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RELATÓRIO 
 

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALTINEU PIRES 
COUTINHO (fls. 7984/8001) e VITTORIO TEDESCHI (fls. 8002/8027) 
em face do acórdão de fls. 7959/7964, que deu parcial provimento aos 
recursos interpostos pelas defesas. 

 
A defesa de ALTINEU PIRES COUTINHO aduziu a existência de 

omissões no julgado, consistentes na apreciação da tese de reformatio in 
pejus indireta, uma vez que sua situação fático-jurídica foi agravada no 
tocante à pena corporal, à multa e à situação de seus bens, bem como por 
ter sido condenado, apenas na segunda sentença, por integrar a quadrilha 
voltada para fraudes em licitações de insumo para hospitais públicos.  

 
Também alegou omissões relativas ao mérito e contradições com as 

provas existentes nos autos, ao argumento de que o julgado não analisou 
algumas provas mencionadas pela defesa. Entende ainda ter havido falta de 
apontamento de elemento essencial do tipo, consubstanciado na reunião 
permanente e estável de mais de quatro pessoas para fins de prática 
criminosa. 

 
Postulou pelo provimento dos embargos declaratórios, a fim de que 

sejam sanadas as omissões e contrariedades apontadas. 
 
Nos seus embargos de declaração, a defesa de VITTORIO 

TEDESCHI arguiu omissão na apreciação das teses defensivas relativas ao 
perdimento dos bens. Argumentou que o julgado embargado, ao manter o 
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sequestro de todos os bens móveis e imóveis do embargante e de suas 
empresas adquiridos após 2004, bem como dos bens móveis adquiridos 
anteriormente a essa data, acabou prejudicando os demais cotistas das 
sociedades empresárias do embargante, que nada têm a ver com os fatos 
delituosos, violando o princípio da individualização da pena. 

 
Ao determinar que todos os bens móveis e imóveis adquiridos a 

partir de 2004 ficassem sequestrados até que o valor a ser levado a 
perdimento fosse quantificado pelo juízo da execução, acabou deixando a 
questão indefinida, o que também viola o princípio constitucional da 
fixação da pena pelo juiz da causa. Isso porque, segundo o embargante, 
foram restringidos direitos que valem mais que o valor total de todas as 
licitações supostamente fraudadas. 

 
A defesa pede para que seja declarado como valor máximo a ser 

restituído pelo embargante ao erário a quantia despendida pelo laboratório 
em cada licitação inquinada de fraudulenta, independentemente dos custos 
do produto adquirido, apresentando os valores dos contratos, para 
liquidação, excetuados os valores das licitações promovidas pelo LAFEPE, 
atinente ao Pregão n. 009/05 e pela IQUEGO, quanto ao Pregão n. 082/05, 
por não terem sido despendidos recursos por esses laboratórios nos 
certames, já que o primeiro foi declarado fracassado e o segundo não teve o 
contrato assinado. 

 
Apontou ainda omissões na apreciação de teses defensivas relativas 

à exasperação da pena-base aplicada. Isso porque não foram enfrentadas as 
teses de que o Erário não teve prejuízos e de que o prejuízo é elemento 
normativo do tipo indispensável à caracterização do crime do art. 96, I da 
Lei n. 8.666/93, de modo que a exasperação da pena-base do embargante 
em virtude de tal fato configura inaceitável bis in idem. 

 
Quanto ao crime do art. 333, parágrafo único do CP, não foi 

apreciada a tese de fundamentação descabida quanto ao aumento da pena-
base pelo uso odioso do poder econômico, fazendo o acusado dos 
funcionários públicos os seus fiéis vassalos, ofendendo de maneira grave o 
bem jurídico resguardado pela norma legal. 
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Outra omissão residiria na aplicação da pena do crime de quadrilha 
acima do mínimo legal por motivação que integra o próprio tipo penal. 

 
Frisou, assim, que a pena aplicada ao recorrente em todos os crimes 

que lhe foram imputados jamais poderia ser superior ao mínimo legal. Pede 
para que seja sanada contradição, com a reforma do acórdão a fim de que 
seja a pena (privativa de liberdade e de multa) diminuída ao mínimo legal 
ou que, ao menos, seja esta fixada em patamares próximos desse quantum. 

