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I - RELATÓRIO

Cuida-se de denúncia apresentada pelo Ministério

Público Federal (MPF) em face de DARCI JOSÉ VEDOIN, CLÉIA MARIA

TREVISAN VEDOIN, LUIZ ANTÓNIO TREVISAN VEDOIN, RONILDO PEREIRA

MEDEIROS, SAULO RODRIGUES DA SILVA, WAGNER AMARAL SALUSTIANO,

MARCOS ROBERTO ABRAMO, VANDEVAL LIMA DOS SANTOS, RANDAL

FERREIRA DE BRITO e JOÃO BATISTA RAMOS DA SILVA.

De acordo com a exordial acusatória (fls. 348/416), o

inquérito policial teve inicio a partir de documentos oriundos

de congénere do Estado de Mato Grosso, onde teriam surgido

notícias de desvios de recursos públicos e fraudes em

licitações praticados, em tese, por organização criminosa que

veio a ser conhecida pelo epíteto "MÁFIA DOS SANGUESSUGAS".

Segundo o MPF, a denúncia trata "das condutas

. criminosas praticadas pelos integrantes da Máfia dos

Sanguessugas em conluio com os responsáveis pela entidade

Associação Beneficente Cristã, ora designada ABC, entidade sem

fins lucrativos, constituída em agosto de 1994, parceira da

Igreja Universal do Reino de Deus".
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O caso tratado neste processo refere-se a apenas quatro

convénios firmados com o Ministério da Saúde, dentre centenas

celebrados pela organização em todo o Pais. Neste feito, quatro

Emendas Parlamentares, envolvendo quatro Parlamentares,

constituem um dos pilares do esquema abaixo descrito.

Narra a peça acusatória que a ABC, entidade civil sem

fins lucrativos inscrita no CNPJ sob o n» 00.182.395/0001-90,

com sede na Avenida Brigadeiro LUIZ ANTÓNIO António, 1.421,

sala 3, Bela Vista, São Paulo, SP, celebrou 4 (quatro)

convénios com o Ministério da Saúde para obter recursos

públicos federais, utilizando-se de informações falsas, sendo

certo que não tinha ela qualquer vínculo com a área de Saúde,

nem estrutura para prestar serviços.

Para tanto, a ABC contou com a atuação dolosa e

consciente dos então Deputados Federais WAGNER SALUS TIANO,

MARCOS ROBERTO, VANDEVAL e JOÃO BATISTA, todos, consoante

descreve o MPF, ligados à "Bancada Evangélica" do Congresso

Nacional, com vínculos estreitos com a Igreja Universal do

Reino de Deus, sendo eles responsáveis pelas Emendas

Parlamentares (EP) que previam recursos para a aquisição de

ambulâncias em favor da ABC.

Descreve a vestibular que RANDAL e SAULO RODRIGUES,

dirigentes da ABC, participaram voluntariamente do esquema,

atuando para a consumação de crimes de estelionato e crimes

contra as licitações.

Menciona-se que esses acusados, "previamente ajustados

com os demais denunciados, fizeram inserir informações falsas

em Planos de Trabalho e demais documentos apresentados ao

Í
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Ministério da Saúde, visando obter recursos públicos federais

para a compra de unidades móveis de saúde e equipamentos

permanentes, os quais não eram efetivãmente adquiridos e

utilizados, servindo, apenas, como forma de obtenção

fraudulenta de recursos" e que "por meio da auditoria n. 4357,

o Ministério da Saúde, em conjunto com a Controladoria-Geral da

União, apurou as irregularidades em referidos convénios e

respectivos procedimentos licitatórios. Restara constatado que

a entidade ABC não era cadastrada no sistema nacional de saúde

e não dera adequado uso aos bens cuja aquisição requererá. A

entidade apresentou falsas informações sobre suas atividades

com a finalidade de conseguir os recursos públicos envolvidos".

Consta da denúncia que, "para possibilitar o desvio cie

recursos, o principal núcleo do grupo criminoso, formado pela

família VEDOIN, DARCI, CLÉIA e LUIZ ANTÓNIO ANTÓNIO, bem como

RONILDO PEREIRA MEDEIROS, mantinha agentes burocráticos

infiltrados na Administração Pública, também junto ao

Ministério da Saúde, responsáveis pela aprovação dos pré-

projetos, bem como pela análise das prestações de contas

relacionadas ao dispêndio dos recursos públicos federais

apropriados pelo grupo".

Aduz-se que "DARCI, LUIZ ANTÓNIO ANTÓNIO e RONILDO

tinham atuacão perante o Congresso Nacional, articulando e

contatando parlamentares visando conseguir as emendas para a

aquisição de unidades móveis de saúde e equipamentos médicos

hospitalares". Assim, "definiam os valores a serem pagos aos

parlamentares, bem como as datas das parcelas, custeando

adiantamentos a título de 'propina'; os pagamentos eram feitos

de várias formas, incluindo depósitos em conta do parlamentar
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ou de assessores, familiares ou amigos, bem como pagamentos de

despesas ou entregas em espécie".

Continua, "ainda realizavam os contatos com as

Prefeituras e representantes de entidades privadas a serem

beneficiados pelos recursos, 'convidando-os' para integrar o

'esquema', muitas vezes auxiliados pelos parlamentares

envolvidos."

Para dar ares de legalidade ao esquema de "obtenção

ilícita dos recursos, eram elaborados procedimentos

licitatórios fraudulentos, dos quais participavam empresas

previamente conluiadas, ou ainda, empresas que, na realidade,

eram por eles administradas. Os editais e demais documentos

referentes aos procedimentos eram elaborados pelo grupo

criminoso e pelos representantes das entidades beneficiadas. As

empresas que compunham os procedimentos licitatórios se

alternavam, sendo a escolha feita pelo grupo composto por LUIZ

ANTÓNIO ANTÓNIO, RONILDO, DARCI e CLÉIA, determinando a

funcionários que com eles trabalhavam que providenciassem os

documentos necessários, incluindo a elaboração das propostas".

Descreve-se que "os participantes da 'Máfia dos

Sanguessugas' atuavam, fundamentalmente, com recursos

provenientes de emendas parlamentares direcionadas para a Área

da Saúde, visando a compra de ambulâncias e equipamentos

médicos, hospitalares e odontológicos, a favor de entes

públicos e privados cujos representantes já estavam previamente

associados com o grupo criminoso."

Aduz a denúncia que "muitas vezes, vendiam bens usados

como novos, bem como superfaturados e, em muitos casos, os

equipamentos que deveriam guarnecer as unidades móveis de saúde
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não eram adquiridos. Utilizavam empresas de 'fachada', abertas

com o objetivo de fraudar licitações e acobertar as verdadeiras

pessoas físicas e jurídicas que forneciam unidades móveis e

equipamentos hospitalares, médicos e odontológicos a diferentes

municípios e entidades, mediante procedimentos licitatóríos

fraudulentos e notas fiscais inidôneas. Quando não eram

empresas de 'fachada', tratavam-se de pessoas jurídicas já

aliadas ao 'esquema' que 'emprestavam' o nome para permitir o

direcionamento das licitações''.

Segue a peça inicial, "em síntese, eram utilizados os

seguintes artifícios: 1) emendas parlamentares eram

direcionadas a Municípios ou entidades de interesse da

organização; 2)projetos e pré-projetos, indispensáveis para a

formação de convénios, eram elaborados; 3) baseados nos

convénios, recursos públicos federais eram descentralizados e

repassados aos entes beneficiados; 4) condução ilícita dos

procedimentos licitatórios para que o objeto fosse adjudicado

em favor das empresas ligadas aos denunciados da família

VEDOIN, bem como a RONILDO; 5) os equipamentos das unidades

móveis, descritos nos Planos de Trabalho para a obtenção dos

recursos públicos, não eram adquiridos, ao menos em sua grande

maioria; 6} os recursos públicos apropriados eram repartidos

entre as pessoas que contribuíam para o sucesso da empreitada,

havendo também o pagamento de "comissões" de forma antecipada,

inclusive a parlamentares e a funcionários públicos".

Conformg a vestibular acusatória, o prejuízo causado

aos cofres públicos foi de R$ 800.000,00 (oitocentos mil

reais), "em valores a serem atualizados, bem como acrescidos de

juros e multa legais".

Destarte, a peça acusatória imputa a:
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i) DARCI JOSÉ VEDQIN a prática, em tese, dos delitos

previstos no: artigo 171, § 3°, do Código Penal, por 4 (quatro)

vezes; artigo 90 da Lei n. 8.666/93, por 2 (duas) vezes; artigo

96 da Lei n. 8.666/93, por 4 (quatro) vezes; artigo 333,

parágrafo único, do Código Penal (corrupção ativa em relação

aos ex-parlamentares WAGNER, VANDEVAL, MARCOS e JOÃO BATISTA);

ii) LUIZ ANTÓNIO TREVISAN VEDOIN a pratica, em tese,

das infrações penais descritas no: artigo 171, § 3°, do Código

Penal, por 4 (quatro) vezes; artigo 90 da Lei n. 8.666/93, por

2 (duas) vezes; artigo 96 da Lei n. 8.666/93, por 4 (quatro)

vezes, e artigo 333, parágrafo único, do Código Penal

(corrupção ativa relativamente aos ex-parlamentares WAGNER,

VANDEVAL, MARCOS e JOÃO BATISTA);

iii) CLÉIA MARIA TREVISAN VEDOIN a prática, em tese,

dos delitos previstos no: artigo 171, § 3°, do Código Penal,

por 4 (quatro) vezes; artigo 90 da Lei n. 8.666/93, por duas

vezes; artigo 96 da Lei n. 8.666/93, por 4 (quatro) vezes;

artigo 333, parágrafo único, do Código Penal (corrupção ativa

em relação ao ex-parlamentar WAGNER);

iv) RONILDO PEREIRA MEDEIROS a prática, em tese, dos

crimes estabelecidos no: artigo 171, § 3°, do Código Penal, por

4 (quatro) vezes; artigo 90 da Lei n. 8.666/93, por 2 (duas)

vezes; artigo 96 da Lei n. 8.666/93, por 4 (quatro) vezes; e

artigo 333, parágrafo único, do Código Penal (corrupção ativa

em relação aos ex-parlamentares WAGNER, VANDEVAL, MARCOS e JOÃO

BATISTA);

V) SAULO RODRIGUE S DA SILVA a prática, em tese, das

figuras penais descritas no: artigo 171, § 3°, do Código Penal,
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por 2 (duas) vezes; artigos 90 e 96 da Lei n. 8.666/93, por 2

(duas) vezes;

vi) WAGNER AMARAL SALUSTIANO a prática, em tese, dos

delitos previstos no: artigo 171, § 3°, do Código Penal e no

artigo 317, § 1°, do Código Penal (corrupção passiva), por 3

(três) vezes;

vi i) MARCOS ROBERTO ABRAMO a prática, em tese, das

infrações penais descritas no: artigo 171, § 3°, do Código

Penal e artigo 317, § 1°, do Código Penal (corrupção passiva);

viii) VANDEVAL LIMA DOS SANTOS a prática, em tese, dos

crimes estatuídos no: artigo 171, § 3°, do Código Penal; artigo

317, § 1°, do Código Penal (corrupção passiva), por 3 (três)

vezes;

ix) RANDAL FERREIRA DE BRITO a prática, em tese, do

delito estatuído no: artigo 171, § 3°, do Código Penal;

x) JOÃO BATISTA RAMOS DA SILVA a prática, em tese, dos

delitos previstos no artigo 171, § 3°, do Código Penal; artigo

317, § 1°, do Código Penal (corrupção passiva).

