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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO

Autos n° 5083838-59.2014.404.7000

Apelante: Ministério Público Federal

Apelados: Julio Camargo, Fernando Soares e Nestor Cerveró

RAZÕES DE APELAÇÃO

Colenda Turma,

Eminentes Julgadores,

Douto Procurador Regional da República.

 1. Relatório.

Trata-se de ação penal na qual os acusados FERNANDO ANTÔNIO

FALCÃO SOARES ("FERNANDO SOARES"),  JÚLIO GERIN DE ALMEIDA

CAMARGO ("JÚLIO CAMARGO"), NESTOR CUÑAT CERVERÓ ("NESTOR

CERVERÓ") e ALBERTO YOUSSEF ("YOUSSEF") foram denunciados pela práti-

ca dos crimes de corrupção (arts. 317 e 333, CP), lavagem de dinheiro (art. 1ª, caput,

inciso V, Lei n° 9.613/98), evasão fraudulenta de divisas (art. 22, parágrafo único, Lei

n° 7.492/86) e fraude em contratos de câmbio (art. 21, Lei n° 7.492/86). 

Após regular trâmite (v. relatório constante no evento 573), sobreveio

sentença que julgou parcialmente procedente a acusação (evento 602). 

Porém, a r. sentença deve ser reformada em parte, para se adequar aos

critérios de dosimetria penal veiculados pelo MPF em suas alegações finais. 
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É o relatório.

2. Objeto.

O recurso volta-se aos seguintes aspectos da sentença, relativos à des-

consideração de pluralidade de atos de corrupção e à dosimetria das penas aplicadas

aos apelados  NESTOR CERVERÓ,  FERNANDO SOARES  e JULIO CAMAR-

GO: 

a) Contra a não consideração do concurso material (art. 69, CP) entre os

dois atos de corrupção imputados no presente processo;

b) Contra os critérios de valoração das circunstâncias judiciais (art. 59,

CP) – primeira fase da aplicação da pena – dos réus condenados na presente ação pe-

nal;

c) Contra a não aplicação da causa de aumento de pena do art. 327, § 2°,

do CP, com base no art. 68, parágrafo único, do CP, aos réus condenados NESTOR

CERVERÓ e FERNANDO SOARES; 

3. Fundamentação.

Apuram-se no presente processo dois atos de corrupção praticados  por

NESTOR CERVERÓ, ex-diretor internacional da PETROBRAS, FERNANDO SO-

ARES, operador financeiro que agia em prol dos interesses do PMDB, acusados de te-

rem solicitado, aceitado promessa e recebido, para si e para outrem, de forma direta e

indireta, vantagens indevidas no montante aproximado de USD 40.000.000,00 de JÚ-

LIO CAMARGO, para que fosse viabilizada a contratação do estaleiro sul coreano

SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES para construção de dois navios sondas.

Conforme demonstrou a instrução processual, para dar aparência lícita à
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movimentação das propinas acertadas, foram celebrados dois contratos de comissiona-

mento entre a SAMSUNG e a empresa PIEMONTE EMPREENDIMENTOS, de JÚ-

LIO CAMARGO, que juntos totalizaram US$ 53.000.000,00. Destas comissões saí-

ram as propinas que foram repassadas de forma dissimulada a  FERNANDO SOA-

RES e NESTOR CERVERÓ1, em sucessivos atos de lavagem de dinheiro.  

Com lastro nestes contratos, a SAMSUNG transferiu, em cinco parcelas

pagas  no  exterior  entre  08/09/2006  e  28/09/2007,  a  quantia  total  de  USD

40.355.000,000 para a conta mantida em nome da offshore PIEMONTE INV. CORP.

no Banco Winterbothan, no Uruguai.  Parte destes valores foram posteriormente trans-

feridos para contas bancárias, também no exterior, indicadas por FERNANDO SOA-

RES, controladas por si próprio ou por terceiros beneficiados pelo esquema. 

O restante das comissões que haviam sido pactuadas com JÚLIO CA-

MARGO não foram pagas pela SAMSUNG, o que motivou JÚLIO CAMARGO a

transferir  recursos  diretamente para  duas  empresas controladas pelo apelado  FER-

NANDO SOARES, denominadas HAWK EYES e TECHNIS. Tais transferências, se-

gundo considerado na sentença, totalizaram o repasse de R$ 4.407.415,25, em doze

operações realizadas entre 12/2011 e 10/2012. 