 
Como o Magistrado de primeiro grau não havia fixado o valor do 

dia-multa da pena pecuniária referente ao crime de corrupção, esta só pode 
ser fixada no mínimo permitido em lei, sob pena de reformatio in pejus. 

 
O embargante invoca omissões atinentes à falta de apreciação das 

teses defensivas acerca da impossibilidade de se aumentar a pena com base 
no art. 61 do CP, bem como da necessidade de se diminuir a pena em 
virtude da aplicação do art. 65 do CP. Frisou que, em momento algum, foi 
levada em consideração a idade do apelante (quase 80 anos). Pediu a 
redução da pena privativa de liberdade com base no art. 65, I do CP. 

 
Apontou omissões no tocante às teses defensivas de aplicação do 

art. 71 do CP entre os crimes previstos nos arts. 90 e 96 da Lei n. 8.666/93 
e omissões atinentes à falta de apreciação de teses defensivas relativas à 
aplicação do princípio da consunção, afastando a incidência do crime de 
corrupção por ser crime-meio da fraude em licitação. 

 
Tendo em vista a possibilidade de concessão de efeitos infringentes 

ao julgado, o Ministério Público Federal, às fls. 8098/8103, apresentou 
contrarrazões aos embargos de declaração, pugnando pelo parcial provimento 
dos mesmos, a fim de que a pena privativa de liberdade dos acusados, quanto 
ao art. 333 do CP, seja fixada nos patamares da sentença anulada. 

 
Às fls. 7969/7970, o Ministério Público Federal propôs questão de 

ordem, com requerimento de correção da ementa para que se faça referência 
ao desprovimento dos recursos interpostos pelas defesas. 

 
É o relatório. 
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Em pauta para julgamento. 
  
Intimem-se. 
 
Rio de Janeiro,         de junho de 2011. 

 
VOTO 

 
1. Admissibilidade 
 
Os embargos declaratórios são tempestivos e devem ser conhecidos. 
 
2. Questão de ordem 
 
Não tem guarida a questão de ordem proposta pelo Ministério 

Público Federal, porquanto o acórdão foi mais benéfico às defesas no 
tocante ao perdimento dos bens dos acusados. 

 
Como se observa, o acórdão embargado decretou o perdimento dos 

bens dos acusados, limitado ao que caracterizou ganho ilícito derivado dos 
crimes julgados, enquanto a sentença havia decretado o perdimento de 
todos os bens apreendidos e sequestrados que tenham sido adquiridos pelos 
réus e pelas empresas que possuem, após dezembro de 2004. 

 
Além disso, o acórdão manteve o sequestro dos bens imóveis e de 

valores em conta e aplicações financeiras adquiridos após o ano de 2004, 
como também o sequestro dos bens móveis, obras de arte, jóias, 
automóveis e ações, sem restrição temporal, embora a sentença tivesse 
decretado o sequestro de todos os bens apreendidos e sequestrados que 
tenham sido adquiridos pelos réus e pelas empresas que possuem após 
dezembro de 2004, bem como dos bens apreendidos remanescentes 
adquiridos anteriormente a dezembro de 2004. 

 
Logo, o acórdão beneficiou as defesas em parte, razão pela qual 

rejeito a questão de ordem proposta. 
  
3. Mérito 
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3.1. Delimitação do objeto dos embargos de declaração 
 

Inicialmente, friso que os embargos de declaração se destinam 
apenas a afastar omissão, obscuridade, contradição ou ambigüidade no 
julgado, não se tratando de novo recurso para que o mesmo órgão julgador 
reaprecie os fatos ou efetue nova análise probatória. 

 
Assim, mesmo presentes os requisitos dos embargos de declaração, a 

substância do acórdão será mantida, uma vez que esse recurso não visa à 
reforma do julgado. O que se impõe ao julgamento dos embargos de 
declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 
tanto não se destina esse remédio recursal1

 
. 

Os embargos declaratórios só podem ter efeitos infringentes quando 
estes resultarem do acórdão, consoante entendimento pacificado na 
jurisprudência2

 
. 

De outro giro, a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos 
de declaração não é a existente entre os interesses do acusado e o resultado 
do julgamento. Esta pode ensejar a interposição de outros recursos, mas os 
embargos de declaração só se prestam a esclarecer ou sanar obscuridade, 
ambigüidade, contradição ou omissão encontrada no próprio julgado; dele 
para com ele mesmo. Cabe ressaltar que o error in judicando, ainda que 
existente, também não poderia ser objeto de embargos de declaração, cujos 
requisitos foram acima delineados e que dizem respeito ao esclarecimento 
do texto do acórdão. 