A denúncia foi recebida em 14.09.2012 (fIs. 716/728).

No curso da instrução criminal, este Juízo declarou

extinta a punibilidade do RANDAL, que conta com mais de 70 anos

de idade, por conta da prescrição da pretensão punitiva estatal

(f Is. 780/783), bem como reconheceu a existência de

litispendência no tocante aos codenunciados VANDEVAL e JOÃO

BATISTA (fls. 1753/1754 e 1891/1892).
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A presente ação penal, portanto, segue apenas com

relação aos denunciados DARCI, CLÉIA, LUIZ ANTÓNIO, RONILDO,

SAULO RODRIGUES, WAGNER SALUSTIANO e MARCOS ABRAMO.

Os acusados foram citados (fIs. 955/957, 958/959,

1.032/1.033-verso, 1.190/1.193, 1.336 e 1.341, 1.459/1.459-

verso, 1.469 e 1.437, 1.475 e 1.479) e apresentaram resposta à

acusação {fIs. 986/993 [SAULO RODRIGUES], 1.039/1.048 [WAGNER

SALUSTIANO], 1.395/1.396 [DARCI, CLÉIA, LUIZ ANTÓNIO e RONILDO]

e fls. 1.480/1.500 [MARCOS ABRAMO]).

Os corréus SAULO RODRIGUES, WAGNER SALUSTIANO, MARCOS

ABRAMO, LUIZ ANTÓNIO, RONILDO, CLÉIA e DARCI constituíram

defensores (fls. 746/747, 1.017, 1.166/1.167, 1.448, 1.554,

2.086, 2.088, 20.089), salientando que, no inicio da instrução,

a DPU patrocinou a defesa dos acusados LUIZ ANTÓNIO, DARCI,

CLÉIA e RONILDO.

Não se vislumbrou nenhuma hipótese de absolvição

sumaria (fls. 1.502/1.508). O correu LUIZ ANTÓNIO constituiu

defensor nos autos (fIs. 1554).

Em decisão datada de 26.07.20113, o então MM. Juiz

Federal Substituto desta 7a Vara Federal Criminal de São

Paulo/SP:

- postergou a apreciação do pedido de extensão do acordo de delação

premiada para o momento da prolação da sentença, realizada entre o

MPF e OS acusados LUÍS ANTÓNIO TREVISAN VEDOIN e DARCI JOSÉ VEDOIN,

acordo esse apresentado originalmente à Justiça Federal de Tocantins

no dia 28.03.2011 (fls. 1566/1575 e 1704/1705-verso);

- indeferiu o pedido de reconhecimento de "bis in idem" formulado

pelos acusados LUIZ ANTÓNIO e DARCI VEDOIN (fl. 1704-v);
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- deferiu o pedido ministerial de fls. 335/345, para determinar o

arquivamento dos autos, sem prejuízo do previsto no art. 18 do CPP,

em relação a MARIA LOEDIR DE JESUS LARA, RITA DE CÁSSIA RODRIGUES DE

JESUS, JOÃO CARLOS SANTOS DA SILVA, ADHEMAR RODRIGUES DO REGO,

CLAUDIA REGINA CARVALHO DA SILVA, ROBSON RODRIGUES ALVES, EDUARDO

RODRIGUES ALVES, CLÉLIA MARIA BENASSI PINTO, RENATO CINTRA LIMONGI,

ARISTÓTELES GOMES LEAL NETO, CARLOS MAGNO MANHONE, ALESSANDRA

TREVISAN VEDOIN, CIRENE BERTOZZO, MAURÍCIO ALBUQUERQUE E SILVA,

PAULA REGINA DOS SANTOS, MARCELO DA SILVA TEIXIERA, BARJAS NEGRI,

HUMBERTO SÉRGIO COSTA LIMA, ANTÓNIO ALVES DE SOUZA, ANTÓNIO WILSON

BOTELHO DE SOUZA, SADY CARNOT FALCÃO FILHO, JOSÉ MENEZES NETO,

ALMAYR GUISARD ROCHA FILHO, GABRIEL FERRADO DOS SANTOS, ZENOBIAS

SOARES, RUBENS ZAPATA MORETO, FLÁVIA FERNANDES AMBERGET, IVANA MARIA

ROSSI, VÂNIA FÁTIMA DE CARVALHO CERDEIRA, ELIEZER T MARQUES, ANA

OLIVIA MANSOLELLI, JULIA SAIKI, EDMUNDO DE ALMEIDA GALLO e JORIO

MENDES DE LIMA (fls. 1704-verso).

Testemunhas ouvidas durante a instrução probatória:

l)INÊS MARIA DE ARRUDA CANO, testemunha comum, ouvida por

carta precatória (COMARCA DE MONGUAGÁ/SP) em 27.06.2013

(fls. 1793/1802 e mídia à fl. 1803);

2)EUGÊNIO CARLOS AMAR, testemunha comum,

12.08.2013 (fl. 1901 e mídia à fl. 1915);

ouvida em

3)AMARILDO NASCIMENTO DO SACRAMENTO, testemunha comum,

ouvida em 12.08.2013 (fl. 1903 e mídia ã fl. 1915);

4)HELENA TOYU SATO, testemunha comum, ouvida em 12.08.2013

(fl. 1905 e mídia à fl. 1915);

5)ZENOBIA SOARES, testemunha comum, ouvida em 12.08.2013

(fl. 1907 e mídia à fl. 1915);

6JREGINALDO APARECIDO DO PRADO, testemunha comum, ouvida em

12.08.2013 (fl. 1909 e mídia à fl. 1915);
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7)LAÉRCIO AMARAL SALUSTIANO, testemunha comum, ouvida em

12.08.2013 (fl. 19011 e mídia à fl. 1915);

8JMARCELO ANTÓNIO DE ANDRADE, testemunha de acusação, ouvida

por carta precatória (JF DISTRITO FEDERAL) em 01.08.2013

(fls. 1921/1922 e mídia à f 1. 1925); ouvido novamente em

06.02.2014, como informante (fIs. 2851, 2852 e mídia á

fl. 2855);

9)FÁBIO FERREIRA DE SOUZA, testemunha de defesa, ouvida por

carta precatória (JF ARACAJU/SE) em 09.08.2013 (fIs.

1978/1979 e mídia à fl. 1983);

10) ADSON MOTA, testemunha de defesa, ouvida por carta

precatória (JF MACAPÁ/AP) em 05.08.2013 {fls. 2117 e

mídia à fl. 2118);

11) MARIA ESTELA DA SILVA, testemunha de acusação,

ouvida como informante, por carta precatória (JF

CUIABÁ/MT) em 21.08.2013 (fls. 2142, 2145 e mídia à fl.

2147) ;

12) LEONILDA APARECIDA BARBA, testemunha de defesa,

ouvida por carta precatória (JF CUIABÁ/MT) em 21.08.2013

(fls. 2142, 2144 e mídia à fl. 2147);

13) ELISABETE ALVES VIEIRA, testemunha de defesa, ouvida

por carta precatória (JF DISTRITO FEDERAL) em 06.02.2014

(fls. 2851, 2853 e mídia à fl. 2855); e

14) MARIA APARECIDA CORDEIRO SANTANA MILLER, testemunha

de defesa, ouvida por carta precatória (JF DISTRITO

FEDERAL) em 06.02.2014 (fls. 2851, 2854 e mídia â fl.

2855)

Cópia dos depoimentos de WALTER FLORES DE MELO JÚNIOR

(assessor do então deputado MARCOS ABRAMO) e MARCELO ANTÓNIO DE

ANDRADE (assessor do então deputado João Batista Ramos da

10
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Silva), prestados em 08.08.2006, na 3a REUNIÃO DA SUB-RELATORIA

DE INVESTIGAÇÃO DE PARLAMENTARES DA CPMI DAS AMBULÂNCIAS,

fornecidos pela PRESIDÊNCIA DO SENADO FEDERAL {fls. 2508/2523)

providência requerida pelo MPF (fl. 345, item V).

Pela CÂMARA DOS DEPUTADOS foi fornecida informação de

que CAROLINA DS SANTOS FERREIRA exerceu o cargo de secretária

parlamentar dos deputados JOSÉ DIVINO e MARCOS ABRAMO, de

09.09.2003 a 04.06.2004 e 12.11.2004 a 05.05.2005 (fl. 1832)-

providência requerida pelo MPF.

Interrogatórios dos acusados LUIZ ANTÓNIO, RONILDO,

MARCOS, SAULO RODRIGUES e WAGNER SALUSTIANO, realizados no dia

25.11.2013, antes do cumprimento de carta precatória para

oitiva de testemunha, facultando às defesas dos acusados novos

interrogatórios, desde que justificados (fls. 2584/2591 e mídia

a fl. 2592).

Em 20.02.2014, a defesa de LUIZ ANTÓNIO e DARCI VEDOIN

reguereu a extensão do acordo de delação premiada, com extinção

de punibilidade por perdão judicial em face da delação ofertada

em MATO GROSSO e que serviu de base para esta denúncia, ou

alternativamente, a absolvição dos réus nos moldes da sentença

proferida nos autos 000110-15.2007.4.03.6117 (fls. 2660/2661) e

documentos juntados às fls. 2662/2696.

Em 10.03.2014, o MPF manifestou-se pelo indeferimento

do pleito de DARCI VEDOIN e LUIZ ANTÓNIO (fls. 2698/2704) ,

questão ainda pendente de apreciação judicial.

Em 30.04.2014, por este Juízo foi dada oportunidade

para novo interrogatório dos acusados já ouvidos em Juizo, bem

como para interrogatórios de DARCI e CLÉIA, mas não houve

11



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

7a VARA CRIMINAL DE SÃO PAULO (SP)

Autos n° 0003729-52.2007.403.6181 (ação penal)

manifestação positiva a respeito, dando-se por preclusa a

referida prova (fls. 2882/2882-verso).

