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1. Relatório

Trata-se  de  processo  criminal  iniciado  por  denúncia  oferecida  pelo

Ministério  Público  Federal  em  desfavor  de  JOSÉ  RICARDO  DA  SILVA,  EIVANY

ANTÔNIO DA SILVA, ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, EDUARDO GONÇALVES

VALADÃO,  MAURO  MARCONDES  MACHADO,  CRISTINA  MAUTONI

MARCONDES MACHADO, FRANCISCO MIRTO FLORÊNCIO DA SILVA, LYTHA

BATTISTON SPÍNDOLA, EDUARDO DE SOUZA RAMOS, ROBERT DE MACEDO

SOARES  RITTSCHER,  PAULO  ARANTES  FERRAZ,  VLADIMIR  SPÍNDOLA,

CAMILO SPÍNDOLA, FERNANDO CÉSAR DE MOREIRA MESQUITA, HALYSSON

CARVALHO SILVA e MARCOS AUGUSTO HENARES VILARINHO (fls. 02-A a 03-

Y).

Inicialmente, imputa-se a JOSÉ RICARDO, EIVANY, APS, VALADÃO,

MAURO, CRISTINA, MIRTO, LYTHA, RITTSCHER e EDUARDO RAMOS a prática do

crime de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013).

Conforme narrado na peça acusatória, tais agentes associaram-se de forma

estável e estruturada, com o objetivo de editar e converter em lei Medidas Provisórias que
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concedessem benefícios fiscais às empresas CAOA e MMC. Para tanto, perpetraram uma

série  de  crimes  graves,  como  corrupção ativa  (art.  333  do  Código Penal),  lavagem de

dinheiro (art. 1 da Lei 9.613/98) e extorsão (art. 158 do Código Penal).

Após  a  descrição  da  complexa  forma  de  organização  e  de  divisão  de

tarefas de cada um dos integrantes do aludido grupo criminoso, o Parquet descreve, às fls.

03-G a 03-J, delitos de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98) perpetrados por JOSÉ

RICARDO,  EIVANY,  APS,  VALADÃO,  MAURO,  CRISTINA,  MIRTO,  EDUARDO

RAMOS, RITTSCHER, LYTHA, VLADIMIR e CAMILO. 

A fim de dar aparência de legalidade à remuneração paga pela empresa

MMC Automotores do Brasil Ltda – Mitsubishi Motors, foram celebrados contratos com as

empresas  MARCONDES  &  MAUTONI  EMPREENDIMENTOS  E  DIPLOMACIA

CORPORATIVA  LTDA  (M&M),  gerida  por  MAURO  e  CRISTINA  e  SPÍNDOLA

PALMEIRA  ADVOGADOS  (SPÍNDOLA  PALMEIRA)  e  GREEN  CENTURY  CEP

LTDA (GREEN CENTURY), vinculadas a CAMILO, VLADIMIR e LYTHA.

Na sequência, às fls. 03-J/03-N, imputa-se a EIVANY, APS, VALADÃO,

MAURO,  CRISTINA,  MIRTO,  EDUARDO  RAMOS,  PAULO  FERRAZ,  o  crime  de

corrupção ativa (art.  333 do Código Penal), e, a FERNANDO MESQUITA, o delito de

corrupção passiva (art. 317 do Código Penal).

No ponto, destaca-se o oferecimento/pagamento de vantagem pecuniária a

este último, para que acompanhasse o trâmite de Medida Provisória em curso no Congresso

Nacional.

Por  fim,  às  fls.  03-N/03-U,  denuncia-se  JOSÉ  RICARDO,  EIVANY,

APS,  VALADÃO,  VILARINHO  e  HALYSSON  pelo  delito  de  extorsão  (art.  158  do

Código Penal). Com efeito, trata-se de delito perpetrado com o objetivo de constranger os
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integrantes  da  M&M a repassarem valores  amealhados  pela  organização  criminosa  em

conjunto. 

Em manifestação de fls. 1618/1623 (Volume VIII), proferida no dia 01 de

dezembro de 2015, o Douto Juízo da 10ª Vara Federal da SJ/DF recebeu integralmente a

denúncia. Determinou, ainda, a citação dos réus para o oferecimento de resposta à acusação.

Às  fls.  1657/1658,  1660/1668,  1678/1682,  FERNANDO MESQUITA,

APS e LYTHA, requereram a dilação do prazo para oferecimento de resposta à acusação,

dada a grande complexidade da causa. Pugnaram, no caso, pela aplicação por analogia do

art. 191 do Código de Processo Civil, que trata da concessão de prazo nos casos em que

haja litisconsórcio com diferentes procuradores.