As demais operações imputadas na denúncia e que envolveram a inter-

mediação de  ALBERTO YOUSSEF através  da  empresa  GFD INVESTIMENTOS

não foram consideradas para a condenação, por não ter sido comprovada a vinculação

específica dessas operações ao acerto de propina das sondas. Por isso,  ALBERTO

YOUSSEF foi absolvido das acusações que lhe foram feitas nesse caso, ponto no qual

o MPF não pretende recorrer, até porque suas condenações já alcançaram os trinta

anos acordado como limite máximo no acordo de colaboração premiada celebrado

com o Ministério Público Federal, restando ainda vários processos em trâmite. 

Pelo mesmo motivo, o acusado JÚLIO CAMARGO foi absolvido dos

1 Apurou-se que parte do dinheiro da propina também era destinada ao Deputado Federal EDUARDO CU-
NHA. Porém, isto está sendo objeto de apuração perante o STF, em razão do foro por prerrogativa de função,
sendo certo que referido Tribunal autorizou o desmembramento das apurações. 
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crimes contra o sistema financeiro nacional de que foi acusado, ponto do qual o MPF

também não pretende recorrer. 

Já NESTOR CERVERÓ foi acusado e condenado pelos crimes de cor-

rupção passiva e lavagem de dinheiro; FERNANDO SOARES, por corrupção passiva

e por lavagem de dinheiro, e JÚLIO CAMARGO condenado pelos crimes de corrup-

ção ativa e lavagem de dinheiro. 

Por fim, ALBERTO YOUSSEF foi absolvido do crime de lavagem de di-

nheiro que lhe foi imputado. 

3.1. Do concurso material (art. 69, CP) entre os dois atos de corrup-

ção.

Conforme apurado no processo, os contratos para construção dos navios-

sonda PETROBRAS 10000 (celebrado em julho de 2006) e VICTORIA 10000 (cele-

brado em maio de 2007) foram maculados pela solicitação, oferecimento, aceitação e

recebimento de propinas por  NESTOR CERVERÓ, FERNANDO SOARES e JU-

LIO CAMARGO. 

Apesar da sucessividade e do grande espaçamento temporal destes con-

tratos e, consequentemente, dos atos de corrupção que os macularam, o d. Juízo a quo

considerou, na sentença do evento 602, tais crimes como cometidos em continuidade

delitiva (art. 71, CP), e não em concurso material (art. 69, CP), o que, com a devida

vênia, não deve prosperar. 

Recorre-se, portanto, neste ponto, por entender que cada um dos crimes

foi cometido em circunstâncias espaciais e temporais distintas, além de serem do-

tados de potencialidades lesivas próprias, o que justifica que sejam considerados di-

versos. Caso assim não se entenda, subsidiariamente requer-se que sejam tais circuns-

tâncias consideradas para aumentar a pena-base de forma significativa. 

Cabe ressaltar que, para a caracterização do crime continuado, não basta
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a simples reiteração dos fatos delitivos. É necessário que haja homogeneidade de cir-

cunstâncias de cada delito, de modo que os subsequentes possam ser considerados des-

dobramentos dos antecedentes.  Adotar entendimento contrário significa, em última

análise, tornar letra morta a regra do concurso material.  

No caso concreto, entre meados de 2005 e 2006, o apelado JULIO CA-

MARGO procurou FERNANDO SOARES e NESTOR CERVERÓ objetivando vi-

abilizar a contratação da SAMSUNG para construção do navio-sonda PETROBRAS

10000. 

No decorrer  da ação penal  ficou comprovado que a  primeira reunião

para acerto dessa contratação ocorreu em 10 de junho de 2005, conforme relatório de

acessos às instalações da PETROBRAS fornecido pela própria estatal (evento 396 –

anexo XV da mídia digital), abaixo ilustrado:

Após essa primeira reunião foram realizadas diversas outras, as quais ti-

veram como pauta o acerto dos detalhes da contratação e a forma de repasse de propi-

na do corruptor para os corrompidos. O que interessa, entretanto, é que o objeto dessas

reuniões era   tão somente   o navio-sonda PETROBRAS 10000. 