Na fase do artigo 402 do CPP, nada foi requerido pelas

partes (fl. 2882/2882-verso).

Em 12.05.2014, o Ministério Público Federal apresentou

memoriais escritos, pugnou pela condenação dos acusados DARCI,

CLÉIA, LUIZ ANTÓNIO, RONILDO, SAULO RODRIGUES, WAGNER

SALUSTIANO e MARCOS ABRAMO, com aplicação de pena em montante

muito superior ao mínimo, diante da gravidade das condutas

perpetradas e da péssima personalidade dos acusados, que

atuaram com malícia e ganância para obter recursos públicos de

forma fraudulenta, arquitetando e articulando poderoso esquema

para consolidarem seus intentos criminosos, inclusive por

revelaram os réus péssima personalidade e conduta social,

sangrando recursos públicos que seriam destinados a salvar

vidas. 1

Requereu o "Parquet" Federal, ainda, sejam julgados os

pedidos cautelares formulados nos autos 0004905-

61.2010.403.6181, na mesma oportunidade em que for proferida a

sentença, diante da necessidade de se pronunciar sobre o

produto do crime, adotando-se medidas imediatas, conforme jã

requerido pelo MPF e ainda não apreciado (fls. 2886/2924).

Em 23.05.2014, a defesa técnica de SAULO RODRIGUES

apresentou seus memoriais de alegações finais, sustentando: a)

inexigibilidade do procedimento licitatório (princípio da

legalidade); b) atipicidade dos crimes previstos na Lei de

Licitações; c) aplicação do princípio da consunção entre os

crimes de fraude à licitação (crime-fim) e o estelionato

(crime-meio); d) consunção entre os crimes do artigo 90 (crime-

12
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meio) e 96 (crime-fim) da Lei de Licitações; e) ausência de

dolo; f) em caso de condenação, reconhecimento da continuidade

delitiva e de pena em seu mínimo legal face à primariedade do

acusado, bem como pelo fato de serem-lhe favoráveis as

circunstâncias do art. 59, CP (fls. 2935/2973).

Em 23.05.2014, a defesa técnica de MARCOS ABRAMO

apresentou seus memoriais escritos, alegando: a) inexistência

de acervo probatório que conduza à condenação e b) prova

suficiente de que não houve a prática do crime do artigo 317,

par. 1°, CP (fls. 2978/3019). Foi apresentada mídia contendo o

depoimento do correu RONILDO em ação civil de improbidade

administrativa n° 0008585-40.2009.403.6100(fl. 3020), cópia da

publicação da sentença na referida ação civil de improbidade

(fls. 3021/3034).

Juntada aos autos, em 11.06.2014, a carta precatória

cumprida pelo Juízo Federal do Mato Grosso com os

interrogatórios dos corréus DARCI VEDOIN e CLÉIA, bem como

novos interrogatórios de RONILDO e LUIZ ANTÓNIO ANTÓNIO, ato

esse realizado no dia 20.05.2014 (mídia à fl. 3082).

Juntada aos autos de cópia da r. decisão nos autos n°

0013280-28.2014.403.0000, no qual o TRF da 3a Região, em

06.06.2014, indeferiu liminarmente o "habeas corpus" impetrado

em favor de LUIZ ANTONIOe DARCI VEDOIN, sob a alegação de "bis

in idem" desta ação penal com os autos das ações penais n°

2006.36.00.007594-5 e 2006.36.00.007573-6, da 7a Vara Federal

do Mato Grosso (fls. 3086/3088).

Em 16.06.2014, o MPF ratificou suas alegações finais

(fl. 3090) e, na mesma data, a defesa técnica dos acusados LUIZ

ANTÓNIO, DARCI, RONILDO e CLÉIA requereu diligências

13
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complementares, com base no art. 402 do CPP expedição de

ofício à Secretaria da Fazenda do mato Grosso para apresentação

de notas fiscais e a juntada de documentos (fIs. 3093/3094

3095/3287). O pedido foi indeferido em 03.07.2014 (fls.

3288/3288-verso).

Em 25.07.2014, a defesa técnica de WAGNER SALUSTIANO

apresentou seus memoriais escritos, alegando: a) inépcia da

denúncia; b) inexistência de prova para condenação; c) caso

sobrevenha condenação, requer o reconhecimento apenas do

estelionato (fls. 3293/3311).

Em 04.08.2014, a defesa de JOÃO BATISTA requereu fosse

oficiado ao Juízo Deprecante para a devolução de precatória

expedida para oitivá de testemunha de defesa, tendo em vista o

reconhecimento de litispendência quanto ao referido réu (fls.

3243/3311) .

Em 07.08.2014, foi publicada a intimação para as

defesas ratificarem ou retificarem seus memoriais {fl. 3315).

Em 25.08.2014, a defesa de DARCI, LUIZ ANTÓNIO, RONILDO

e CLÉIA apresentou memoriais escritos, alegando: a)

litispendência e "bis in idem" ou subsidiariamente, sejam

afastados os delitos de corrupção ativa e estelionato,

permanecendo apenas os que se referem às supostas fraudes em

licitação (artigos 90 e 96 da Lei de Licitações); b)

cerceamento de defesa em razão do interrogatório de LUIZ

ANTÓNIO e RONILDO ter sido realizado antes do término das

oitivas das testemunhas; c) cerceamento de defesa em razão do

indeferimento de diligências na fase do artigo 402, CPP, por se

tratar de prejuízo evidente; d) inépcia da denúncia por

ausência de individualização da conduta da acusada CLÉIA; e)

14
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ausência das elementares típicas do estelionato, ausência de

prova da autoria e aplicação do princípio da consunção; f)

atipicidade em relação ao artigo 90, Lei de Licitações em razão

da desnecessidade de licitação para a contratação; g) ausência

de superfaturamento a indicar a atipicidade em relação ao

artigo 96, Lei de Licitações; h) a corrupção passiva se trata

de fato analisado em sentença da 7a Vara Federal do mato Grosso

(fatos decorrentes de delação premiada de LUIZ ANTÓNIO VEDOIN,

DARCI VEDOIN e RONILDO MEDEIROS); i) ausência de autoria em

todos os fatos narrados quanto a CLÉIA, já absolvida pela

Justiça Federal do Mato Grosso; j} concessão de perdão judicial

em razão da delação premiada em relação a LUIZ ANTÓNIO, DARCI e

RONILDO; k) caso sobrevenha condenação, aplicação de pena no

patamar mínimo (fls. 3318/3401).

O pedido da defesa de JOÃO BATISTA foi deferido em

02.09.2014 (fl. 3402). Em 03.09.2014, a defesa de SAULO

RODRIGUES ratificou seus memoriais (fls. 3406). Em 04.09.2014,

a Secretaria deste Juízo certificou o decurso "in albis" do

prazo para as demais defesas ratificarem ou retificarem os

memoriais apresentados antes dos interrogatórios de DARCI e

CLÉIA (fl. 3407).

Juntada cópia da decisão proferida no feito 0017548-

28.2014.403.0000, no qual o TRF/3a Região, em 20.08.2014,

indeferiu liminarmente o HC em favor de LUIZ ANTÓNIO e DARCI

VEDOIN, no qual a legava-se bis in idem com os feitos

2006.36.00.007594-5 e 2006.36.00.007573-6 da 7a Vara Federal do

Mato Grosso (fls. 3408/3410).

É o relatório. Decido.
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II - FUNDAMENTAÇÃO

1. Rejeito as preliminares, arguidas repetidamente pela

defesa ao longo do curso do processo, pelas mesmas razões que

fundamentaram decisões pretéritas deste Juízo.

2. Alegação de bis ±n ídem não prospera porquanto os

fatos aqui tratados são diversos daqueles denunciados em outras

Seções Judiciárias, ainda que com este guardem similaridade.

Caberia à defesa comprovar a existência de outra ação penal

pelo mesmo fato aqui descrito, ónus que lhe cabia e do qual não

se dêsincumbiu.

3. Por outra, o acordo formulado com a Procuradoria da

República no Estado de Tocantins não impede o prosseguimento

desta ação penal, visto que o instituto da "Delação Premiada"

somente ha de ser reconhecido em caso de sentença condenatória,

circunstância a ser analisada por ocasião do juízo de mérito.

4. Destaco que a oitiva de testemunha de defesa por meio

de carta precatória antes da audiência de instrução e

julgamento, no Juízo natural, não acarreta nenhum tipo de

inversão na ordem processual, sendo, na verdade, imposição da

novel lei processual penal, como se observa de expressa

ressalva existente no caput do artigo 400 do Código de Processo

Penal (com redação determinada pela Lei n. 11.719/2008). Nesse

sentido:

"Inquirição por precatória: havendo testemunhas a serem

ouvidas em outras Comarcas, não há que se respeitar a ordem

estabelecida no art. 400, caput, CPP. Pode o magistrado,

assim que designar audiência de instrução e julgamento,
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determinar a expedição de precatória para ouvir todas as

testemunhas de fora da Comarca, sejam elas de acusação ou de

defesa." (in NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo

penal comentado. 10* ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,

2011, p. 773)

5. Em relação às notas fiscais solicitadas, repita-se,

estão elas juntadas aos autos, de acordo com fls. 117 e 119 do

Anexo I; 140, 142, 144 e 146 do Anexo II; 192 e 193 do Anexo

III; e 152 e 153 do Anexo IV, sendo infundada a diligência

requerida pela defesa.

6. Quanto ao pedido de prova emprestada, é impossível

deferi-lo quando a defesa não indica de onde deve ser

requerida. Ademais, o procedimento do Ministério da Saúde ao

analisar os Convénios e suas prestações de contas já está

documentalmente comprovado, de acordo com os Anexos I a IV.

7. A questão alusiva à obrigatoriedade ou não de licitar

não pode ser resolvida com base em julgamento de fato análogo,

pelo qual se teria dispensado o certame. Além disso, a questão

pertence à análise de mérito. Todavia, foi dito anteriormente

que a existência de sentença em sentido diverso não passa de

mero reforço argumentativo, não se enquadrando no conceito de

prova. Assim, a diligência da defesa não se situaria no raio de

abrangência do art. 402 do Código de Processo Penal. Do mesmo

modo como a defesa trouxe outros muitos julgados, não

esclareceu o motivo de não ter trazido, ela mesma, a sentença

requerida.

8. Entendo que a peça acusatória preenche os requisitos

do art. 41 do CPP, conforme restou consignado em mais de uma
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decisão deste Juízo, havendo elementos de autoria e

materialidade delitivás, nela estando descritos os fatos com

todas suas circunstâncias, de modo a propiciar ampla defesa.

Não é, pois, inepta a denúncia, nem atípicas as condutas.

