadas acima do mínimo legal, 

em 3 anos de detenção considerando a existência de circunstâncias judiciais 
desfavoráveis (art. 59 do CP). 

 
A sentença fundamentou que circunstâncias do crime indicam a 

necessidade de uma pena mais exacerbada. Com efeito, toda a mecânica 
dos fatos, com a demonstração de absoluto descaso com o poder público e 
a tremenda ousadia nas negociatas recorrentes para a celebração de 
diversos contratos espúrios com o poder público determina o aumento da 
reprimenda, assim como aconteceu no caso de VITTORIO. As 
consequências do crime recomendam o aumento da pena-base, tendo em 
vista a elevada soma dos contratos celebrados mediante fraude à licitação e 
corrupção. 

 
De fato, tal como reconhecido na sentença, incidem duas 

circunstâncias agravantes, quais sejam, a do art. 61, inciso II, alínea “a” e 
art. 62, inciso I do CP.  

 
O Juízo a quo bem fundamentou a motivação torpe para a prática 

do crime. Realmente, os crimes foram cometidos com o intuito de lucro 
fácil em detrimento da combalida saúde pública. Tal motivo causa mesmo 
indignação, pois é fato notório que milhares de brasileiros precisam 
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aguardar atendimento/tratamento/remédios em demoradas filas nos 
hospitais públicos, enquanto alguns integrantes de quadrilhas sangram os 
cofres públicos apenas para aumentar a sua riqueza. Há pura ganância, para 
obter maior enriquecimento às custas de importante dano social. 

 
O papel de liderança de ALTINEU PIRES COUTINHO também é 

evidente. Como dito exaustivamente na sentença e também analisado 
acima, ele tinha papel de liderança e ascendência sobre os demais na 
quadrilha formada para fraudar licitações e corromper agentes públicos, o 
que se estendeu, por óbvio, aos crimes específicos do art. 90. 

 
Assim, passou a pena a ser de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de 

detenção. 
 
Por conta dos três crimes pelos quais ALTINEU PIRES 

COUTINHO restou condenado, e levando em conta que são crimes contra 
concorrências públicas em âmbito específico e envolvendo contratos de 
valores importantes, como se verificou na fundamentação da sentença, de 
modo que não correspondem àquele exemplo simplório dos cursos de 
graduação de direito penal, em que a continuidade se dá quando “Tício 
subtrai pequenos objetos dia após dia”, a meu ver está bem fixado o 
aumento de 1/3, por força do art. 71 do Código Penal. Logo, fica 
confirmada a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de detenção. 

 
A sentença aplicou multa no patamar mínimo de 2% do valor dos 

contratos cuja licitação foi fraudada, previsto no art. 99 da Lei n. 8.666/93, 
especial em relação ao Código Penal e aplicável ao caso a teor do art. 12 do 
CP.  

 
Como a multa foi fixada no patamar mínimo previsto legalmente, 

não há qualquer modificação a ser implementada na sentença a favor do 
acusado. 

 
b.2) Quanto ao art. 333, parágrafo único do Código Penal 
 
A pena-base também foi corretamente fixada acima do mínimo 

legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, 
tendo em vista a “forma censuravelmente ousada com que o réu fazia de 
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funcionários públicos seus fiéis vassalos, estimulando a desonestidade e a 
venalidade no seio da Administração Pública”, como realmente se constata 
de toda a fundamentação da sentença e do presente voto. 

 
Com a incidência das duas agravantes acima fundamentadas, uma 

vez que o intuito no cometimento do crime foi torpe, apenas o de lucro fácil 
às expensas da saúde pública e também por ter o papel de liderança da 
empreitada criminosa, ficou a pena em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de 
reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa. 

 
À vista da causa de aumento prevista no art. 333, parágrafo único 

do CP, passou a pena a ser de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 
pagamento de 240 (duzentos e quarenta) dias-multa. 

 
Considerando os dois crimes praticados, aumento a pena em 1/6 

(um sexto) por força do art. 71 do CP, passando a ser de 07 (sete) anos, 04 
(quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 280 (duzentos 
e oitenta) dias-multa. 