Em petição de fls. 1685/1688, FERNANDO MESQUITA pontuou que,

por ser funcionário público, possuiria o direito subjetivo de apresentar defesa preliminar,

que deveria ser analisada antes do recebimento da denúncia, nos termos do art.  514 do

Código de Processo Penal. 

Às  fls.  1706/1707,  este  Douto  Juízo  acolheu  em  parte  os  pedidos

formulados  por  FERNANDO MESQUITA,  APS e  LYTHA, às  1657/1658,  1660/1668,

1678/1682. Concedeu, assim, dilação de 3 dias para que as partes apresentassem defesa

escrita. 

Às  fls.  1724/1728,  1850/1995,  2208/2257,  2268/2403,  2726/2821,

3910/4019,  as  defesas  de  HALYSSON,  APS,  MIRTO,  JOSÉ  RICARDO  e  EIVANY,

MAURO e CRISTINA apresentaram resposta à acusação.

As preliminares arguidas pelos requeridos podem ser assim sintetizadas1: 

1 Nesta síntese não se incluem as preliminares que, superada a fase instrutória, confundem-se com questões de
mérito, devendo ser resolvidas a partir de um exame exauriente dos fundamentos e do conjunto probatório, i.e.
preliminares de inépcia da inicial por ser ela genérica, vaga e imprecisa, ante a ausência de descrição dos fatos
típicos em todas as suas circunstâncias com a devida individualização de condutas, arguidas por diversos réus;
atipicidade  dos  crimes  de  organização  criminosa  e  corrupção,  em razão  da  não  descrição  de  elementos
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a) nulidade de todo o acervo probatório que instrui a presente ação

penal,  sob  o  fundamento  de  que:  1)  decorreria  de  medidas

probatórias  invasivas  determinadas  por  juízo  absolutamente

incompetente  (APS);  2)  seriam originárias  de  denúncia  apócrifa,

corroborada  apenas  por  relatório  do  COAF,  produzido  sem

autorização  judicial  (MIRTO,  JOSÉ  RICARDO  e  EIVANY,

CRISTINA);

b) nulidade das interceptações telemáticas realizadas nos autos, que,

de modo ilegal, teriam abrangido diálogos anteriores ao deferimento

de tal medida investigativa (APS e MIRTO);

c) nulidade de todo o acervo probatório carreado aos autos, uma vez

que  produzido  com auxílio  de  servidores  da  Receita  Federal  do

Brasil (APS);

d) nulidade do acervo probatório referente ao crime de extorsão,

decorrente  da  ilicitude  da  apreensão  de  mensagem  de  “e-mail”

impressa, ocorrida quando do cumprimento de medida de busca e

apreensão (APS);

e) cerceamento de defesa, ante a 1) ausência de juntada de cópia da

decisão  exarada  no  processo  nº  7250-79.2015.4.01.3400,  que

deferiu busca e apreensão realizada no dia 26 de março de 2015

(APS); 2) impossibilidade de acesso à íntegra dos autos no cárcere

(JOSÉ e APS); 3) narrativa fática desconexa e obscura (MAURO).

f) nulidade da instrução criminal decorrente inversão tumultuária do

feito, ao argumento de que a marcação da audiência de instrução

necessários à conformação típica; ausência de justa causa para a persecução criminal e inimputabilidade do
réu EIVANY.
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teria ocorrido antes da análise da defesa prévia (CRISTINA);

No mérito, alegam, em síntese:

a) Defesa de HALYSSON:

1) inépcia da denúncia,  ao argumento  de que não descreveria  de

maneira adequada as condutas e circunstâncias integrantes dos tipos

penais imputados;

b) Defesa de APS:

1)  inépcia  da  denúncia  em  relação  aos  crimes  de  lavagem  de

dinheiro,  uma  vez  que  não  descreveria  qualquer  conduta  do  réu

tendente à ocultação de patrimônio, mas tão somente se referiria à

sua vinculação com a empresa SGR, a qual seria inexistente;

2)  inépcia  da  denúncia/atipicidade  do  crime  de  associação

criminosa,  pois  (i)  não  seria  sócio  da  empresa  SGR,  ainda  que

informalmente; (ii) não haveria qualquer indício de sua participação

nos processos de compra de decisões prolatadas pelo CARF;