9. Nesse contexto, é possível dizer que a denúncia

descreve satisfatoriamente fatos atinentes a crimes de

estelionato, fraudes à licitação, corrupção ativa e passiva. De

forma sintética, em relação aos 04 convénios celebrados entre a

ABC e o Ministério da Saúde (SIAFI 4473070 - FNS 2278/2001, de

28.12.2001; SIAFI 435756 - FNS 3254/2001, de 31.12.2001; SIAFI

520234 - FNS 5280/2004, de 31.12.2004; SIAFI 520235 - FNS

4916/2004, de 31.12.2004), assim respondem criminalmente cada

acusado:

9.1 - Artigo 171, §3°, CP - DARCI, CLÉIA, LUIZ ANTÓNIO e

RONILDO (quatro vezes), SAULO RODRIGUES (duas

vezes), WAGNER SALUSTIANO e MARCOS ABRAMO (uma vez

cada);

9.2 - Artigos 90 e 96 da Lei 8.666/93 DARCI, LUIZ

ANTÓNIO, CLÉIA, RONILDO (duas vezes o primeiro

delito e quatro vezes o segundo), e SAULO

RODRIGUES (duas vezes);

9.3 - Artigo 333, parágrafo único, CP DARCI, LUIZ

ANTÓNIO, RONILDO (quatro vezes); e CLÉIA (uma

vez) ;

9.4 - Artigo 317, § 1°, CP WAGNER SALUSTIANO e MARCOS

ABRAMO (uma vez cada).
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10. A dimensão espacial e temporal dos fatos pode assim

ser compreendida, resumidamente: 1) existência de recursos

públicos disponíveis no Orçamento da União; 2) grupamento de

pessoas imbuído do desejo de acessã-los mediante fraude; e, 3)

no vértice destas duas coordenadas, a utilização de Emendas

Parlamentares (EP) como instrumento de transposição do dinheiro

de uma ponta à outra.

H - A fraude empregada vem descrita na denúncia em

diversas passagens e tem como pano de fundo, em síntese:

11. l Entidade civil, a Associação Beneficente Cristã

(ABC), sem fins lucrativos, ligada à Igreja

Universal do Reino de Deus, cuja capacidade

operacional era potencializada, com Planos de

Trabalhos irreais, figurando ela como beneficiária

primária dos recursos públicos;

11.2 Conjunto de empresas, algumas fictícias outras

conluiadas, ofertantes de produtos (ambulâncias e

equipamentos médico-hospitalares) por meio de

licitação viciada;

11.3 Parlamentares da chamada "bancada evangélica"

proponentes de Emendas ao Orçamento da União,

incumbidos de drenar o dinheiro público para a ABC,

dali seguindo para a empresa vencedora do certame

fraudulento, culminando com a distribuição do

dinheiro entre os partícipes do esquema.

12. Disso resulta que a potencialização da ABC, a

formulação de Planos de Trabalho enganosos, a atuação de várias
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empresas em processos licitatòrios fraudulentos, a apresentação

de Emendas Parlamentares ao Orçamento da União, nada mais

representaram do que o ardil empregado para enganar o Poder

Público e dele obter a indevida vantagem económica almejada.

Esse era o fim visado, e é exatamente isto o que a denúncia

descreve.

13. Neste ponto, embora não se possa falar em

superfetação de denúncia, alguns dos fatos nela descritos

serviram de meio para a prática de crime-fim, segundo o

elemento volitivo de cada agente.

14. De efeito, os acusados figuram como coautores do

crime de estelionato, pelo qual teriam realizado elementares do

tipo penal (fraude) com o fim de obter, para si ou para outrem,

indevida vantagem económica.

15. Todavia, o móvel que dirigiu a vontade dos agentes

políticos (Deputados Federais) é especial ou especifico,

fincado na promessa de vantagem indevida para a prática de ato

de oficio, qual seja a apresentação de Emenda ao Orçamento da

União em benefício da ABC. O delito de corrupção ativa vem

assim descrito:

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a

funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou
retardar ato de ofício:
Pena - reclusão, de l (um) ano a 8 (oito) anos, e multa.
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
(Redação dada pela Lei n° 10.763, de 12.11.2003)
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em
razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou
omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever
funcional.
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16. O Código Penal abriu exceção à teoria unitária do

crime, criando outra figura típica (art. 317) para a pessoa

corrompida. É a exceção pluralista à teoria monista. Assim, o

particular que oferece ou promete a vantagem indevida responde

pelo crime de corrupção ativa, ao passo que o funcionário

público que a recebe ou aceita responde por corrupção passiva,

de modo a ficar excluída a hipótese de partícipes um do outro.

O delito de corrupção passiva esta assim descrito:

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem,

direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes
de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou
aceitar promessa de tal vantagem:

Pena - reclusão, de l (um) a 8 (oito) anos, e multa.
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
(Redacão dada pela Lei n° 10.763, de 12.11.2003)

§ l ° - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência
da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de
praticar qualquer ato de oficio ou o pratica infringindo
dever funcional.

§ 2 ° - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou
retarda ato de oficio, com infração de dever funcional,
cedendo a pedido ou influência de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

17. O crime de corrupção passiva atribuído aos acusados

WAGNER SALUSTIANO e MARCOS ABRAMO, ex-parlamentares, tem como

bem jurídico tutelado a Administração Pública, sua moralidade e

probidade administrativa. Protege-se, em especial, a probidade

da função pública, sua respeitabilidade, bem como a integridade

de seus funcionários (CAPEZ, Fernando, "Curso de Direito

Penal", vol. 3, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 509).

18. Observe-se que para os acusados DARCI, LUIZ ANTÓNIO,

RONILDO e CLÉIA pode-se facilmente divisar os fatos alusivos ao
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estelionato e à corrupção ativa. O mesmo não ocorre em relação

aos ex-parlamentares, para os quais é clara a sucessão de

condutas com existência de um nexo de dependência entre elas.

Há relação de meio e fim entre os delitos de estelionato e

corrupção passiva, um "conflito aparente de normas penais" a

ser resolvido por meio dos princípios da especialidade, da

subsidiariedade ou da consunção.

19. Ao caso aplica-se o principio da consunção ou

absorção, pelo qual se preconiza que a consunção deve ser

utilizada quando a intenção criminosa é alcançada pelo

cometimento de mais de um tipo penal, devendo o agente, no

entanto, por questões de justiça e proporcionalidade de pena

(política criminal), ser punido por apenas um delito.

20. Os fatos imputados a WAGNER SALUSTIANO e MARCOS

ABRAMO inserem-se na categoria do chamado crime progressivo,

que ocorre quando o agente, objetivando, desde o inicio,

produzir o resultado mais grave, pratica, por meio de atos

sucessivos, crescentes violações ao bem jurídico. Daí a

conclusão de absorver, o último ato, causador do resultado

pretendido, todos os anteriores, que acarretaram violações em

menor grau (JESUS, Damásio E. de, Direito Penal, volume l,

parte geral. São Paulo: Saraiva, 2010, pag. 239). Nestes moldes

o agente deve responder pelo resultado mais gravoso.

21. O mesmo se diga dos atos fraudatórios à licitação,

que constituíram um i ter do crime de estelionato. Assim, para

os acusados DARCI VEDOIN, LUIZ ANTÓNIO, RONILDO e SAULO

RODRIGUES, incide apenas a figura do estelionato. Com efeito, a

licitação era parte do ardil utilizado pelos agentes, apenas
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para conferir ares de legalidade à atividade delituosa, cuja

finalidade última era, na verdade, enganar a Administração

Pública para a obtenção de indevida vantagem económica.

22. Ademais, saliente-se que antes da edição do Decreto

6.170/2007, não havia obrigação legal para que entidades

privadas observassem a Lei 8.666/93 como condição para gerir

recursos públicos oriundos de convénios.

23. Havia, é sabido. Instrução Normativa exigindo a

licitação, contudo, pelo princípio da legalidade, especialmente

em matéria penal, não se pode impo-Ia ao caso. De qualquer

sorte, o fato é que a licitação constituiu um meio para

alcançar o fim visado. O expediente {fraudulento) foi utilizado

apenas para conferir eficácia ao estelionato e à consequente

percepção do dinheiro público.

24. Releve-se, como é cediço, que o fato punível pode ser

obra de um ou de vários agentes, atuando em consórcio,

repartindo entre si tarefas ou, simplesmente, um cooperando

apenas na obra do outro, sem acordo prévio, mas com a

consciência dessa cooperação. Nesse sentido, Renè Ariel Dotti:

"Não se exige um pactum sceleris ou um simples acordo para a

configuração do elemento subjetivo. Basta a consciência de

cooperar (...) para a ação de outrem" (in "Curso de Direito

Penal. Parte Geral", São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.

449);

25. Feitas tais considerações, pode-se afirmar com

segurança que a materialidade dos jielitos de estelionato e

corrupção, ativa e passiva, restou plenamente comprovada pelos

documentos encartados nos Anexos I, II, III, IV, VI, VII e X.
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26. Com relação ao iter percorrido à consecução dos

crimes, extrai-se dos aludidos documentos (prova material):

26.1. A Associação Beneficente Cristã - ABC - entidade

civil sem fins lucrativos, gerida pelo acusado SAULO

RODRIGUES e RANDAL, utilizada na celebração dos

quatro convénios com o Ministério da Saúde, tendo

sido apurado por auditorias oficiais ligações com a

Igreja Universal do Reino de Deus, sendo que ela não

tinha cadastro no Sistema Nacional de Saúde, uma das

exigências para contratar com o Ministério da Saúde,

seguida pela necessidade de formular minucioso plano

de prestação dos serviços (Anexo X);

26.2. A ABC prestou informações falsas nos Planos de

Trabalho atinentes a cada um dos quatro convénios

celebrados, por meio de seus dirigentes, porquanto a

Auditoria constatara que a entidade não era de

assistência à saúde da população usuária do SUS, não

constando do Cadastro Nacional de Estabelecimentos

de Saúde (CNES/DATASUS), não possuindo profissionais

contratados para a prestação de serviços de saúde,

nem leitos próprios ou equipamentos que lhe

capacitassem aos serviços proposjbos, muito embora,

falsamente, firmara isso perante o órgão público.