 
Nesse sentido, à guisa de exemplo, veja-se os seguintes excertos: 

 
“Recurso. Embargos de declaração. Requisitos inexistentes. 
Caráter nitidamente infringente da postulação. Embargos 
rejeitados” (JTJ 196/349). RJPR: “Rejeitam-se os embargos 
declaratórios, por serem considerados impróprios, se o 
embargante, ao invés de reclamar o dirime de contradição, 
preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou 

                                                           
1 THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 36ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2001, p. 527. 
2 Vide STJ: Edcl em AGMC 1228/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU de 16/11/98, p. 3) 
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ambígua do julgado, pretende rediscutir questão que nele ficou 
claramente decidida, em busca de modificá-lo em sua essência ou 
substância” (RT 622/309). TACRSP: “Os embargos de 
declaração têm seus limites bem estabelecidos. Cabem quando a 
sentença apresentar obscuridade, ambigüidade, contradição ou 
omissão. Inovar no processo, modificando, na essência, a 
decisão, não é possível. Fazendo-o, comete o magistrado 
atentado judicial, porque, proferida a sentença, entregou a 
prestação jurisdicional, exaurindo-se sua jurisdição” (TT 
528/371)3

“Ementa ... Omissis... 
”.  

Não se pode confundir ambigüidade, obscuridade, contradição ou 
omissão, que são os defeitos passíveis de correção por meio dos 
embargos de declaração (CPP, art. 619), com decisão contrária 
ao interesse da parte embargante, quando busca, rediscutindo 
questões já decididas, conferir efeito modificativo ao resultado 
do julgado, alterando sua substância por meio impróprio.” 
(Superior Tribunal de Justiça - Classe: RESP - RECURSO 
ESPECIAL – 476397 - UF: GO - Órgão Julgador: QUINTA 
TURMA - Data da decisão: 14/06/2005 - DJ de 22/08/2005, p. 
330 – Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima). 

 
Caso haja inconformismo e discordância quanto às razões do voto, 

pode o embargante, se for cabível, pleitear a reforma do acórdão sobre o 
que entender pertinente através das vias adequadas e não por embargos de 
declaração. 

 
3.2. Quanto à reformatio in pejus 
 
No caso em foco, a primeira sentença proferida pelo juízo a quo foi 

anulada por esta Primeira Turma Especializada, mediante destaque de 
preliminar, em razão da carência de fundamentação no tocante à própria 
imputação, não permitindo, não só às defesas, que também aduziram tal 
preliminar, mas também a esta Corte a compreensão plena do que fora 
julgado. 

 

                                                           
3 MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 10ª ed. São Paulo: Atlas, p. 1597. 
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Sendo assim, por força de recurso exclusivo da defesa, houve o 
julgamento por esta Corte, que acabou por anular a primeira sentença 
prolatada, que não enfrentou, de fato, todas as imputações feitas e as teses 
defensivas em relação a elas, bem como não explicitou a situação dos bens 
que, inclusive, estavam submetidos a arresto cautelar.  

 
Veja-se que o apelante VITTORIO TEDESCHI, às fls. 5684/5697 de 

suas primeiras razões recursais, arguiu a nulidade daquela sentença por 
falta de fundamentação, assim como fez ALTINEU PIRES COUTINHO às 
fls. 5890/5902 das suas primeiras razões de apelação. 

 
Pois bem, a segunda sentença passou então a enfrentar os fatos, 

como deveria, e isso acabou repercutindo na condenação por mais eventos 
denunciados e que não foram apreciados pela sentença anulada, o que 
acarretou mais quantidade de pena e a decretação explícita da perda dos 
bens.  

 
Considerando que, na primeira sentença, a pena para ALTINEU 

PIRES COUTINHO pelos crimes de corrupção praticados ficou no total de 
6 anos de reclusão e pagamento de 216 dias-multa e que, na segunda 
sentença, essa pena foi aumentada para 7 anos, 4 meses e 20 dias de 
reclusão e 280 dias-multa, por força de nulidade arguida em recurso 
exclusivo da defesa, de fato ocorreu a vedada reformatio in pejus indireta. 
Isso porque não pode a pena imposta na sentença anulada em julgamento 
de recurso exclusivo da defesa, ser agravada na segunda sentença proferida. 