 
Mantenho a fixação do valor do dia-multa em 3 (três) salários-

mínimos, por ser compatível com a boa situação financeira do acusado. 
 
b.3) Quanto ao crime do art. 288 do CP 
 
Mantenho a fixação das penas-base em 02 (dois) anos de reclusão 

para cada um dos dois crimes de quadrilha, tendo em vista o grau de 
estabilidade e estruturação que elas assumiram, que seguia há anos no êxito 
de realmente concretizar a prática de diversos crimes, além do seu notável 
poder econômico e, como dito na sentença (fls. 6939/6940), pela destinação 
à lesão contumaz de relevantes valores sociais. 

 
Com as mesmas agravantes já aplicadas acima, consistentes no 

motivo torpe e no comando do grupo delitivo, passa a pena a ser de 02 
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, segundo fixado na sentença. 

 
Quanto a ALTINEU, incide ainda o art. 71 do CP, considerando 

que ele integrava duas quadrilhas distintas: a voltada para as fraudes em 
licitações para fornecimento de produtos na área de saúde pública e outra 
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para o fornecimento de serviços de lavanderia a hospitais públicos, como se 
viu acima. Por isso, aumento a pena em 1/6 (tal como implementado na 
sentença) e fixo a pena em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de 
reclusão. 

 
b.4) Soma das penas – art. 69 do CP e outras disposições 
 
Em razão do concurso material dos crimes acima, resta a pena 

definitiva em 14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias – sendo 4 
(quatro) anos e 8 (oito) meses de detenção e o restante de reclusão – e 
pagamento de 280 (duzentos e oitenta) dias-multa no valor unitário de 03 
(três) salários-mínimos, mais 2% do valor dos contratos relativos aos 
seguintes pregões: 

 
1) Pregão n. 173/2004 do Ministério da Saúde – compra de 
pulverizadores e nebulizadores 
2) Pregão n. 007/2005 do INCL 
3) Pregão n. 001/2005 do INTO  

 
Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, a teor 

do art. 33, §2º, “a” e §§3º e 4º do CP. 
 
Não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos, pela ausência do preenchimento dos requisitos objetivos e 
subjetivos, nos termos já fundamentados acima. 

 
IV - PERDIMENTO DOS BENS 
 
O perdimento de bens é efeito acessório da sentença condenatória e 

está restrito ao quantum do produto ou proveito do crime. Acontece que, 
como bem exarou a sentença de Primeiro Grau, a ação penal condenatória 
tem objeto estranho a precisa liquidação do valor do produto e do proveito 
do crime, quando este esteja envolto em complexa definição, como é o caso 
dos autos, em que se está diante de uma série de contratos de licitação 
fraudados, com preços diversos, alguns envolvendo inclusive moeda 
estrangeira, como se tem notícia em vários documentos do processo. 
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É certo que os acusados obtiveram vantagens com os crimes 
perpetrados, como se verificou na fundamentação do julgado, de modo que 
aplico o perdimento de bens a ambos, cujos valores deverão ser liquidados 
em execução deste efeito acessório da sentença condenatória, 
correspondendo àquilo que foi ganho ilícito derivado dos crimes ora 
julgados, pois como se colhe dela, o objeto adjudicado nas licitações com 
infração ao bem jurídico tutelado pelas normas penais violadas, e portanto 
indevidamente, gerou efeitos econômicos, com recursos que saíram dos 
cofres públicos para a área de saúde para serem aproveitados pelos 
acusados. 

 
Ademais, apenas para que se tenha uma base não exaustiva de 

valores envolvidos nas concorrências ilícitas, que foram objeto desta ação 
penal, há que se destacar o seguinte quadro abaixo: 

 
1) Pregão n. 045/2005 do LAFEPE – compra de didanosina 

(DDI) fls. 2623/2626 
 valor: R$ 305.065,00 (trezentos e cinco mil e sessenta e 

cinco reais) 
Condenação de: VITTORIO 
 
2) Pregão n. 056/2005 do LAFEPE – compra de 

ganciclovir fls. 2636/2639 
Valor: R$ 291.802,00 (duzentos e noventa e um mil, 

oitocentos e dois reais) 
Condenação de VITTORIO 
 
3) Pregão n. 009/2005 do LAFEPE – compra de AZT 
Valor: R$ 1.638,00 por quilo – fl. 286 – não diz quantos 

quilos 
Condenação de VITTORIO 
 
4) Pregão n. 004/2005 do LAFEPE – compra de sulfato de 

indivanir 
R$ 1.292,00 por quilo (fl. 287). 
Condenação de VITTORIO 
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5) Fraude no pregão n. 032/2005 da IQUEGO – compra de 
AZT 

não tem o valor 
Condenação de VITTORIO 
 
6) Fraude no pregão n. 082/2005 da IQUEGO – compra de 

didanosina (DDI) fls. 20/25 e 65/77 do apenso 08 
US$ 338.800,00 
Condenação de VITTORIO 
 