26.3 A ABC prestava, apenas, serviços comunitários,

mensalmente, com a participação de membros da Igreja

Universal do Reino de Deus. Ela não tinha capacidade

para realizar serviços de saúde, com ambulâncias,

médicos ou qualquer outro profissional da área de
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saúde, sendo todos falsos os Planos de Trabalho

apresentados ao Ministério da Saúde (fl. 41 e s. do

Anexo I; fl. 10 e s. do Anexo II; fl. 48 e s. e 96 e

s. do Anexo III e Anexo IV) , fato admitido por

corréus;

26.4. De outro giro, as empresas participantes dos

processos licitatórios faziam parte, todas elas, do

"esquema sanguessuga" criado pela família VEDOIN e

RONILDO, a saber: PLANAM, SANTA MARIA, VEDOVEL,

SUPREMA-RIO (estas constituidas pela família VEDOIN

e RONILDO), LEALMAQ, POLITEC, CONSEG, NV RIO,

VICTOIRE, POLITEC, KLASS (estas em nome de

interpostas pessoas ou dirigentes acertados). Em

todas as licitações aqui tratadas elas eram

convidadas com o único propósito de eliminar o

caráter competitivo do certame - ardil - {Anexo VI) ;

26.5. As Emendas Parlamentares (EP) utilizadas para a

drenagem do dinheiro público são de autoria dos ex-

deputados federais da chamada "bancada evangélica",

representada por VANDEVAL, JOÃO BATISTA, WAGNER

SALUSTIANO e MARCOS ABRAMO, estando elas copiadas no

Anexo VII, havendo plena ciência deles do destino

dos recursos, pois indicada a ABC como beneficiária

das emendas - entidade deles conhecida e da qual

alguns figuraram como dirigentes.

27. Realizados diversos atos preparatórios e executorios

à consumação dos crimes de estelionato, evoluiu-se para o

desfecho de etapa essencial ao propósito dos acusados,

consubstanciada na celebração de convénios com o Ministério da
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Saúde, conforme também demonstram os documentos citados,

materializando-se assim a atividade criminosa nos quatro

convénios:

27.1. CONVÉNIO SIAFI 443070, 26.04.2002, EP WAGNER

SALUSTIANO; ABC recebeu R$120.000,00 para aquisição

de unidade móvel equipada; empresa vencedora SANTA

MARIA (inapta desde 04/2000) , gerida por DARCI,

CLÉIA, LUIZ ANTÓNIO ANTÓNIO e RONILDO; Nota Fiscal

não correspondia ao bem indicado no Plano de

Trabalho, ausentes equipamentos médicos (Anexo I) ;

27.2. CONVÉNIO SIAFI 435756, 18.03.2002, EP VANDEVAL; ABC

recebeu R$ 320.000,00 para aquisição de três

unidades móveis equipadas; empresa vencedora SANTA

MARIA, gerida por DARCI, CLÉIA, LUIZ ANTÓNIO ANTÓNIO

e RONILDO; documentos fiscais inidôneos, veículos

diferentes e ausentes equipamentos médicos (Anexo

ii);

27.3. CONVÉNIO SIAFI 520234, 12.05.2005, EP MARCOS ABRAMO;

ABC, representada por SAULO RODRIGUES, recebeu R$

120.000,00 para aquisição de uma unidade móvel

equipada; empresa vencedora PLANAN, gerida por

DARCI, CLÉIA, LUIZ ANTÓNIO ANTÓNIO e RONILDO;

documentos fiscais inidôneos, veículo sem condições

de uso encontrado em um galpão pertencente à Igreja

Universal do Reino de Deus em São Mateus, e ausentes

equipamentos médicos (Anexo III);

27.4. CONVÉNIO SIAFI 520235, 14.12.2004 EP JOÃO BATISTA,

ABC, representada por SAULO RODRIGUES, recebeu R$
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240.000,00 para aquisição de duas unidades móveis

equipadas; empresa vencedora SUPREMA-RIO, gerida por

DARCI, CLÉIA, LUIZ ANTÓNIO ANTÓNIO e RONILDO;

documentos fiscais irregulares,

equipamentos médicos (Anexo IV);

veículos sem

28 Com relação à autoria delitiva, excecáo a CLÉIA,

todos os demais sabiam exatamente do concerto criminoso. O

esquema montado pela família VEDOIN e RONILDO a partir do ano

de 2000 (anexo V) , era apenas um jogo de cartas marcadas, uma

encenação teatral tendo como cenário uma ilusória prestação de

serviços sociais, de modo a ludibriar a vigilância normalmente

empregada pelo Poder Público.

29. As Emendas apresentadas pelos ex-parlamentares

VANDEVAL, JOÃO BATISTA, WAGNER SALUSTIANO e MARCOS ABRAMO

tinham por esteio promessa de recompensa após a liberação do

dinheiro público, daí a intervenção deles no sentido de dar

celeridade aos pedidos perante o Ministério da Saúde. O ato de

oficio, portanto, realizado pelos agentes politicos tinha na

origem a promessa de indevida vantagem, havendo, pois,

infringência a dever funcional.

30. A confissão de DARCI VEDOIN, LUIZ ANTÓNIO e RONILDO

apresentada ao Juízo de Mato Grosso, conta com nada menos que

620 laudas (Anexo V) , e traz em seu âmago aspectos, para além

de extraordinários, drasticamente assustadores do ponto de

vista de Poder e seu modelo instituído pela Carta Política de

1988. Eles foram os argui tetos de uma estrutura criminosa que

passou a funcionar no ano de 2000, fundando seus alicerces no

Palácio Nereu Ramos, em Brasília/DF.
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31. É o retrato do retrocesso político, da fragilização

de nossa República diante de inculpação que descortina as

proporções estratosferiças de um esquema que facilmente invadiu

as entranhas do Congresso Nacional, o Poder Legislativo

Federal, envolvendo centenas de Parlamentares que, traindo o

mandato popular, contribuíram para a sangria do dinheiro

público destinado à saúde da população brasileira. Essas

circunstâncias haverão de ser consideradas na dosimetria das

penas.

32. Os Parlamentares autores de Emendas de que tratam

estes autos, VANDEVAL, JOÃO BATISTA, em especial WAGNER

SALUSTIANO e MARCOS ABRAMO, prestaram auxílio material à

consecução dos delitos, deles participando ativamente. Tinham

plena ciência da incapacidade operacional da ABC {representada

por SAULO RODRIGUES) para prestar os serviços de saúde a que se

propunha perante o Ministério da Saúde. As minudentes

confissões de DARCI, LUIZ ANTÓNIO e RONILDO (Anexo V) , na

qualidade de prova emprestada, aliadas à parcial confissão de

SAULO RODRIGUES e à prova testemunhal produzidas constituem

elementos seguros da culpabilidade destes acusados.

33. DARCI, LUIZ ANTÓNIO e RONILDO protagonizaram a

chamada "delação premiada", à época sem previsão legal, cuja

disciplina veio a ocorrer somente com a edição da Lei

12.850/2013. Esta institui a figura técnica da "colaboração

premiada", com nítido carãter material em vista dos efeitos na

redução de penas, na fixação do respectivo regime de

cumprimento e na aplicação de eventual perdão judicial.

28



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

7a VARA CRIMINAL DE SÃO PAULO (SP)

Autos n° 0003729-52.2007.403.6181 (ação penal)

34. A delação premiada pressupõe confissão. O coautor ou

partícipe do crime confessa sua conduta e revela, entre outros

dados, a identidade dos demais agentes. Assim estatuiu a nova

Lei:

Art. 3° Em qualquer fase da persecução penal, serão
permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os
seguintes meios de obtenção da prova: I - colaboração
premiada (omissis)

Art. 4° O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder
0 perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena
privativa de liberdade ou substitui-la por restritiva de
direitos daquele que tenha colaborado efetiva e
voluntariamente com a investigação e com o processo
criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais
dos seguintes resultados:
1 - a identificação dos demais coautores e partícipes da
organização criminosa e das infrações penais por eles
praticadas;
II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de
tarefas da organização criminosa;
III - a prevenção de infrações penais decorrentes das
atividades da organização criminosa;
IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do
proveito das infrações penais praticadas pela organização
criminosa;
V - a localização de eventual vítima com a sua integridade
física preservada.
§ 1° Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em
conta a personalidade do colaborador, a natureza, as
circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato
criminoso e a eficácia da colaboração.

35. Cumpre assinalar que, embora anterior à Lei, as

confissões dos acusados propiciaram, de fato, aquilo que a

disciplina legal veio a disciplinar, a saber, o pleno

conhecimento da identidade dos demais infratores e do modo como

funcionava o esquema delituoso. A profundidade das informações
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fornecidas, a riqueza de detalhes dos fatos e a correspondência

da delação com o mundo fenomênico conferem segurança e

credibilidade à prova obtida.
.

36. Os acusados DARCI, LUIZ ANTÓNIO e RONILDO praticaram

os delitos de estelionato, quatro vezes, tendo atingido esse

mister a partir de oferecimento e promessas de vantagens

indevidas a quatro parlamentares, corrupção ativa (quatro

vezes), cuja função primordial assentava-se na apresentação de

Emendas ao Orçamento da União. A prova oral produzida, bem como

os documentos encartados nos diversos apensos, corroboram a

confissão destes acusados.

37. E, somente quem detinha o domínio dos fatos poderia

fornecer essa fabulosa gama de detalhes da atividade criminosa

desenvolvida pelo grupo. Assim, a negativa dos acusados WAGNER

SALUSTIANO e MARCOS ABRAMO, além de inverossímil, não coaduna

com a dinâmica e cronologia dos fatos tal como revelados,

inclusive através de documentos. Praticaram ato de oficio com

infringência a dever funcional.

38. WAGNER SALUSTIANO foi o autor da primeira EP em favor

da ABC indicada no item 27.1 acima, gerando o convénio SIAFI

4473070 - FNS 2278/2001, de 28.12.2001. Integrava a "bancada

evangélica", mantinha relações com referida entidade civil e

com a Igreja Universal. Os corréus DARCI, LUIZ ANTÓNIO ANTÓNIO

e RONILDO confirmaram sua participação no crime e na entrega da

indevida vantagem económica acordada, sendo destinado a WAGNER

SALUSTIANO um veículo e o valor de R$ 15.000,00. A
•

transferência do veículo se deu através da empresa SANTA MARIA

para a WAS Editora Gráfica, a ele pertencente (cf. fl. 171 e s.
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do Anexo I e fl. 107 e s. do Anexo VI), o mesmo ocorrendo com o

numerário, depositado em conta da WAS (iniciais de seu nome

completo), conforme inequivocamente demonstram os documentos de

fl. 178, 179 e 180 do Anexo I.

39. A versão de WAGNER SALUSTIANO para se isentar de

responsabilidade, pautado na assertiva de que não lhe cabia

fiscalizar a ABC, competência do Poder Público, e que a sua

atuação encerrava-se na apresentação de Emenda, sendo apenas

indicativa, sem poderes de aprovação, dentre outras escusas,

beira o surreal.