 
Destarte, preservando toda a fundamentação e classificação jurídica 

dos crimes dada na segunda sentença e no voto-condutor, mas, a fim de não 
incorrer em reformatio in pejus indireta, mantenho a pena de 6 (seis) anos 
de reclusão e pagamento de 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa, para 
ALTINEU PIRES COUTINHO, no tocante aos crimes tipificados no art. 
333, parágrafo único do Código Penal. 

 
Fica a pena definitiva para ALTINEU PIRES COUTINHO, por força 

do art. 69 do CP, em 13 (treze) anos, sendo 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses 
de detenção; 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão; pagamento de 
280 (duzentos e oitenta) dias-multa no valor unitário de três salários-
mínimos e pagamento de 2% do valor dos contratos relativos aos pregões n. 
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173/2004 do Ministério da Saúde – compra de pulverizadores e 
nebulizadores; n. 007/2005 do INCL e n. 001/2005 do INTO. 

 
Para VITTORIO TEDESCHI, a nova sentença foi mais favorável na 

aplicação das penas pelos cometimentos dos crimes de corrupção. 
Enquanto a primeira sentença fixou uma pena total de 8 anos e 10 meses de 
reclusão e pagamento de 336 (trezentos e trinta e seis dias-multa), a nova 
sentença determinou a pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 
pagamento de 280 dias-multa. Nada havendo a prover quanto a esse 
acusado nesse ponto. 

 
Logo, para VITTORIO TEDESCHI, mantém-se a pena estabelecida 

no acórdão, especificamente às fls. 7948/7949, qual seja:  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 
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 

 
Quanto à explicitação, na nova sentença, do perdimento dos bens dos 

acusados, não determinado na primeira sentença proferida e anulada, não 
cabe cogitar de reformatio in pejus indireta.  
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A perda de bens em favor da União é efeito automático e genérico da 
sentença condenatória, de modo que havendo condenação a perda do 
produto do crime se faz automática, sem necessidade de declaração 
expressa na sentença, a qual apenas deve se limitar a definir o que seja 
produto do crime. Vale dizer, a sentença não precisa expressar que em caso 
de condenação a perda do produto do crime se impõe, devendo apenas 
esclarecer o limite desse produto4

  
. 

Destarte, com a anulação da primeira sentença condenatória, outra 
veio a ser proferia em seu lugar, também condenatória, de modo que o 
efeito de perda de bens, produtos do crime, automaticamente se impunha, 
cabendo agora, em virtude da anulação da primeira sentença, que o juiz 
explicitasse como fez, qual o limite do perdimento. 

 
O juiz explicitou que ele se estendia ao patrimônio dos acusados, e o 

acórdão recorrido acabou reformando tal diretriz para limitar a quantidade 
sobre a qual deve recair o efeito automático da condenação, inclusive 
favorecendo os acusados, tal como restaram parcialmente providos os seus 
recursos. 

 
Entender que a nova sentença, no que tange apenas ao efeito 

acessório da condenação (perda de bens) não poderia impô-lo por força de 
proibição de reformatio in pejus indireta seria um contra-senso. Raciocínio 
que, aliás, levaria ao absurdo de que para que o acessório não reste vagando 
no ar, sem ligação com o principal, conduziria a que nem mesmo pudesse o 
juiz, na nova sentença, condenar os acusados, apenas pelo fato de ter sido 
acolhida nulidade movimentada em recursos exclusivos das defesas. 

 
Melhor dizendo e de forma definitiva, se ao proferir nova sentença, 

em razão da anulação da primeira, o juiz pode condenar os acusados, 
devendo apenas sanar a correlação que não foi observada anteriormente, 
entre libelo e teses defensivas e julgado, é óbvio que também está ínsito o 
efeito acessório automático da perda do produto do crime, cabendo ao 
magistrado tão-somente dizer qual é ele. 
                                                           