Neste sentido, o apelado JULIO CAMARGO deixou claro, em seu in-

terrogatório (evento 415), a sucessividade e o espaçamento temporal entre os atos de

corrupção apurados: 

Juiz Federal:- Foram duas sondas?
Interrogado:-  Foram.  Primeiro uma sonda e 03 meses ou 04 meses depois
iniciamos a negociação para a segunda sonda. Uma, se consumando, pelo
contrato assinado em 2006 e a segunda em 2007. (…)
Juiz Federal:- E houve acerto de propina nesses dois contratos?
Interrogado:- Doutor, esse é um outro aspecto, que eu tenho dificuldade de
dizer ao senhor se houve propina ou não houve propina. O que eu posso lhe
dizer é o seguinte, eu quanto  essa oportunidade apareceu eu procurei pelo
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Senhor Fernando Soares, que era uma pessoa que eu conhecia naquele mo-
mento, por volta de 2005. Eu conhecia vagamente o Senhor Fernando Soa-
res, porém já era uma pessoa conhecida na Petrobrás principalmente pelo
seu bom relacionamento na área internacional. Então, eu procurei pelo Fer-
nando, expliquei pra ele  a oportunidade que estava aparecendo e disse pra
ele que tinha rapidez, precisava rapidez no retorno das informações, que ba-
sicamente era o saber se a Petrobrás precisava de   uma sonda   pra águas pro-
fundas e segundo, basicamente, a Mitsui queria ser sócia do empreendimen-
to e a Samsung era uma candidata a fabricar   essa sonda. Então o Fernando
aceitou essa parceria, promoveu essa, me voltou depois de 72 horas dizendo:
“Júlio há interesse da Petrobrás. Não há nenhum problema da Mitsui ser só-
cia da Petrobrás, porém a Petrobrás não quer financiamento   nesse caso. Ela
entra com Ecot, 50% dela e a Mitsui entra com 50% do Ecot.” A princípio
não tem problema, vamos em frente. E também me confirmou que a Petro-
brás, realmente,   necessitava de uma sonda   basicamente pra área da África.
Bom, baseado nisso, informei tanto a Mitsui com a Samsung e dali, então,
marcando,  pedido ao Fernando que marcasse uma reunião com o diretor
Nestor, onde eu traria um representante da Samsung e traria um representan-
te da Mitsui. Essa reunião ocorreu aproximadamente após 15 dias dessa con-
firmação de interesse. (grifos nossos)

Como visto acima, as primeiras reuniões ocorridas entre os agentes eram

para tratar exclusivamente da primeira sonda, a PETROBRAS 10000, e os respectivos

valores que seriam repassados a título de propina. 

Somente após o “sucesso” dessa primeira contratação é que os apelados

NESTOR CERVERÓ e FERNANDO SOARES vislumbraram uma janela de opor-

tunidade para solicitar e receber mais vantagens indevidas – ainda maiores –  em ra-

zão do cargo ocupado pelo primeiro. 

Ou seja, não houve continuidade delitiva entre o primeiro e o segundo

ato corrupção, mas sim concurso material entre estes crimes, que foram cometidos em

condições de tempo e de lugar distintos, bem como com desígnios autônomos, o que

submete tais fatos à norma do art. 69 do Código Penal, verbis:

Art. 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica

dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas

privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumu-

lativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. 

Assim, há que se reconhecer o concurso material entre os atos de corrup-
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ção correlatos. Subsidiariamente requer-se seja aplicado aumento de 2/3, e não 1/6, à

pena a título de continuidade delitiva ou, ao menos, sejam tais circunstâncias conside-

radas para aumentar a pena-base de forma significativa, pois, sem dúvida, o contexto

em que tais atos foram cometidos merece maior reprovabilidade do que fixado na sen-

tença. 

3.2. Da fixação da pena base: presença de circunstâncias judiciais

(art. 59, CP) negativas. Vetor culpabilidade considerado neutro. Necessidade de

majoração.

Ao fixar a pena-base dos apelados NESTOR CERVERÓ, FERNANDO

SOARES e JULIO CAMARGO para os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, o

magistrado a quo considerou como neutra a circunstância judicial relativa à culpabilida-

de. Todavia, observa-se, neste ponto, equivocado o entendimento firmado na r. sentença

recorrida.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, merece ser valorada de for-

ma exacerbada pelo nível de consciência da ilicitude, pelo alto grau de escolaridade, ou

pela condição social do agente, ou quando este, por suas condições pessoais, tem alto

domínio sobre as implicações decorrentes do crime. Sob todos esses prismas, os apela-

dos têm alta culpabilidade.

NESTOR CERVERÓ, FERNANDO SOARES e  JULIO CAMARGO

possuem elevada formação acadêmica e qualificação, com discernimento acima do ho-

mem médio. Ademais, o alto grau de escolaridade é patente, em face das posições pro-

fissionais que ocupavam. Decorrência desse lugar no campo de trabalho, as altas remu-

nerações percebidas alçaram os apelados a uma condição social muito privilegiada den-

tro da sociedade brasileira. 