40. WAGNER SALUSTIANO integrou a Diretoria Executiva da

ABC e sabia que não tinha ela equipamentos e profissionais que

alegava possuir no Plano de Trabalho apresentado ao Ministério

da Saúde. Ainda assim, indicou a entidade como beneficiária de

sua Emenda. A fiscalização deficiente da entidade não favorece

o acusado. O crime de estelionato vem a talho justamente pela

aptidão para enganar, vencer a vigilância da vitima,

configurando-se o delito ainda que deficiente a fiscalização

por ela exercida.

41. Pelos mesmos motivos não vinga a escusa apresentada

pelo acusado MARCOS ABRAMO, autor de EP em favor da ABC nos

moldes do item 27.3 supracitado (fl. 40 do Anexo III} , gerando

o convénio SIAFI 520234 FNS 5280/2004, de 31.12.2004. Sabia

da incapacidade técnica e estrutural da entidade para prestar

os serviços de saúde a que se propunha.

42. E, era tão evidente essa falta de capacidade que

referido acusado colocou à disposição da ABC sua secretária

parlamentar Carolina Ferreira dos Santos, lotada em seu
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Gabinete entre novembro de 2004 e maio de 2005 (fl. 1832) para

colaborar no esquema. Segundo o correu SAULO RODRIGUES, então

representante da ABC, a pedido do ex-parlamentar, fora

outorgada procuração à aludida secretária para representar os

interesses da entidade perante o Ministério da Saúde, atuando

para apressar a liberação dos recursos públicos {f l. 90 do

Anexo III).

43. Outras EP de MARCOS ABRAMO foram apresentadas para

beneficiar a ABC. Consta dos autos que ele era Pastor da Igreja

Universal, em cujo site hospedava-se a ABC (Anexo VII). A

confissão parcial de SAULO RODRIGUES relata, ante a falta de

preparo técnico da ABC, que referido ex-parlamentar indicou

pessoa de nome "Alessandro" para montar os processos

licitatórios com vista à percepção dos recursos públicos.

Ainda, MARCOS ABRAMO teria também indicado pessoa de nome "'JÔ"
i

para ajudar na empreitada.

44. E, corroborando o relato de SAULO RODRIGUES, vem a

lume diálogo telefónico interceptado com autorização judicial,

no qual "Alessandro" e a pessoa de nome "JÔ" fazem expressas

referências ao acusado MARCOS ABRAMO, que estaria reivindicando

a "parte dele", sendo a pessoa que "fica em cima quando vai

entrar dinheiro pra a compra de veiculo" (apontado a fl.

794/802).

45. A prova da corrupção passiva, portanto, contra o ex-

parlamentar MARCOS ABRAMO é segura e não foi ilidida em sua

forma e conteúdo, especialmente pelas aparentes contradições do

momento exato em que ele teria conhecido a família VEDOIN.

Relembre-se o que ficou consignado no item 24 acima: a
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consciência de estar cooperando na atividade de outrem é

suficiente à caracterização do delito.

46. Neste ponto, releva notar que MARCOS ABRAMO agiu com

o indisfarçãvel propósito de obter indevida vantagem económica

ofertada pelos VEDOIN e RONILDO. E, as circunstâncias que

gravitam em torno de sua conduta não deixam dúvida de sua

percepção. A dúvida suscitada pela douta defesa quanto ao valor

do prémio prometido não interfere na caracterização do crime de

corrupção em face de sua natureza formal, sendo até mesmo

dispensável a efetivá obtenção da vantagem. A aceitação da

oferta ou promessa configura a ilicitude do fato.

47. Desse modo, ainda que MARCOS ABRAMO não conhecesse os

correus, ad argumentandum, sua atividade contribuiu para o

sucesso da empresa. É certo que SAULO RODRIGUES, DARCI, LUIZ

ANTÓNIO e RONILDO são categóricos quanto à efetiva percepção de

vantagem (dinheiro em espécie) por parte MARCOS ABRAMO, estando

esse relato em perfeita sintonia com sua atuação proativa no

episódio, conforme explanado anteriormente.

48. Saliente-se, mais uma vez, que o valor prometido a

MARCOS ABRAMO para apresentar Emenda em favor da ABC,

independente da efetiva percepção implica, por si só, a

configuração do crime de corrupção passiva. Preleciona a

respeito Damasio de Jesus sobre o crime descrito no artigo 317

do CP:

"Crime formal, atinge a consumação no instante em que a

solicitação chega ao conhecimento do terceiro, ou em que o

funcionário recebe a vantagem ou aceita a promessa de sua

entrega. Pela sua natureza formal, o delito independe de
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qualquer resultado ou conduta posterior" (in "Código Penal

anotado", São Paulo: Saraiva, 2009, pág. 981).

49. Segundo o abalizado escólio de Celso Delmanto,

"vantagem indevida" é a que a lei não autoriza. Ainda, "o ato a

que o agente visa pode ser legal ou ilegal, irregular ou não."

(in "Código Penal Comentado", 3a edição, Rio de Janeiro:

Renovar, 1991, pág. 504).

50. Sobre o mesmo delito, mas em sua forma ativa (art.

333 CP), assinala Damásio:

"Crime formal, atinge o momento consumativo no instante em que o

funcionário toma conhecimento da oferta ou da promessa. A

concretização do fim visado pelo agente só é exigida na figura

típica do parágrafo único" (op. cit., pág.1033)

51. O dever de probidade inerente à atividade pública foi

relegado pelos acusados WAGNER SALUSTIANO e MARCOS ABRAMO, que

violaram com suas condutas o principio da moralidade

estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal, infringiram

dever funcional, resultando disso circunstância para

agravamento da pena. No mesmo diapasão os corruptores atentaram

contra o regular desempenho da atividade pública. Mercadejaram

a relevante função pública de Deputado Federal.

52. Infere-se disso tudo que SAULO RODRIGUES tinha pleno

conhecimento do que ocorria na ABC, não convencendo seu

discurso diversionista de escusas. Conforme dito acima, na

condição de dirigente da ABC, permitiu que pessoas estranhas,

indicadas por Parlamentares, atuassem na elaboração de

processos licitatórios fraudulentos e como mandatários da

entidade perante órgãos públicos. Estas circunstâncias, por si
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sós, são altamente incriminadoras, lançando uma pá de cal na

fantasiosa negativa de SAULO RODRIGUES e dos Parlamentares.

53. Isso fica claro na atuação conjunta com o correu

MARCOS ABRAMO, o mesmo sucedendo com relação ao convénio SIAFI

520235 FNS 4916/2004, de 31.12.2004, a partir de EP

apresentada pelo então deputado federal JOÃO BATISTA. Neste

episódio, SAULO RODRIGUES também constituiu a secretária

parlamentar Carolina como procuradora da entidade para

representar seus interesses perante o Ministério da Saúde, com

vista à liberação célere dos recursos públicos (fl. 90 Anexo

III). Neste e no convénio anterior tinha ciência da falsidade

dos Planos de Trabalho apresentados pela ABC, sabidamente

incapaz de realizar os serviços de saúde, pois sua atuação

limitava-se à prestação de comunitários mensais.

54. Algumas palavras devem ser ditas a respeito do

exercício do mandato parlamentar e suas funções típicas e

atípicas. Primeiramente, não existe obrigação de apresentar o

parlamentar emendas à Lei Orçamentaria Anual (LOA) enviada ao

Congresso Nacional pelo Poder Executivo. E, a apresentação de

emenda não implica automática liberação de recursos, visto ser

autorizativo o orçamento, não impositivo, conforme se extrai

dos artigos 165 a 169 da Constituição Federal.

55. Aqui reside gravíssima distorção de nosso sistema

político, transformando emendas parlamentares em mercadoria de

troca. O Governo fica mais propenso a liberar recursos de

Parlamentares afinados com sua política. De outra parte, a

contrapressão: Parlamentares só votam projetos de interesse do

Governo depois de liberadas as respectivas Emendas. É o pior

dos cenários! Perde a sociedade brasileira. O melhor seria que
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o Parlamento se ativesse à atividade típica de legislar,

fazendo boas leis, deixando ao Executivo a função de governar e

definir onde, como e quando investir o dinheiro público.

56. O Parlamentar que votar com o Governo ganha o empenho

(pagamento) de suas emendas! O lado bom, se é que assim pode

ser dito, quando bem utilizadas, as Emendas podem constituir

importante instrumento para aperfeiçoar a proposta encaminhada

pelo Poder Executivo, buscando melhor alocar recursos. Para o

Parlamentar acaba funcionando também como oportunidade de levar

às suas bases eleitorais algum serviço público, atender

demandas da comunidade que deve(ria) representar. Pequenos

municípios às vezes dependem dessas Emendas para se equiparem

com quadras de esporte, postos de saúde, creches, etc.

57. Porém, quando a Emenda vem a ser utilizada para

beneficiar financiadores de campanha ou proporcionar ganhos ao

próprio parlamentar ou familiares e amigos, não se esta mais

diante, apenas, de desvio de dinheiro público, senão em face de

poderoso agente de corrosão do modelo republicano e democrático

estatuídos pelo legislador constituinte. O fato é grave e

passível de maior reprovação, devendo-se considera-lo nefanda

consequência do crime para fins de agravamento da reprimenda

pelo Poder Judiciário.

58. Com relação a CLÉIA, seu interrogatório transmite

credibilidade, sendo aceitável sua recusa na atividade

delitiva. Nisso é corroborada pelos corréus DARCI, LUIZ ANTÓNIO

(marido e filho, respectivamente) e RONILDO. A autoria merece

análise à luz de sua ausência na "delação premiada" e falta de

convocação pelo MPF. A única justificativa para isso repousa na

insciência alegada. O fato de figurar em contrato social de
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empresa ou ter assinado algum documento ou mesmo cheque, a

pedido de familiares, não constitui crime.

59. É certo que, caso CLÉIA tivesse participação nos

crimes, faria como fizeram DARCI VEDOIN e LUIZ ANTÓNIO:

apresentaria "delação premiada". Desse modo, não existem provas

do elemento subjetivo necessário à incriminação, razão por que

será absolvida.

60. No que se refere ã "delação premiada" feita no Juízo

de Mato Grosso, acolho a manifestação ministerial de fl. 2.698

para recusar sua aplicação neste feito. O acordo encartado a

f l. 2679/2687 é especifico e diz respeito exclusivamente aos

processos daquela seção judiciaria. Por outra, os elementos

constantes dos autos, as confissões, demonstram que os

delatores foram os arguitetos do esquema criminoso e, sendo

assim, não há que se falar em benefícios da dela tio, senão em

atenuante pela confissão. Caso contrário, em breve teremos

chefes delatando subordinados, traficantes delatando suas

"mulas", mentores intelectuais delatando executores,

transformando a delação premiada em instrumento de salvaguarda

dos detentores do poder de mando, com impunidade no ápice da

pirâmide de organizações criminosas que o instituto visa a

atingir.