4 Assim: HELENO FRAGOSO. Lições de Direito Penal, parte geral v. I, Forense, 1985, p. 398; JUAREZ 
CIRINO DOS SANTOS. Direito Penal. Parte Geral, Lumen Juris, 2007, p. 593; FERNANDO CAPEZ. 
Curso de Direito penal, parte geral, Saraiva, 202, p. 440 e EUGENIO ZAFFARONI E JOSÉ HENRIQUE 
PIERANGELI. Direito Penal Brasileiro, Parte Geral, RT, 1997, p. 821.   
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No caso disse, e acabou até sendo corrigido pelo provimento parcial 

dos novos recursos de apelação dos réus, porquanto o próprio acórdão 
embargado é mais favorável aos acusados, já que na primeira sentença o 
efeito automático se prenderia à totalidade dos bens dos acusados, tal como 
constou da cautelar de arresto deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, e que 
acabou explicitado no segundo julgado monocrático, ao passo que o 
acórdão que adentrou o mérito e ora é embargado, acabou limitando o 
montante a ser atingido pelo efeito automático da condenação.  

 
Em relação à pena de multa, a sentença anulada havia aplicado a 

multa prevista no Código Penal, enquanto a Lei de Licitações, aplicável ao 
caso, tem a previsão de multa diversa. Nesse ponto, realmente, a primeira 
sentença não foi omissa e deveria ser mantida tal como lançada, a fim de 
não prejudicar a defesa. 

 
Todavia, especificamente no ponto, a nova sentença foi mais 

favorável à defesa e também deve ser mantida. 
 
Note-se que, na sentença anulada (fl. 5500), pelos crimes da lei de 

licitações, VITTORIO foi condenado a trezentos dias-multa, no valor 
unitário de três salários-mínimos, o que culmina, em valores atuais, em 
quase quinhentos mil reais. Já ALTINEU foi condenado a cento e sessenta 
dias-multa, no valor unitário de três salários-mínimos, no montante total de 
mais de duzentos e sessenta mil reais aproximadamente. 

 
Como se vê da sentença recorrida e do acórdão, a multa de 2% sobre 

o valor dos contratos pelos quais foram condenados é inferior aos valores 
acima mencionados. Para VITTORIO, ficou a multa para esses crimes, na 
nova sentença, no total, aproximadamente, de duzentos e sessenta e sete 
mil reais e, para ALTINEU, de aproximadamente oitenta e seis mil reais. 

 
Por ser mais benéfica à defesa, fica então mantida a segunda 

sentença proferida na fixação da pena de multa com base na Lei de 
Licitações. 

 
Também houve reformatio in pejus pela aplicação da pena do 

acusado ALTINEU pelos dois crimes de quadrilha. Como se vê da primeira 
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sentença, especificamente às fls. 5464 e 5467, ALTINEU PIRES 
COUTINHO foi condenado tanto por integrar a quadrilha voltada para os 
insumos de hospitais, quanto a voltada para as lavanderias. Logo, os fatos 
foram apreciados, contudo, realmente, o juiz sentenciante omitiu-se na 
aplicação da pena para os dois crimes, fixando uma só.  

 
Por isso, mantenho a fixação da pena sem a incidência do art. 71 do 

Código Penal, ficando em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 
para ALTINEU PIRES COUTINHO, quanto ao art. 288 do CP. 

 
Para VITTORIO TEDESCHI, foi aplicada a mesma pena pela 

prática do crime de quadrilha, tanto na primeira quanto na segunda 
sentença, não havendo qualquer modificação a ser implementada. 

 
Não prospera a alegação de ausência de fixação do valor do dia-

multa para o crime de corrupção na primeira sentença, como se pode 
conferir às fls. 5495/5496 e 5498/5499. Logo, não há que se falar em 
reformatio in pejus quanto ao ponto. 

 
3.3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade 
 
Quanto às demais alegações do mérito do recurso, os embargos de 

declaração não devem ser providos, pois inexiste qualquer omissão ou 
contradição no julgado, ressalvadas as acima analisadas quanto à tese de 
reformatio in pejus. Da leitura do voto-condutor, constata-se que todas as 
teses sustentadas pelas defesas foram rechaçadas pelo entendimento 
esposado no acórdão.   

 
É pacífico que o julgamento não precisa abordar, ponto a ponto, as 

teses trazidas pelas partes para atender ao comando constitucional da 
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX), mas 
deve revelar os motivos pelos quais chegou a uma determinada conclusão. 
O que importa é enfrentar cada uma das teses, naquilo em que são diversas, 
como um todo, o que o julgado ora embargado fez.  