7) Pregão n. 031/2005 do IQUEGO – compra de 

lamivudina fls. 11/17 do apenso 8 
US$ 705.280,00 
Condenação de VITTORIO 
 
8) Pregão n. 173/2004 do Ministério da Saúde – compra de 

pulverizadores e nebulizadores fls. 172 e segs. do apenso 
R$ 237.250,00 
Condenação de VITTORIO TEDESCHI e ALTINEU 

PIRES COUTINHO 
 

9) Pregão n. 05/2005 da FARMANGUINHOS/FIOCRUZ – 
compra de sulfato de indivanir fl. 288 

valor de R$ 3.010.000,00 
Condenação de VITTORIO 
 
10) Pregão n. 001/2005 do INTOfls. 295/297 
R$ 2.168.823,60 – PREGÃO NÃO HOMOLOGADO 
Condenação de ALTINEU 
 
11) Pregão n. 007/2005 do INCL fls. 6157/6159 
R$ 1.897.000,00 
Condenação de ALTINEU 

 
E sendo relevante, como é, a intervenção no feito da União, 

sobretudo para que concorra com subsídios sobre as apurações que 
porventura esteja realizando em sede administrativa em torno das licitações 
contratos em causa, oficie-se à Controladoria da União e à Advocacia Geral 
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da União com cópia do presente acórdão, para os fins expostos no presente 
fragmento do julgado. 

 
Quanto à cautela para execução dessa parte do julgado, a sentença 

ratificou o sequestro de todos os bens abrangidos pelas decisões cautelares 
nesse sentido já prolatadas anteriormente pelo Juízo (fl. 6944). Na mesma 
oportunidade, foi decretada a perda em favor da União de todos os bens 
apreendidos e sequestrados que tenham sido adquiridos, pelos réus e pelas 
empresas que possuem, segundo referência nos autos, após dezembro de 
2004. 

 
E, ainda, foi decretado de ofício o sequestro dos bens apreendidos 

remanescentes (adquiridos anteriormente a dezembro de 2004), desde que 
já não estivessem abrangidos por decisões cautelares no mesmo sentido. 

 
Esta Primeira Turma Especializada, quando do julgamento das 

apelações criminais autuadas sob o n. 2006.51.01.503448-3 e 
2006.51.01.525693-5, anulou as decisões de sequestro proferidas pelo 
Juízo a quo em desfavor dos acusados, em breve síntese, por falta de 
fundamentação concreta, sobretudo quanto à falta de demonstração de que 
todo o patrimônio amealhado em toda a vida pelos acusados, pelas pessoas 
jurídicas da qual fazem parte e, ainda, pelas pessoas físicas a eles 
relacionadas, fosse necessário para o ressarcimento do prejuízo ao erário. 

 
Isso fez com que se liberassem os bens dos acusados, mas de 

maneira alguma impede o perdimento de bens que constituíram objeto do 
crime e/ou necessários ao seu ressarcimento, como fundamentadamente 
decretado na sentença. 

 
A anulação das decisões que decretaram o sequestro dos bens não 

tem nenhuma ingerência no sequestro/arresto determinado na sentença, 
uma vez que a medida passou a ser emanada de outro provimento 
jurisdicional, que goza ainda de mais forte fundamentação, posto que o 
juízo já formou sua convicção quanto à materialidade e autoria delitiva, 
bem como quanto à existência de efetivo dano a ser ressarcido aos cofres 
públicos.  
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Considerando que os fatos remontam a 2004, e que não se está 
diante de valores para perdimentos que estejam a essa altura líquidos, é 
preciso realmente que se mantenha a cautela sobre os bens dos acusados 
para que não venham a ser dilapidados, frustrando, assim, o perdimento.  

 
Destarte, mantenho o sequestro de todos os bens imóveis e dos 

valores em contas e aplicações financeiras dos acusados e de empresas por 
eles titularizadas, adquiridos posteriormente a 2004. 