Portanto, a culpabilidade de  NESTOR CERVERÓ, FERNANDO SOA-

RES e JULIO CAMARGO deve ser valorada de modo fortemente negativo, tendo em
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vista o dolo direto e intenso dos agentes, dirigindo suas condutas à prática de crime.

Outrossim, a instrução processual da presente ação penal demonstrou o to-

tal menosprezo que os apelados mantinham em relação aos bens jurídicos lesados por

suas condutas, quais sejam, a moralidade administrativa, a administração pública e o

patrimônio da PETROBRAS (de forma imediata), da União Federal (enquanto acio-

nista majoritária) e dos acionistas em geral (de forma mediata).   Tal circunstância, ni-

tidamente, revela maior reprovação da conduta praticada pelos réus.

Nesse sentido, relatório de auditoria da PETROBRAS (evento 396) re-

velou que o investimento bilionário nos dois navios-sonda não seguiu os padrões de

governança corporativa e foi um mau negócio para a estatal. A avaliação técnica que

subsidiou as duas contratações – estudo “probabilístico” determinado por CERVERÓ

–, baseou-se em estimativas otimistas, que desconsideraram as contingências fáticas

que poderiam ocorrer e que de fato ocorreram.

Com efeito, na época da contratação,  a Diretoria Internacional da PE-

TROBRAS estimou “a necessidade de pelo menos 2 sondas nos 5 anos seguintes e de

pelo menos 6 em 10 anos”. O pressuposto dessa  conclusão era  de  que  a  estatal  iria

“conseguir 4 blocos novos por ano, cada um com 2 prospectos, com 30% de chance

de descoberta, que seriam avaliadas por 1 poço (appraisal), e 30% das descobertas

seriam declaradas comerciais e passariam para a fase de desenvolvimento com 32

poços por campo”. 

Por incrível que pareça, tal estimativa não foi antecedida por nenhum es-

tudo geológico dos campos a serem perfurados, ainda que por amostragem, o que daria

um mínimo de substrato fático à conclusão exarada no estudo. Um verdadeiro tiro no

escuro que teve reflexos financeiros negativos para a estatal. Tanto é que a sonda PE-

TROBRAS 10000 perfurou três poços secos em Angola antes de ser realocado para o

Brasil, enquanto o VICTÓRIA 10000 ficou parado por meses após ser entregue para

operar. 
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Além disso, conforme consignado na sentença (item 280), “não houve

um processo competitivo para seleção do construtor dos navios sonda. A proposta de

fornecimento partiu das empresas interessadas e não da própria Petrobras”. Tal situ-

ação violou deveres funcionais determinados a NESTOR CERVERÓ, que deveria ter

solicitado à Diretoria Executiva da PETROBRAS um DIP/SIC, isto é, um documento

interno solicitando o início da contratação, quanto mais para contratações que juntas

totalizaram mais de um bilhão de reais. 

Somente depois de aprovado o DIP/SIC pela Diretoria Executiva é que a

área internacional poderia, após nomeada uma comissão de negociação, ter iniciado as

tratativas e buscado no mercado a melhor oferta para a PETROBRAS, conforme deter-

mina  expressamente  a  Ata  Diretoria  Executiva  4.347,  item  17,  pauta  152,  de

14/03/2002.

Neste sentido, vejamos o afirmado pela testemunha Bianca Ferreira Ma-

deira (evento 553 – video 4, da ação penal) acerca da obrigatoriedade de aprovação,

pela DE, para toda e qualquer negociação:

Defesa de Nestor Cerveró: Antes da Senhora, a testemunha Gérson Luiz
Gonçalves declarou que havia necessidade de uma autorização prévia da Di-
retoria Executiva para que a área internacional iniciasse as tratativas para
contratação  das  sondas.  Pergunto:  qual  o  dispositivo  que  determina  essa
obrigatoriedade? Existe este dispositivo?
Testemunha: Existe.
Defesa de Nestor Cerveró: A senhora poderia...
Testemunha: Na verdade existe uma ata da Diretoria Executiva com os li-
mites de competência da companhia na época, e nessa ata informa que há
necessidade de um DIP/SIC, que é um DIP de Solicitação para Início da
Contratação, e esse DIP precisa pedir autorização para uma licitação, qual-
quer que venha a ser o negócio...
Defesa de Nestor Cerveró: Para licitação?
Testemunha: Para iniciar a licitação e para...
Defesa de Nestor Cerveró: Então não para iniciar tratativas...
Testemunha: É, não, pra qualquer, qualquer tratativa precisa ser nomeada
uma comissão de negociação ou comissão de licitação.
Defesa de Nestor Cerveró: E isso foi feito? A senhora tem notícias?
Testemunha: Não, não teve comissão de negociação neste processo. 
Defesa de Nestor Cerveró: A senhora tem certeza absoluta disso?
Testemunha: Sim. 
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Resta evidente, portanto, que NESTOR CERVERÓ agiu com total des-