61. As provas produzidas nos autos indicam, extreme de

dúvidas, que os acusados DARCI JOSÉ VEDOIN, LUIZ ANTÓNIO

ANTÓNIO TREVISAN VEDOIN, RONILDO PEREIRA MEDEIROS, SAULO

RODRIGUES DA SILVA, WAGNER AMARAL SALUSTIANO e MARCOS ROBERTO

ABRAMO realizaram, cada qual, conforme indicado individualmente

acima, objetivá e subjetivãmente as elementares descritas nos

artigos 171, captzt e § 3°, 317, caput e § 1°, e 333, caput e
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parágrafo único, todos do Código Penal, incorrendo em conduta

típica; não lhes socorrendo nenhuma causa justificante, é

também antijurídica a conduta; imputáveis e possuindo potencial

conhecimento da ilicitude dos fatos, era exigível dos acusados,

nas circunstâncias, conduta diversa, sendo, pois, culpáveis,

passíveis de imposição de pena.

62 . A consumação dos quatro crimes de estelionato ocorreu

com a efetiva transferência do dinheiro público para a conta

bancária da ABC, momento em que a vítima perdeu a

disponibilidade dos recursos, passando estes à disposição do

agente (STF HC 114552 RJ 12/12/2012). Assim, para o convénio

SIAFI 4473070 - FNS 2278/2001, a consumação ocorreu em

26.04.2002; o convénio SIAFI 435756 FNS 3254/2001, em

18.03.2002; o convénio SIAFI 520234 FNS 5280/2004, em

12.05.2005; o convénio SIAFI 520235 FNS 4916/2004, em

14.12.2005. O prejuízo total, em valor histórico, somente

destes quatro convénios, atingiu a soma de R$ 800.000,00,

conforme demonstrou a acusação.

63. A consumação dos crimes de corrupção, ativa e

passiva, tendo em vista a natureza formal dos delitos, alusivos

aos quatro convénios (SIAFI 4473070 - FNS 2278/2001, de

28.12.2001; SIAFI 435756 - FNS 3254/2001, de 31.12.2001; SIAFI

520234 - FNS 5280/2004, de 31.12.2004; SIAFI 520235 - FNS

4916/2004, de 31.12.2004) , deve ser considerada a data da

efetiva prática do ato de oficio, ou seja, a apresentação das

Emendas Parlamentares, constantes do Anexo VII, fls. 09, 10,

225/226 e 228/229. As sim, a EP de WAGNER SALUSTIANO é de

11.11.2000; a EP de VANDEVAL é de 10.11.2000; a EP de MARCOS

ABRAMO é de 21.11.2003; a EP de JOÃO BATISTA é de 21.11.2003.
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Passo à dosimetria das penas.

64. Para cada delito de estelionato • • art. 171, caput e §

3 °, do CP, fixo ao acusado SAULO RODRIGUES a pena-base de 02

(dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, para os demais,

DARCI VEDO IN, LUIZ ANTÓNIO e RONILDO, 03 (três) anos de

reclusão, acima do mínimo legal para todos a teor do artigo 59

do CP, posto ser o quantum necessário e suficiente à reprovação

do crime. Os diversos inquéritos e processos a que respondem os

acusados, por fatos assemelhados, e as circunstâncias e

consequências dos crimes, com a exploração vil de mandato

popular do Parlamento Nacional, justificam a inicial

exasperação, conforme descrito anteriormente nos itens 30, 31,

51 e 54/57, incidentes como circunstâncias e consequências do

crime.

65. Reconhece-se em favor de SAULO RODRIGUES,

participação menor, pois permitiu que a ABC, por ele dirigida,

ficasse â disposição dos demais para a consumação dos delitos.

Teve conduta mais passiva do que ativa. Os demais, a par de

figurarem como artífices da empreitada criminosa, dividiram

tarefas e o produto do crime.

66. Observo que os acusados DARCI, LUIZ ANTÓNIO e RONILDO

são confessos, merecedores da atenuante genérica do artigo 65,

III, "d", CP, pelo que reduzo suas penas, de cada delito de

estelionato, para 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

67. Sem outras variantes, incide a causa de aumento de

pena constante do § 3° do artigo 171 do CP, pois os delitos

foram perpetrados em detrimento da União, razão por que será de

1/3 a majoração. Assim, elevo a reprimenda de SAULO RODRIGUES
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para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; DARCI

VEDOIN, LUIZ ANTÓNIO e RONILDO, para 03 (três) anos, 09 (nove)

meses e 10 (dez) dias de reclusão.

68. Na última fase de aplicação das penas privativas de

liberdade, anoto que incide a regra do crime continuado (art.

71 do CP) , de modo que aumento de 1/4 a reprimenda para SAULO

RODRIGUES {dois crimes), tornando-a definitiva em 04 (quatro)

anos e 02 (dois) meses de reclusão, e de 1/2 para DARCI VEDOIN,

LUIZ ANTÓNIO e RONILDO (quatro crimes), tornando-as definitivas

em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

69. Condeno-os, ainda, na mesma proporção acima

assinalada, à pena pecuniária, sendo para SAULQ RODRIGUES 127

(cento e vinte e sete) dias-multa, e para DARCI VEDOIN, LUIZ

ANTÓNIO e RONILDO 198 (cento e noventa e oito) dias-multa,

valor unitário, para todos, de dois salários mínimos, porquanto

suas atividades, formação intelectual, condições de vida,

demonstram capacidade económica semelhante, devendo o valor

apurado ser corrigido a partir do trânsito em julgado da

sentença.

v
70. Relativamente á pena pecuniária aplicada a cada um

dos acusados, procurou-se fixar a quantidade de dias-multa

tendo como parâmetro abstrato o mínimo e o máximo de dias-

multa, 10 a 360, estabelecidos pelo artigo 49, caput, do CP,

considerando o paradigma atinente ao mínimo e máximo da pena

privativa de liberdade abstratamente cominada, de tal forma a

manter a mesma proporção entre as penas corporal e pecuniária.
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71. A proporcionalidade entre as penas é obtida por meio

de uma regra de três. O patamar de aumento da pena de multa é

igual ao da pena privativa de liberdade, respeitando a

diferença entre os limites mínimo e máximo desta. Por exemplo,

pena privativa abstratamente cominada de quatro a oito anos,

sendo concretizada em 06 anos, conclui-se ter o aumento

atingido a metade. Portanto, a pena de multa deve ser aumentada

na metade entre o mínimo (10 dias-multa) e o máximo (360 dias-

multa), que resulta em 175 dias multa.

72. Os fatores são compostos da diferença entre as penas

privativa, máxima e mínima. Assim, no exemplo acima, 08 04 -

04; a diferença entre os patamares máximo e mínimo da pena de

multa, 360 10 = 350; e a diferença entre a pena privativa de

liberdade efetivãmente aplicada e a pena mínima abstratamente

cominada, no exemplo, 06 04 = 02. Nessa medida, 02 está para

04, assim como X (pecuniária a ser aplicada) está para 350, de

forma que X = 2 x 350/4, ou seja, 175 dias-multa {caso

hipotético).

73. Anoto, ainda, que a pena privativa de liberdade

abstratamente prevista para o crime do art. 171, caput e § 3°,

do CP, combinado com o artigo 71, do CP, varia de 01 ano, 06

meses e 20 dias a 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão; para

o delito do ar t. 333, caput (redação atua l) e par. único, do

CP, combinado com o artigo 71, ambos do CP, de 03 anos, O l mês

e 10 dias a 26 anos e 08 meses de reclusão; e, para o crime do

art. 317, caput e par. 1°, do CP, de 02 anos e 08 meses a 16

anos de reclusão.
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74. Para cada delito de corrupção ativa •• art. 333, caput

e parágrafo único, do CP (quatro vezes), considerando a pena de

01 a 08 anos de reclusão estabelecida antes da Lei 10.763, de

12.11.2003 {dois fatos anteriores e dois posteriores) , quando

aumentada a privativa para 02 a 12 anos, fixo aos acusados

DARCI VEDOIN, LUIZ ANTÓNIO e RONILDO, a pena de 05 (cinco) anos

de reclusão, acima do mínimo legal para todos a teor do artigo

59 do CP, posto ser o quantum necessário e suficiente à

reprovação do crime. Os diversos inquéritos e processos a que

respondem os acusados, por fatos assemelhados, e as

circunstâncias e consequências dos crimes, com a exploração vil

de mandato popular do Parlamento Nacional, justificam a inicial

exasperação, conforme descrito anteriormente nos itens 30, 31,

51 e 54/57.

75. Os acusados DARCI VEDOIN, LUIZ ANTÓNIO e RONILDO são

confessos, merecedores da atenuante genérica do artigo 65, III,

"d", CP, pelo que reduzo suas penas, de cada delito de

corrupção ativa, para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de

reclusão.

76. Sem outras variantes, incide a causa de aumento de

pena constante do parágrafo único do artigo 333 do CP, pois os

atos de oficio foram, desde o nascedouro, praticados com

infringência de dever funcional dos Parlamentares, razão por

que será de 1/3 a majoração. Assim, elevo a reprimenda de DARCI

VEDOIN, LUIZ ANTÓNIO e RONILDO, para 06 (seis) anos, 02 (dois)

meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

77. Na última fase de aplicação das penas privativas de

liberdade, incide para DARCI VEDOIN, LUIZ ANTÓNIO e RONILDO, a
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regra do crime continuado prevista no artigo 71 do CP, de modo

que aumento de 1/4 a reprimenda, tornando-as definitivas em 07

(sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

78. Condeno-os, ainda, na mesma proporção acima

assinalada e conforme fórmula de calculo apresentada nos itens

70 e 73 desta sentença, à pena pecuniária, para DARCI, LUIZ

ANTÓNIO e RONILDO, 69 (sessenta e nove) dias-multa, valor

unitário, para todos, de dois salários mínimos, porquanto suas

atividades, formação intelectual, condições de vida, demonstram

capacidade económica semelhante, devendo o valor apurado ser

corrigido a partir do trânsito em julgado da sentença.

79. Aplicada a regra do concurso material de crimes {art.

69 do CP), estelionato e corrupção ativa, a pena privativa de

liberdade definitiva dos acusados DARCI VEDOIN, LUIZ ANTÓNIO e

RONILDO é de 13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias

de reclusão, e pena pecuniária de 267 (duzentos e sessenta e

sete) dias-multa.

80. O regime inicial de cumprimento da privativa de

liberdade, para o acusado SAULO RODRIGUES será o semiaberto, a

teor do disposto nos artigos 33, § 1°, "b", c.c. 35, ambos do

Código Penal. Para os acusados DARCI VEDOIN, LUIZ ANTÓNIO e

RONILDO será o fechado, a teor dos artigos 33, § 1°, "a", c.c.