 
No caso, todos os pontos mencionados nos embargos de declaração 

foram abordados no julgado. Senão vejamos. 
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A contrariedade do julgado às provas dos autos não enseja embargos 
de declaração, os quais não têm procedência quanto às alegações de 
inobservância de algumas provas mencionadas pelas defesas como 
favoráveis aos acusados. O contexto probatório, ao ser avaliado pelo órgão 
colegiado, levou à conclusão do cometimento dos crimes pelos quais 
ALTINEU e VITTORIO restaram condenados, nos termos já expendidos 
na sentença e no voto-condutor. 

 
A estabilidade da quadrilha foi expressamente abordada em tópicos 

próprios do acórdão, que, inclusive, reconheceu o papel estável dos 
acusados como de liderança do grupo, cabendo a outras pessoas, 
permanentemente, a efetiva execução/articulação dos injustos. Destaco o 
seguinte excerto: 

 
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. 

 
Friso ainda que uma testemunha chegou a afirmar, quanto a 

ALTINEU, 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, revelando então o seu papel de liderança no concerto prévio existente 
entre diversas pessoas no intuito de fraudar licitações. 

 
A existência de mais de três pessoas também foi verificada no 

acórdão, que mencionou o envolvimento de diversas pessoas na 
estabilidade da atividade delitiva, muito mais do que a quantidade exigida 
para configuração do tipo. A conduta dessas pessoas será avaliada no 
processo próprio, de acordo com a imputação dirigida a cada um que tiver 
sido denunciado, mas é cristalino que, na empreitada criminosa de 
ALTINEU e VITTORIO, estavam concertadas mais de três pessoas. 
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Nesse ponto, mais uma vez, os acusados talvez queiram se insurgir 

quanto ao desmembramento do feito, tese defensiva amplamente combatida 
pelo juízo de primeiro grau e também no voto. 

 
Aliás, é pacífico que a configuração do delito de quadrilha não 

depende da instauração da ação penal em face de todos os supostos 
envolvidos, bem como que a cisão do processo não tem o condão de 
descaracterizar a conduta típica de associação ocorrida por ocasião dos 
fatos.5

 
 

Não há omissão no enfrentamento da tese de que o art. 96, inciso I da 
Lei n. 8.666/93 precisa da demonstração do prejuízo. Sobre esse aspecto, 
veja-se o seguinte trecho do voto: 

 
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 predeterminada 
ganhe a licitação (provavelmente com pagamento de comissão ao 
vencido); no art. 96, I, além disso, o ganho ainda advém do 
superfaturamento. 

(...) 
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 

                                                           
5 GRECO, Rogerio. Código Penal Comentado. Niterói/RJ: Impetus, 2009, p. 683. 
STJ, Resp 810931/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª. T., DJ 06/08/2007, p. 649) 
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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 
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. 
 
Se o acusado pretende se insurgir quanto às provas de que houve 

superfaturamento ou de que existiu conluio para não abaixar mais os 
preços, não é por meio de embargos declaratórios que se configura a via 
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adequada para essa reapreciação, posto que a tese defensiva foi enfrentada 
no corpo do voto. 

 
As alegadas omissões no tocante à aplicação das penas acima do 

mínimo legal não prosperam, do mesmo modo, haja vista que a 
fundamentação do voto foi contrária às teses, havendo o reconhecimento de 
que a fundamentação implementada na sentença, em relação à dosimetria 
da pena, foi absolutamente coerente e baseada nos dados dos autos. 

 
Assim, no crime de corrupção, foi exposto que VITTORIO merecia 

pena-base acima do mínimo legal, pela 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.  

 
Vale dizer, não se tratou de um simples pagamento para que agente 

público praticasse algum ato. Era mais do que isso, o acusado usava o seu 
poderio econômico para manter agentes públicos sob a sua batuta, atuando 
praticamente como seus funcionários e agindo reiteradamente de acordo 
com os seus interesses. É evidente que essa conduta se destaca do 
cometimento ordinário desse tipo de crime e também é patente que essa 
conclusão nada tem a ver com punição do acusado apenas porque ele é 
rico. Esta última afirmativa torna demasiadamente simplista e distorce a 
conclusão judicial acerca de fatos graves e comprovados sobre a utilização, 
por parte de rico empresário, do poder que o dinheiro lhe trouxe, para que 
possa manipular agentes públicos e licitações públicas que lhe trariam 
ainda mais riqueza. 