 
Também mantenho o sequestro de todos os bens móveis, inclusive 

obras de arte, jóias, automóveis e ações, sem o mesmo limite temporal do 
parágrafo acima, mantendo-se apenas a liberação de uma conta corrente 
para a movimentação e manutenção ordinária dos acusados, afeta aos 
ganhos obtidos com suas atividades profissionais ou econômicas lícitas, 
desenvolvidas da data do recebimento da denúncia para cá. 

 
Quanto a valores mantidos em contas correntes e aplicações 

financeiras, esclareça-se que devem ser sequestrados todos aqueles que já 
existiam desde o ano de 2004. 

 
Ficam mantidas as demais disposições da sentença, por seus 

próprios fundamentos. 
 
Conclusão 
 
Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos. 
 
É o voto. 

 
EMENTA 

 
PENAL E PROCESSO PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. 

VALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPEDIMENTO E 
SUSPEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. 
CRIMES CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES. CORRUPÇÃO ATIVA. 
QUADRILHA. COMPROVAÇÃO. 
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1. Para o afastamento do sigilo telefônico foram mencionados indícios 
da atuação dos acusados em quadrilha voltada para fraudes em licitações 
elaboradas por diversos Estados da Federação, de maneira a atender o art. 
2o, III da Lei n. 9.296/96, à vista de apurações anteriores, na denominada 
“Operação Vampiro”. 
 

2. O afastamento da interceptação telefônica pode levar à constatação 
de outros crimes (além do previsto no art. 288 do CP, com base no qual 
houve a decretação da medida), sendo válida a interceptação como meio de 
prova para os outros delitos, mesmo os apenados com detenção, tendo em 
vista que todos esses crimes estavam insertos na finalidade da investigação. 
 

3. No caso, apurava-se a existência de uma quadrilha supostamente 
formada para fraudar licitações, o que acabou levando a autoridade policial 
a descobrir a suposta prática de crimes de corrupção e de alguns delitos 
previstos na Lei n. 8.666/93, todos eles cometidos no mesmo contexto da 
quadrilha, de modo a revelar a total regularidade da interceptação 
telefônica como meio de prova desses crimes. 

 
4. Como o momento em que foi decretado o afastamento do sigilo 

telefônico era ainda de investigação (e não de acusação), não havia 
necessidade da descrição minuciosa dos crimes investigados, já que ainda 
era preciso se aprofundar sobre a prática dos fatos e sua autoria, e por isso 
mesmo, surgiu a interceptação como meio imprescindível de investigação. 
Ausência de afronta ao art. 2º, parágrafo único da Lei n. 9296/96 ou ao art. 
5o, XII da CR/88. Entretanto, ficou evidenciada a situação específica a ser 
investigada, qual seja, a existência de uma quadrilha bem estruturada para 
fraudar licitações no INTO, cujas apurações já andavam em âmbito 
administrativo. 

 
5. O art. 2o, II da Lei n. 9.296/96 não exige a produção prévia de 

outros meios de prova como requisito para a decretação da interceptação 
telefônica. O dispositivo refere-se à inexistência de outros meios de prova, 
evidentemente, de outros meios eficazes de produção de prova sobre os 
fatos investigados no caso concreto. 

 
6. Em crimes como o de associação criminosa, noticiado pela 

autoridade policial, a interceptação telefônica representa, muitas das vezes, 
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o único instrumento eficaz para obtenção de indícios de autoria e do 
conhecimento acerca da extensão dos ilícitos eventualmente perpetrados 
pela mesma, elementos imprescindíveis à propositura da ação penal, mas 
que não precisam estar definidos, no início da fase policial, até porque o 
escopo do inquérito é exatamente o de apurar autoria e materialidade com o 
fito de servir de lastro a uma eventual denúncia. No bojo da investigação, 
havia notícia de que os crimes estariam sendo praticados por quadrilha 
formada por pessoas do alto escalão da sociedade e do governo, de maneira 
bem estruturada e em atuação há mais de uma década. Logo, não havia 
outro meio de prova capaz de desarticular tal quadrilha, a não ser a 
interceptação telefônica. 
 

7. No tocante às sucessivas prorrogações, cabe destacar que o art. 5º 
da Lei n. 9.296/96, em sua parte final, dispõe que a diligência poderá ser 
renovada pelo prazo de 15 (quinze) dias - igual ao prazo máximo da 
primeira concessão - desde que comprovado que a medida é imprescindível 
para a prova do fato. 