3) atipicidade do crime de corrupção, pois (i) o funcionário público

supostamente  corrompido  não  teria  atribuição  funcional  para

praticar  o  ato  de  ofício  descrito;  (ii)  o  tipo  penal  em  questão

consumar-se-ia com a simples oferta da vantagem indevida, o que

tornaria impossível que este fosse praticado em concurso por nove

pessoas, conforme descrito na exordial acusatória;

4) no caso, sua atuação seria exclusivamente a prestação de serviço

lícito de lobby, o que não constitui crime;
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5) atipicidade do crime de lavagem de dinheiro praticado com o uso

da SGR CONSULTORIA, pois  não possuiria  relação jurídica ou

societária com tal pessoa moral;

6) atipicidade do crime de extorsão, ante a ausência das elementares

“indevida  vantagem econômica”  e  “violência  ou  grave  ameaça”,

bem como da ausência de atemorização da vítima;

c) Defesa de MIRTO:

1)  inépcia  da  denúncia  no  que  toca  aos  crimes  de  corrupção  e

lavagem de dinheiro, ao argumento de que não descreveria o modo

pelo qual o réu concorrera para tais delitos;

2)  ausência  de  justa  causa  da  persecução  referente  ao  crime  de

associação  criminosa  sob  o  fundamento  de  que,  por  inexistirem

elementos que denotem sua atuação no grupo em período posterior

ao  ano  de  2010,  a  pretensão  punitiva  já  estaria  fulminada  pela

prescrição no momento do recebimento da denúncia, com fulcro nos

artigos 109, IV, e 115 do Código Penal;

3)  ausência  de  justa  causa  referente  ao  crime  de  lavagem  de

dinheiro, ante a não descrição de crime antecedente;

4) ausência de dolo de ocultação no crime de lavagem de dinheiro,

uma vez que as transações bancárias supostamente ilícitas  teriam

sido feitas às claras, via sistema bancário;

5) atipicidade do crime de corrupção, pois  o funcionário público

supostamente  corrompido  não  teria  atribuição  funcional  para

praticar o ato de ofício descrito;
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d) Defesa de JOSÉ RICARDO e EIVANY:

1) inépcia de todos os delitos narrados, sob o argumento de que não

se  encontrariam  devidamente  descritos  pela  peça  acusatória

apresentada pelo Parquet, tampouco concatenados de forma lógica

entre si.

2) inépcia da denúncia/atipicidade do crime de corrupção, pois o

funcionário público supostamente corrompido não teria atribuição

funcional para praticar o ato de ofício descrito;

3) inépcia da denúncia/atipicidade no que toca ao crime de extorsão,

sob o fundamento de que a imputação seria contraditória, porquanto

as vítimas do crime seriam igualmente coautores e beneficiários da

vantagem criminosa;

4) no caso, sua atuação seria exclusivamente a prestação de serviço

lícito de lobby, o que não constitui crime;

5)  atipicidade  do  crime  de  organização  criminosa,  ante  a  não

comprovação dos crimes antecedentes;

6) atipicidade do crime de lavagem de dinheiro, ao argumento de

que  (i)  as  transações  supostamente  ilícitas  fariam  referência  a

valores  licitamente  obtidos;  (ii)  não  haveria  prova  do  dolo  de

ocultação ou dissimulação; 

7) atipicidade do crime de extorsão,  pois (i) inexistiria vantagem

indevida a ser exigida, uma vez que o valor supostamente cobrado

seria  lícito;  (ii)  igualmente  seria  impossível  a  capitulação  da

conduta nos termos do art. 147 e 345 do Código Penal.

9/274



e) Defesa de MAURO:

1)  inépcia  da  denúncia  em  relação  ao  delito  de  organização

criminosa, pois (i) não descreveria fatos concretos que demonstrem

a participação do requerido na aludida organização; (ii) não seria

possível  utilizar  um  contexto  ainda  em  investigação  para  a

caracterização do crime; (iii) não descreveria a forma e pormenores

pela qual ocorrera a compra de medidas provisórias;

2) inépcia da denúncia em relação ao delito de lavagem de dinheiro,

ao argumento de que (i) não descreveria de modo adequado como

tal  delito  ocorrera;  (ii)  os  delitos  ditos  antecedentes  não  seriam

aptos a tornar ilícito os recursos versados nas operações bancárias

que denotariam a lavagem; (iii) não haveria demonstração de que o

requerido teria disponibilidade dos recursos utilizados em tal crime;

(iv)  não  haveria  demonstração  de  que  o  requerente  teria

conhecimento da origem supostamente ilícita dos recursos;