 
Tampouco a fundamentação pela aplicação da pena-base do crime de 

quadrilha acima do mínimo legal foi omissa na apreciação das teses 
defensivas. Apenas lhe foram contrárias. Isso porque, nesse crime, o grau 
de estabilidade, o grau de organização e o poderio econômico da quadrilha 
de maneira alguma integram o tipo penal. Essas circunstâncias trouxeram 
características bastante particulares ao caso concreto, que determinaram a 
fixação da pena dos acusados acima do mínimo legal. 

 
A pena do art. 96, I da Lei n. 8.666/93 levou em conta circunstâncias 

judiciais desfavoráveis que também existiam para o crime do art. 90 da 
mesma lei. Nessas circunstâncias estava o prejuízo causado, que, por ser de 
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elevada monta, acarreta uma maior lesividade e recomenda sim o aumento 
da pena-base. Ser elemento normativo do tipo só reforça a ideia de que a 
maior ofensa a esses elementos deve ser levada em conta para a dosimetria 
da reprimenda dentre a pena mínima e máxima cominada ao delito.  

 
No tocante às teses defensivas de absorção de crimes, aplicação da 

continuidade delitiva e de consideração de atenuantes e desconsideração de 
agravantes, tampouco houve omissão no julgado, que simplesmente decidiu 
de maneira contrária aos pedidos da defesa. Repito que o julgamento válido 
não precisa debruçar-se sobre todos os argumentos levantados, para 
atendimento ao comando constitucional do art. 93, IX da CR/88, desde que 
expresse fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.6

 
 

4. Questão de ordem de ofício 
 
Com relação à cautelar de arresto dos bens do acusado, é certo que 

também não existiu omissão.  O acórdão foi fundamentado nessa questão, 
em relação à qual foi dado provimento ao recurso da defesa. 

 
Ademais, nas razões recursais de VITTORIO, especificamente nos 

itens “Da necessidade de se levantar o arresto dos bens do apelante” e “Da 
necessidade de se desconstituir o perdimento de bens do apelante em favor 
da União” (fls. 7396/7400), não se verifica a tese de que o sequestro atinge 
outros sócios do acusado, nem o pedido, somente agora trazido, de 
imediata liquidação do valor máximo das licitações fraudadas. 

 
Não obstante, com a manutenção de medida cautelar, este órgão 

julgador continua competente para apreciar eventuais pleitos dirigidos à 
administração dos bens constritos, enquant5o não terminar o provimento 
jurisdicional que lhe cabe nessa sede recursal. 

 
Nesse aspecto, embora não deva ser conhecido tal pedido como 

embargos de declaração, por não retratar qualquer omissão ou contradição 
do julgado, trago como questão de ordem, a ser deliberada em colegiado, a 
possibilidade de que a defesa realize depósito judicial dos valores 
correspondentes aos contratos licitados. 

                                                           
6 STJ – EDHC 128802 – Quinta Turma – Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, publicação em 25/10/2010. 
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Tal providência realmente me parece mais adequada tanto à 

continuidade das atividades empresariais dos acusados quanto aos fins da 
medida cautelar, de ressarcimento do prejuízo causado pelo crime, até 
porque o depósito em dinheiro já facilitaria a própria execução dessa parte 
do julgado. 

 
Ademais, não se há de olvidar que, mesmo que se ultrapasse o 

perdimento de bens como efeito acessório, o efeito civil da condenação, 
consistente na obrigação de indenizar os danos causados pelos crimes é 
imperativo de um título executivo que tende a se formar pela sentença 
condenatória, que ora resta confirmada em segundo grau. Sendo assim, 
mantenho cautelarmente a apreensão dos bens dos acusados, a fim de 
garantir o ressarcimento dos prejuízos causados à União. 

 
 
Sem estabelecer o valor máximo de perdimento de bens – porquanto 

ainda deverá ser feito, em sede de execução, o cálculo acerca da atualização 
monetária dos valores –, a meu ver, afigura-se razoável estabelecer o valor 
de depósito judicial no correspondente ao total de todos os contratos cujas 
licitações foram reconhecidamente fraudadas, independentemente do valor 
de custo dos produtos fornecidos, mais o valor da multa e dos dias-multa 
pelos quais tenha havido a condenação, tudo a fim de garantir o integral 
pagamento da execução. 