 
8. O que delimita o número de prorrogações possíveis é a 

demonstração de que a medida é imprescindível para a prova do fato, o 
que, a princípio, em crimes que se cometem com habitualidade, 
permanência, estabilidade e/ou continuidade, sempre se verifica presente, 
dado que em tais casos, os atos de consumação se espalham no tempo e não 
se revelam em apenas um dado instante, às vezes nem mesmo em alguns 
dias. 

 
9. Os indícios de atuação no injusto, efetivamente narrados na 

extensa e detalhada denúncia, são bem suficientes para a deflagração da 
ação penal e têm por base elementos concretos extraídos das investigações. 
Aliás, a narrativa foi muito coerente com a trama delituosa e com o papel 
de cada um dos integrantes da suposta quadrilha, de maneira que a 
denúncia nada possui de genérica. Quanto à autoria, a coerência da 
narrativa advém do papel de maior relevância nos crimes por parte do 
agente, sempre procurando se distanciar da execução dos injustos, deixando 
para seus subordinados o papel de executores, embora fosse o maior 
beneficiado com os crimes em tese. 
 



 
 

V - APELACAO CRIMINAL 7032 2005.51.01.523708-0 
 

125 

10. Na fase do art. 499 do CPP, como fundamentado pelo Juiz de 
Primeiro Grau, podem ser requeridas as diligências reputadas 
imprescindíveis para o esclarecimento de fatos controvertidos surgidos no 
curso da instrução processual e não em momento anterior, cuja 
oportunidade para requerimentos precluiu com a apresentação das 
alegações preliminares. 

 
11. Mesmo quando postulação da prova ocorre em momento 

oportuno, tudo dando a crer que não possui caráter protelatório, há, ainda, 
que se aferir da pertinência da realização da prova, à vista do objeto da 
causa, para que também se procure adequá-la aos princípios da economia e 
celeridade processuais, que repudiam a realização de provas desnecessárias 
e impertinentes, com custos para os órgãos públicos e para a jurisdição. 
 

12. A ausência de constatação de irregularidade em seara 
administrativa não tem o condão de vincular a esfera penal, face à 
autonomia e independência entre as duas esferas. É curial a idéia de que 
são relativamente independentes as esferas administrativa, cível e penal. A 
superposição de círculos de ilicitude, por si só, já demonstra esta assertiva, 
na medida em que todo ilícito penal será um ilícito civil e administrativo, 
gerando repercussões nesses dois âmbitos, em termos de indenizações e 
medidas disciplinares, assim como fará coisa julgada no cível a sentença 
penal que reconheça causas de exclusão da antijuridicidade (arts. 63 e 65 
do CPP). Mas as questões voltadas ao campo da ilicitude penal serão mais 
bem avaliadas na seara do processo penal, onde vigoram princípios mais 
amplos de proteção ao indivíduo e de apuração do fato delituoso através da 
busca da verdade real.  
 

13. É possível o desmembramento do feito por serem alguns réus 
presos, com fulcro no art. 80 do CPP. Não há que se falar em afronta ao 
princípio da isonomia quando, antes de implementado o desmembramento, 
um desses acusados tenha sido solto e, por isso, revogado o despacho de 
desmembramento apenas quanto a ele. A posterior soltura dos demais réus 
presos, depois de efetuado o desmembramento, não determina o fim do 
desmembramento e o retorno dos acusados ao pólo passivo dos autos 
originários.  
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14. O fato de serem os crimes de quadrilha e corrupção de concurso 
necessário não acarreta o julgamento conjunto, nem prejulgamento dos 
acusados que integram os autos principais. Ocorre que, por força de 
disposição legal, inserta no art. 80 do CPP, além de reconhecimento 
jurisprudencial, os processos podem ser separados pelo excessivo número 
de acusados, ou para não prolongar a prisão provisória (caso presente), ou 
ainda por motivo relevante que o juiz repute conveniente a separação. 
 

15. A atuação do Juízo nas medidas cautelares e no curso da 
instrução não acarreta impedimento ou suspeição, o que não encontra 
arrimo na lei, sendo os arts. 252 e 254 do CPP carentes quanto ao 
impedimento e à suspeição aventada, qual seja, de atuação do Magistrado, 
no processo, no mesmo Grau de Jurisdição.  