34 do mesmo codex. Incabível o sursis ou a substituição por

penas alternativas, por ausência de requisitos subjetivos e

objetivos.

81. Para os delitos de corrupção passiva art. 317,

caput e § 1°, do CP, considerando a pena de 01 a 08 anos de
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reclusão estabelecida antes da Lei 10.763, de 12.11.2003,

aplicável a WAGNER SALUSTIANO, e a majorada com sua publicação

para 02 a 12 anos, aplicável a MARCOS ABRAMO, fixo ao primeiro

a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e ao segundo 06 (seis)

anos de reclusão, acima do mínimo legal para ambos a teor do

artigo 59 do CP, posto ser o quantum necessário e suficiente à

reprovação dos crimes, levando-se em consideração as

circunstâncias e consequências dos crimes, pois a exploração

vil de mandato popular do Parlamento Nacional justifica a

inicial exasperação, conforme descrito anteriormente nos itens

30, 31, 51 e 54/57.

82. Sem outras variantes, incide a causa de aumento de

pena constante do § 1° do artigo 317 do CP, pois os atos de

ofício foram, desde o nascedouro, praticados com infringência

do dever funcional no exercício do mandato de Deputados

federais, razão por que será de 1/3 a majoração. Assim, elevo a

reprimenda de WAGNER SALUSTIANO para 06 (seis) anos e 08 (oito)

meses de reclusão, e para MARCOS ABRAMO a pena ficará no

patamar de 08 (oito) anos de reclusão.

83. Condeno-os, ainda, na mesma proporção acima

assinalada e conforme cálculo indicado nos itens 70 a 73, à

pena pecuniária, para WAGNER SALUSTIANO, 122 (cento e vinte e

dois) dias-multa, e para MARCOS ABRAMO 154 (cento e cinquenta e

quatro) dias-multa, valor unitário, para ambos, de dois

salários mínimos, porquanto suas atividades, formação

intelectual, condições de vida, demonstram capacidade económica

semelhante, devendo o valor apurado ser corrigido a partir do

trânsito em julgado da sentença.
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84. O regime inicial de cumprimento da privativa de

liberdade, para os acusados WAGNER SALUSTIANO e MARCOS ABRAMO

será o semiaberto, a teor do disposto nos artigos 33, § l, "b",

c.c. 34, ambos do Código Penal. Incabível o sursis ou a

substituição por penas alternativas, por ausência de requisitos

subjetivos e objetivos.

85. Os delitos perpetrados têm como bem juridico tutelado

o património da União, cujo titular é o Estado (coletividade).

O dano material causado corresponde aos valores dos prejuízos

apontados na denúncia, algo em torno de R$ 2.500.000,00 (dois

milhões de reais) atualizados até esta data pela taxa SELIC

(https://www3.bcb.gov.br/CALCIDAPAO/publico/exibirFormCorrecaoV

alores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=4), devendo-se

somar a isso o evidente dano moral gerado à coletividade, de

modo a se duplicar referido valor para R$ 5.000.000,00 (cinco

milhões de reais).

86. Os acusados desviaram dinheiro destinado à saúde. O

Poder Público tem o gasto médio anual, per capita, com a saúde

do brasileiro de R$ l. 100,00 (fontes diversas, inclusive

Organização Mundial da Saúde OMS

http://portal.cfm.org.br/index.php?option-com content&view=arti

cle&id=24847:governo-gasta-em-media-r-305-ao-dia-na-saude-de-

cada-habitante&catid=3

http://www.brasil.gov.br/@@busca?SearchableText=oms&Subject%3Al

ist=OMS).
<

87. Lícito concluir que o montante de cinco milhões de

reais representa o custo per capita anual que deixou de ser

gasto com quatro milhões e meio de brasileiros.
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88. Assim, em face do que dispõe o inciso IV do artigo

387 do CPP, fixo para cada acusado, dividido o precitado valor

entre eles (total de dez), o valor mínimo, a titulo de

reparação dos danos, de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),

devendo incidir correçao monetária a partir do trânsito em

julgado desta sentença.

89. Por fim, indefiro o pedido formulado pela douta

representante do Parguet Federal nos memoriais, de julgamento

das cautelares propostas no curso do processo, porquanto a

matéria transitou em julgado sem recurso do MPF, conforme

decisão de fl. 61 dos autos anexos (00004905-61.2010.403.6181

vol l).

90. Os bens indicados na referida medida cautelar, foram,

de fato, adquiridos com o dinheiro público indevidamente

obtido, sempre em valor menor que aquele mencionado nos

convénios, e sem os equipamentos contratados com o Ministério

da Saúde. É efeito da condenação a perda de tais bens.

91. A acusação não solicitou medidas de constrição

(indisponibilidade, bloqueio, e te) dos bens (sete veículos)

indicados a f l. 04 daqueles autos, podendo ter havido

transferência a terceiros de boa-fé. Desse modo, reconhecendo

como efeito da condenação, nos termos do artigo 91, II, "b", do

CP, decreto a perda dos veículos, ali descritos, em favor da

União, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé, quais sejam:

91.1. Veículo MERCEDES BENZ, ano 1996, placas LBB

6161, chassi n. 9BM384087TB087789, RENAVAM n.
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652821952 (cópia do Certificado de Registro de

Licenciamento de Veículo à fl. 168 do Anexo I);

91.2. Veiculo MERCEDES BENZ, OF 1620, ano 1996, placas

LAJ 7665, RENAVAM n. 660042347 (cópia do Certificado

de Registro de Licenciamento de Veículo à fl. 218 do

Anexo II);

91.3. Veiculo MERCEDES BENZ, OF 1620, ano 1996, placas

LAJ 7663 (cópia do Certificado de Registro de

Licenciamento de Veículo à fl. 182 do Anexo II);

91.4. Veiculo IVECO/FIAT, modelo DAILY 3510, Van l,

ano 2001, placas DIB 2350, RENAVAM n. 786056266

(cópia do Certificado de Registro de Licenciamento

de Veículo à fl. 187 do Anexo II);

91.5. Veiculo PEUGEOT, placas KAQ 5827, modelo BOXER

FURG MTE, ano 2005, chassi 936232JZ251023811,

RENAVAM n. 859712974 (cópia do Certificado de

Registro de Licenciamento de Veículo à fl. 192 do

Anexo III);

91.6. Veiculo UMS- PEUGEOT, modelo BOXER V350MH TD,

ano 2005/2006, placas KZT 3385, RENAVAM n. 880832991

(cópia do Certificado de Registro de Licenciamento

de Veículo à fl. 178 do Anexo IV); e

91.7. Veiculo UMS- PEUGEOT, modelo BOXER V350MH TD,

placas LTN 1178 (cópia do Certificado de Registro de

Licenciamento de Veículo à fl. 159 do Anexo IV)
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III - DISPOSITIVO

Destarte, com base nos fundamentos expendidos e o

mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a

pretensão deduzida na ação penal para:

a) absolver CLÉIA MARIA TREVISAN VEDOIN, qualificada nos autos,

dos crimes imputados, com fundamento no artigo 386, inciso V,

do Código de Processo Penal;

b) condenar DARCI JOSÉ VEDOIN, LUIZ ANTÓNIO ANTÓNIO TREVISAN

VEDOIN e RONILDO PEREIRA MEDEIROS, qualificados nos autos, por

incursos no artigo 171, caput e § 3°, do CP (quatro vezes) e no

artigo 333, caput e parágrafo único, do CP (quatro vezes), c.c.

artigos 69 e 71 do CP, cada um à pena privativa de liberdade de

13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão,

regime inicial fechado, e pena pecuniária de 267 (duzentos e

sessenta e sete) dias-multa, valor unitário de dois salários

mínimos da época dos fatos, corrigido a partir do trânsito em

julgado da sentença;

c) condenar SAULO RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos,

por incurso no artigo 171, caput e § 3°, do CP (duas vezes) , à

pena privativa de liberdade de O 4 (quatro) anos e 02 (dói s)

meses de reclusão, regime inicial semiaberto, além de pena

pecuniária de 127 (cento e vinte e sete) dias-multa, valor

unitário de dois salários mínimos da época dos fatos, corrigido

a partir do trânsito em julgado da sentença;

d) condenar WAGNER AMARAL SALUSTIANO qualificado nos autos, por

incursos no artigo 317, caput e § 1°, do CP, à pena privativa

de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,

regime inicial semiaberto, mais pena pecuniária de 122 (cento e
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vinte e dois) dias-multa, valor unitário de dois salários

mínimos da época dos fatos, corrigido a partir do trânsito em

julgado da sentença;

e) condenar MARCOS ROBERTO ABRAMO, qualificado nos autos, por

incurso no artigo 317, caput e § 1°, do CP, à pena privativa de

liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, regime inicial

semiaberto, mais pena pecuniária de 154 (cento e cinquenta e

quatro) dias-multa, valor unitário de dois salários mínimos da

época dos fatos, corrigido a partir do trânsito em julgado da

sentença; e

f) absolver DARCI JOSÉ VEDOIN, LUIZ ANTÓNIO TREVISAN VEDOIN,

RONILDO PEREIRA MEDEIROS e SAULO RODRIGUES DA SILVA,

qualificados nos autos, dos crimes imputados nos artigos 90 e

96 da Lei 8.666/93, considerados crimes-meio, fazendo-o com

fulcro no artigo 386, I, do CPP.

Incabível o sursis ou a substituição da pena privativa,

tendo em vista ausência dos requisitos objetivos e subjetivos

do benefício, tudo conforme anteriormente motivado,

Em face do disposto no inciso IV do artigo 387 do CPP,

fixo aos acusados, a título de reparação dos danos causados à

coletividade, especialmente à saúde pública, para cada um, o

valor minimo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), tendo em

vista os motivos supramencionados, com correçao a partir do

trânsito em julgado.

Nos termos do artigo 91, II, "b", do CP, decreto em

favor da União a perda dos sete veiculos indicados nos autos

00004905-61.2010.403.6181 e discriminados no item 91 da

sentença, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé.
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Autos n° 0003729-52.2007.403.6181 (ação penal)

Os acusados poderão apelar em liberdade, pois ausentes

motivos ensej adores da prisão preventiva, devendo-se lançar o

nome deles no rol dos culpados após o trânsito em julgado desta

sentença, e oficiar à Justiça Eleitoral em cumprimento ao

artigo 15, III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos

políticos - proibição de votar e ser votado enquanto perdurarem

os efeitos da condenação). Tocante a CLÉIA, após o trânsito em

julgado da sentença, arquivem-se os autos.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de outubro de 20

ALI MAZLOUM

Juiz Federal da 7a Vara Criminal/SP
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