 
Friso que tais valores serão estimados aproximadamente, mesmo 

porque não estamos em sede que permita alongar discussão sobre os 
cálculos para execução penal.  

 
O valor total dos contratos, conforme soma dos contratos 

mencionados às fls.7953/7955 do voto em cotejo com a tabela apresentada 
pelo embargante, é de R$ 17.124.078,29. 

 
O valor da multa de 2% incidente sobre os 9 contratos pelos quais 

VITTORIO TEDESCHI restou condenado pela prática do crime previsto 
no art. 90 da Lei n° 8.666/93 é de R$ 261.165,09 e o valor da multa de 2% 
incidente sobre o contrato pelo qual foi condenado pela prática do art. 96, 
inciso I da Lei n° 8.666/93 é de R$ 5.836,04.  
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O valor da multa de 2% incidente sobre os contratos pelos quais 

ALTINEU PIRES COUTINHO restou condenado é de R$ 86.061,47. 
 
Além disso, VITTORIO e ALTINEU foram condenados ao 

pagamento de 280 dias-multa no valor unitário de 3 salários-mínimos, 
perfazendo, segundo o valor atual do salário-mínimo, o montante de R$ 
457.800,00 para cada um. 

 
Assim, depois de efetuado o depósito judicial no valor de R$ 

18.392.740,89 (dezoito milhões, trezentos e oitenta e cinco mil e duzentos e 
trinta e quatro reais e nove centavos) (soma de todos os valores acima), em 
conta judicial remunerada à disposição do Juízo, será então possível 
levantar o sequestro/arresto dos demais bens dos acusados, determinado 
por força deste processo. 

 
Ante o exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração 

e não conheço a questão de ordem proposta pelo MPF.  
 
E em questão de ordem da relatoria, defiro o depósito judicial, em 

conta judicial vinculada a este processo da quantia acima definida, cabendo 
aos recorrentes o recolhimento daquilo que a cada um cabe, quando só 
então serão levantadas as demais constrições. 

 
Oficie-se à Procuradoria da Fazenda Nacional com cópia do inteiro 

teor deste acórdão, haja vista que o interesse na reparação de danos me 
parece inquestionável, e até o momento, mesmo após outra notificação da 
mesma, não houve nenhuma manifestação a respeito

 
. 

É o voto. 
 

EMENTA 
 

PENAL E PROCESSO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. OMISSÃO 
NA APRECIAÇÃO DA TESE. OUTRAS OMISSÕES E 
CONTRADIÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE 



 
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACR  2005.51.01.523708-0 
 

19 

REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE 
PROVIDOS. 

 
I - O julgado foi parcialmente favorável às defesas, razão pela qual 

foi consignado o parcial provimento dos recursos. Rejeitada a questão de 
ordem proposta pelo MPF. 

 
II – Com a nulidade da sentença, reconhecida em julgamento de 

recurso exclusivo da defesa, a nova sentença proferida não poderia ter 
aumentado as penas aplicadas, sob pena de incorrer na vedada reformatio 
in pejus indireta. Sanada a omissão do acórdão, com efeitos modificativos 
na pena. 

 
III - Não há outras omissões ou contradições a serem suprimidas. 

Todas as teses apontadas foram abordadas pelo julgado impugnado, 
demonstrando os embargantes apenas o inconformismo com o julgado, o 
que não se coaduna com a via eleita dos embargos declaratórios, ainda que 
haja error in judicando. 

 
IV - Possibilitado o depósito judicial de valor que possa garantir a 

execução do julgado quanto à indenização e perdimento, com a soma dos 
valores dos contratos cuja licitação foi fraudada, da multa e dos dias-multa 
aplicados no acórdão. 

 
V - Questão de ordem rejeitada, embargos de declaração 

parcialmente providos e acolhida questão de ordem da relatoria. 
 

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 
rejeitar a questão de ordem proposta pelo Ministério Público Federal, em 
dar parcial provimento aos embargos de declaração das defesas e em 
acolher a questão de ordem proposta pelo Relator, nos termos do voto do 
Relator. 

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2011 (data do julgamento).  
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ABEL GOMES 

Desembargador Federal 
Relator 

 