respeito ao patrimônio e aos objetivos da PETROBRAS, fazendo da empresa um  ver-

dadeiro balcão de negócios, que servia não apenas aos seus propósitos e interesses par-

ticulares, mas também aos do grupo político que o colocou no cargo. Por essas razões,

sua culpabilidade deve ser valorada negativamente. 

Os mesmos argumentos valem para os apelados JULIO CAMARGO e

FERNANDO SOARES. Estes, apesar de nunca terem ocupado funções ou cargos pú-

blicos, agiram com menosprezo aos reflexos que suas condutas teriam no processo de-

mocrático eleitoral, ante a intermediação de dinheiro ilícito que abasteceu campanhas

políticas e que ajudou a manter no poder, de forma ilegítima, pessoas diretamente en-

volvidas e beneficiadas pelo escândalo de corrupção na PETROBRAS. 

Neste contexto, faz-se necessária a reforma da r. sentença recorrida, a fim

de que seja majorada a pena-base, reconhecendo-se a incidência da circunstância judi-

cial relativa à culpabilidade.

3.3. Do concurso homogêneo de causas especiais de aumento de pena

(art. 327, §2°, CP; e art. 317, §1°, CP) de NESTOR CERVERÓ. Indicação de cir-

cunstâncias concretas. 

Nos  termos  da  acusação  do  Ministério  Público  Federal,  os  apelados

NESTOR CERVERÓ e  FERNANDO SOARES foram denunciados pelo crime de

corrupção passiva (art. 317, CP), com dupla majoração pela incidência das seguintes

causas especiais de aumento de pena:

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamen-
te, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vanta-
gem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou
promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício
ou o pratica infringindo dever funcional.

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem,
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embora  transitoriamente  ou  sem remuneração,  exerce  cargo,  emprego  ou
função pública. 
§ 2º -  A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes
previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de fun-
ção de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, socieda-
de de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder pú-
blico   

Conforme amplamente comprovado e exposto inclusive no tópico anteri-

or, o apelado NESTOR CERVERÓ deixou de praticar atos de ofício que lhe eram de-

terminados  (autorização da  Diretoria  Executiva  para  iniciar  as  negociações  com a

MITSUI e a SAMSUNG), bem como os praticou infringindo deveres funcionais (de

governança corporativa e de não se corromper).

Por essas razões, tanto NESTOR quanto o coautor FERNANDO SOA-

RES foram condenados por corrupção passiva majorada pelo §1° do art. 317 do Códi-

go Penal. 

 Paralelamente, como notório,  NESTOR CERVERÓ também ocupava

cargo de direção na empresa pública Petróleo Brasileiro S/A, a PETROBRAS, desem-

penhando as funções de Diretor Internacional da referida estatal na época dos atos de

corrupção denunciados, circunstância concreta e incontroversa que implica na majora-

ção de sua pena com base no art. 327, §2°, do Código Penal.

Todavia, em razão dessa dupla incidência, entendeu o d. magistrado  a

quo ser aplicável somente uma dessas causas de aumento de pena, com base no parág-

rafo único do art. 68 do Código Penal, que assim prevê:

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição pre-
vistas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só
diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. 

Todavia, neste ponto, merece reforma a r. sentença recorrida, uma vez

que aplica reprovação insuficiente à conduta praticada por NESTOR CERVERÓ.  

Primeiramente, insta ressaltar que a circunstância de o apelado NESTOR

  13/17



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

CERVERÓ ter exercido o cargo de Diretor da Petrobras foi circunstância determinante

para a consumação dos dois atos de corrupção passiva apurados na presente ação pe-

nal. Somente com o elevado grau de atribuições e de autonomia que é conferido a um

diretor da PETROBRAS seria possível concretizar a contratação bilionária maculada

pela solicitação, oferecimento, aceitação e recebimento de propinas milionárias, como

de fato ocorreu.