 
16. O juiz competente pela distribuição ou pela prevenção, ao 

determinar medidas para acautelar o processo – como a prisão temporária e 
preventiva – ou para possibilitar a produção de provas imprescindíveis à 
elucidação dos fatos – como a interceptação telefônica – está no exercício 
regular de sua competência jurisdicional.  

 
17. Os adjetivos utilizados pelo juízo a quo, na sentença, acerca 

dos acusados e algumas atuações de suas defesas, não tem o condão de 
revelar parcialidade no julgamento até porque foi adjetivada a conduta em 
convergência com a fundamentação e com a conclusão a qual o Juízo 
chegou na sentença, sem uma demonstração de parcialidade prévia ao 
julgamento. A hipótese não se enquadra no art. 252 do CPP, não podendo 
as defesas recusarem o juiz por discordaram das palavras por ele utilizadas 
para a condenação. 
 

18. O juiz fundamentou suficientemente sua sentença e atendeu 
plenamente ao art. 381 do CPP, demonstrando em sua fundamentação, os 
fatos e fundamentos pelos quais chegou à conclusão de inexistência de 
nulidades e de necessidade de condenação dos apelantes. Não é preciso 
mencionar um capítulo específico para cada tese aventada pela defesa, o 
que evidentemente não é exigido em qualquer dispositivo constitucional ou 
legal. 
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19. Para configurar o crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/93, 
há necessidade de que a manobra do concorrente frustre ou venha a fraudar 
o caráter competitivo do procedimento licitatório. Contudo, não é preciso 
demonstrar a ocorrência de prejuízo econômico para a Administração, pois 
não é ele elemento material do tipo e, assim, basta que se demonstre que o 
ajuste, a combinação ou outro expediente excluiu eventual candidato ou 
preordenou o resultado entre os concorrentes. Basta a apresentação da 
fraude à Administração Pública, para que esteja consumado o crime, pois a 
finalidade do agente é de lucro com a adjudicação do objeto da licitação. 

 
20. No art. 96, inciso I da Lei n. 8.666/93, é preciso demonstrar o 

prejuízo sofrido pela Administração Pública para a caracterização do 
injusto. Isso porque o prejuízo integra o tipo e o crime somente se consuma 
com o efetivo pagamento (se parcelado, basta a primeira parcela). 

 
21. Existe a possibilidade de concurso dos crimes previstos no art. 

90 e no art. 96, I da Lei n. 8.666/93. No art. 90, a fraude atinge o caráter 
competitivo do certame, enquanto no art. 96, I, a fraude à licitação se dá 
mediante a conduta vinculada de elevação dos preços arbitrariamente. Ou 
seja, no art. 90, combina-se e exclui-se a concorrência para que empresa 
predeterminada ganhe a licitação (provavelmente com pagamento de 
comissão ao vencido); no art. 96, I, além disso, o ganho ainda advém do 
superfaturamento. 

 
22. Comprovada a ocorrência de fraudes, com frustração do caráter 

competitivo, em diversas licitações públicas, por determinação dos 
acusados, bem como o pagamento de vantagem indevida a servidores 
públicos para que fossem elaborados atos de ofício que beneficiassem as 
respectivas empresas. 

 
23. A relação estável e estruturada, com papéis bem definidos 

(sendo os acusados os líderes dos demais), de várias pessoas (mais de 
quatro) com a finalidade de praticar diversos crimes, caracteriza o crime de 
quadrilha. 

 
24. O perdimento de bens é efeito acessório da sentença 

condenatória e está restrito ao quantum do produto ou proveito do crime. A 
ação penal condenatória tem objeto estranho a precisa liquidação do valor 
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do produto e do proveito do crime, quando este esteja envolto em complexa 
definição, como é o caso, em que se está diante de uma série de contratos 
de licitação fraudados, com preços diversos, alguns envolvendo inclusive 
moeda estrangeira, como se tem notícia em vários documentos do processo. 

 
25. Seja como for, é certo que os acusados obtiveram vantagens 

com os crimes perpetrados, de modo que foi aplicado o perdimento de 
bens, cujos valores deverão ser liquidados em execução deste efeito 
acessório da sentença condenatória, correspondendo àquilo que foi ganho 
ilícito derivado dos crimes ora julgados. 

 
26. Parcial provimento dos recursos. 

 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima 

indicadas, acordam os membros da Primeira Turma Especializada do 
Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, em dar 
parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator. 

Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2011 (data do julgamento). 
 
 

ABEL GOMES 
Desembargador Federal 

Relator 
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