3) inépcia da denúncia em relação ao crime de corrupção ativa, pois

não descreveria fatos concretos que demonstrem a participação do

requerido no delito;

4) atipicidade do crime de organização criminosa, em razão da (i)

inexistência da prática de condutas supostamente ilícitas posteriores

à edição da Lei 12.850/2013; (ii) bem como da não demostração do

liame  subjetivo  espúrio  e  doloso  entre  o  requerido  e  os  demais

corréus;

5) atipicidade do delito de lavagem de capitais referentes à empresa

SGR CONSULTORIA, sob o fundamento de que (i) não haveria
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demonstração de nexo de origem ilícita dos valores supostamente

reciclados; (ii) não haveria demonstração de que o requerido tinha

conhecimento de que os valores movimentados eram supostamente

lícitos;  (iii)  não haveria  demonstração do dolo do requerente em

ocultar valores ilicitamente obtidos; (iv) a transferência de recursos

da MMC à Marcondes e Mautoni, e desta à SGR CONSULTORIA,

teriam como fundamento relação jurídica lícita; (v) as transferências

bancárias  inquinadas  de  irregularidade  foram feitas  via  TED,  às

claras,  sem intenção  de  ocultação  de  origem;  (vi)  ao  realizar  as

transações  bancárias  supostamente  ilícitas,  o  requerido  não criou

risco  proibido,  não  teria  gerado  resultado  delitivo  previsível  e

tampouco lhe era exigível dever de cuidado para evitar o resultado;

6) atipicidade do delito de lavagem de capitais referentes à empresa

LYTHA SPÍNDOLA, sob o fundamento de que (i) não se poderia

tachar de ilícito  todo o patrimônio da empresa MARCONDES E

MAUTONI; (ii) não haveria demonstração de que o requerido tinha

conhecimento de que os valores movimentados eram supostamente

lícitos; (iii) não haveria demonstração de nexo de origem ilícita dos

valores supostamente reciclados, uma vez que estes decorreriam de

remuneração ao advogado VLADIMIR, por serviços de advocacia

por  ele  prestados,  relativos  a  consultoria  jurídica  em  autuação

tributária em análise pelo CARF; (iv) LYTHA nunca teria firmado

qualquer  relação  jurídica  com  a  M&M;  (v)  as  transferências

bancárias  inquinadas  de  irregularidade  foram feitas  via  TED,  às

claras, sem intenção de ocultação de origem;

7) atipicidade do delito de corrupção, sob os fundamentos de que (i)

não teria  aderido  a  qualquer  ato  referente  a  tal  delito,  tampouco
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estaria ajustado com os demais acusados a prática de tal delito; (ii) o

funcionário público supostamente corrompido não teria atribuições

para a prática do ato de ofício; (iii) o pagamento feito pelo requerido

a FERNANDO MESQUITA referia-se a atividade lícita, consistente

na prestação de serviços de assessoramento como jornalista para o

sítio eletrônico da M&M;

8) no caso, sua atuação seria exclusivamente a prestação de serviço

lícito de lobby, o que não constitui crime;

f) Defesa de CRISTINA:

1) ausência de justa causa, decorrente da inexistência de indícios

mínimos  de  autoria  e  materialidade  dos  delitos  imputados  à

requerente,  pois  (i)  não  participava  dos  processos  de  tomada  de

decisões  estratégicas  da M&M, sobretudo no período em que os

fatos denunciados ocorreram e (ii) a relação jurídica entre a M&M

com a SGR era lícita;

2)  inépcia  da  denúncia/atipicidade  no  que  toca  ao  crime  de

organização  criminosa,  sob  o  fundamento  de  que  (i)  a  Lei

12.850/2013,  ao definir  o  crime em testilha,  não se utilizaria  do

verbo “associar-se”, invocado pelo Parquet na exordial acusatória;

(ii) a denúncia não descreveria o vínculo associativo da requerida

com os demais  corréus, tampouco a divisão estruturada de tarefa

dos  participantes  da  aludida  organização  criminosa;  (iii)  a

imputação de extorsão seria contraditória com a existência de uma

organização  criminosa;  (iv)  assim  como  os  demais  delitos

associativos, seria inconstitucional. Afirma que tais tipificações não

preveriam conduta humana dotada de lesividade concreta;
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b) não há demonstração de que a requerida tenha participado de

qualquer  conduta  que demonstre  sua participação na organização

criminosa  em questão  posteriormente  à  entrada  em vigor  da  Lei

12.850/2013;