Em segundo lugar, no plano normativo, cabe destacar que a expressão

“pode” confere ao julgador apenas a faculdade de aplicar apenas um aumento.  Exata-

mente por encerrar mera possibilidade, o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal,

não impede que, avaliadas concretamente as causas de aumento, sejam aplicadas con-

comitantemente as duas causas de aumento.  Exatamente nesse sentido, relevante des-

tacar o seguinte precedente o Supremo Tribunal Federal:

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTI-
TUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMIS-
SIBILIDADE.  COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TA-
XATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETI-
DO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, “A”) E DE PRODUÇÃO
DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). ALEGAÇÃO DE ATI-
PICIDADE DA CONDUTA DE “FOTOGRAFAR” MENORES EM CE-
NAS DE SEXO EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. IM-
PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA
DO  ART.  241  DO  ECA,  COM  REDAÇÃO  DADA  PELA  LEI  N.
10.764/2003.  IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE
DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226
DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIME-
TRIA.  REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA
FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE
DE HABEAS CORPUS.  NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INS-
TÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AM-
PARO LÓGICO-TEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCI-
SOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EX-
TINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 
1. A conduta consubstanciada em “fotografar” cenas com pornografia envol-
vendo crianças e adolescentes amolda-se ao tipo legal previsto no art. 241 do
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), com redação dada
pela  Lei  nº  10.764/2003,  notadamente  à  expressão  “produzir  fotografia”,
cujo valor semântico denota o comportamento de “dar origem ao registro fo-
tográfico de alguma cena”.
2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses
de reclusão pela prática do crime previsto no art. 241 do ECA, em razão de
ter fotografado sua enteada de seis anos de idade em cenas de sexo explícito.
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Tipicidade da conduta devidamente caracterizada e apenada.
3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pe-
los órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na
via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e proba-
tório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a):
Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC
94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, jul-
gado em 09/11/2010.
4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidên-
cia concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez
que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o cri-
me mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso
que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal.
5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece,   sob o ângulo
literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na
hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte
especial  , limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência
concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão
é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art.
226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do
quantum exasperado.
6.  A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e
julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alí-
neas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que a presente impetra-
ção não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta
Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex of-
ficio, da ordem.
7. Habeas  corpus  extinto  por  inadequação  da  via  processual.
(HC  110960,  Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  julgado  em
19/08/2014,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-185  DIVULG  23-09-2014
PUBLIC 24-09-2014) 

Por fim, ressalte-se que a irresignação do MPF quanto à não incidência

da causa especial de aumento de pena do ar.t. 327, §2°, do Código Penal, é restrita à

pena aplicada ao apelado NESTOR CERVERÓ, vez que, pela inteligência do art. 30

também do Código Penal, a condição de ocupante de cargo de direção não se comuni-

ca a FERNANDO SOARES, coautor dos crimes de corrupção passiva ora em debate. 

4. Pedido.

Diante do exposto,  o Ministério Público Federal  pugna pelo conheci-

mento, pois tempestivo, e provimento da presente apelação para que:

I) Seja reconhecida a incidência da regra do concurso material (art. 69,

CP) entre os dois atos de corrupção apurados na presente ação penal, com a conse-
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quente reforma da r. sentença que reconheceu a continuidade delitiva (art. 71, CP) e

unificou as penas dos dois crimes, com acréscimo de 1/6 na pena. Subsidiariamente,

requer-se seja, caso se entenda da mesma forma que o d. magistrado a quo, acrescido

2/3, e não 1/6, às penas unificadas a título de continuidade delitiva, ou ainda valorado

negativamente, na análise das circunstâncias judiciais, a fim de que se aumente signifi-

cativamente as penas dos apelados para mais próximo do máximo legal;

II) Sejam valorados negativamente, nas circunstâncias judiciais (art. 59,

CP), o vetor da culpabilidade dos apelados, com a consequente reforma da r. sentença

que valorou tal circunstância como neutra;

III) Seja reconhecida a incidências das as duas causas de aumento de

pena (art. 327, §2°, CP; e art. 317, §1°, CP) que foram imputadas às penas do apelado

NESTOR CERVERÓ, com a consequente reforma da r. sentença que considerou ape-

nas uma delas, com fundamento no art. 68 do CP.

Curitiba, 16 de agosto de 2015.

Orlando Martello

Procurador Regional da República
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Carlos Fernando dos Santos Lima
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Antônio Carlos Welter
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