3) inépcia da denúncia no que toca ao crime de corrupção ativa, sob

o argumento de que a peça acusatória não descreveria o modo pelo

qual a requerida participara da corrupção de funcionário público, o

qual  sequer  a  conheceria,  conforme  atestado  em  depoimento

prestado à Polícia Federal;

4)  inépcia  da  denúncia  no  que  toca  ao  crime  de  lavagem  de

dinheiro, sob o argumento de que a denúncia não descreveria com

precisão  o  modo  de  participação  da  requerida  nas  operações

destinadas à lavagem de capital a ela imputadas;

5) atipicidade do delito de corrupção ativa,  sob o fundamento de

que  (i)  o  ato  de  ofício  supostamente  praticado  pelo  funcionário

público  corrompido  não  estaria  em  sua  esfera  de  atribuições

funcionais; (ii) não há a demonstração da realização de pagamentos

para parlamentares, responsáveis pela aprovação da MP;

6) atipicidade do delito de lavagem de dinheiro, sob o fundamento

de que (i) os crimes antecedentes de corrupção não seriam apto a

gerar produto passível  de lavagem, já que a vantagem ilícita  não

estaria  sob  o  domínio  do  requerido;  (ii)  o  crime  de  organização

criminosa  também  não  geraria  produto  a  ser  lavado,  pois  as

operações bancárias caracterizadoras da lavagem de dinheiro seriam

posteriores ao encerramento da suposta organização criminosa; (iii)

segundo o STF, o crime de organização criminosa não se enquadra
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como crime antecedente.

Em  decisões  encartadas  às  fls.  1836/1839  (volume  IX),  2201/2206

(volume X), 2261/2264 (volume XI), 2566/2570 (volume XII), 2962/2964 (volume XIV) e

4390/4394 (volume XXI), este Douto Juízo afastou as preliminares invocadas pelas partes

e,  no  mérito,  julgou  que  os  apontamentos  suscitados  pelas  respostas  à  acusação  não

motivariam  a  absolvição  sumária  de  HALYSSON,  APS,  MIRTO,  JOSÉ  RICARDO  e

EIVANY, MAURO e CRISTINA.

À  fls.  5516/5518  foi  determinado  o  desmembramento  do  feito  com

relação ao réu HALYSSON. Tal feito assumiu no nº 11860-56.2016.4.01.3400, no qual,

inclusive, foi proferida sentença condenatória.

No dia 25 de janeiro, foram ouvidas as testemunhas Vicente Alessi Filho,

arrolado  pela  defesa  de  FRANCISCO  MIRTO,  assim  como  Andréa  Cristina  de  Jesus

Oliveira  Gozzeto,  arrolada  por  ALEXANDRE  PAES  DOS  SANTOS.  Ambas  as

testemunhas limitaram-se a teorizar a atividade de “lobby”.

Como dito adiante, o Ministério Público Federal não busca “criminalizar”

a atividade de lobby. A ausência de uma regulamentação no país, que defina a atividade e

proporcione a identificação de contratantes e contratados, seus interesses e estratégias de

atuação,  faz  com  que  a  defesa  tente  distorcer  os  fatos  narrados  na  denúncia  e  tente

descaracterizá-los como fatos previstos no Código Penal e legislação esparsa. Ocorre que

elucubrações diversas sobre a atividade de “lobby” não conseguem ocultar o principal: não

houve a efetiva prestação de serviços, consoante será longamente explicado no mérito.

No mesmo dia, foi ouvida a companheira de ALEXANDRE PAES DOS

SANTOS, na condição de informante, Maura Lúcia Montella de Carvalho. Embora alegue

ser professora de economia, trouxe uma ingênua explicação para o fabuloso patrimônio de

seu concubino. Disse que ALEXANDRE recebe altos valores pois não pode ser contratado

14/274



por empresas concorrentes. Ora, em primeiro lugar ALEXANDRE nunca diz quais são as

empresas que os contratam, por exigências das próprias empresas, que não querem ver seu

nome associado a um personagem mergulhado nas “sombras” do poder. Em segundo lugar,

no próprio caso objeto da denúncia duas empresas concorrentes contrataram os serviços da

organização criminosa, embora uma não tenha efetuado pagamentos.

Na  parte  da  tarde,  foram  ouvidos  Luiz  Antônio  Cascão  e  Edson

Sauguellis, ambos arrolados por FRANCISCO MIRTO. Limitaram-se a atestar a conduta

social e dizer que não sabem nada que desabone o citado réu.

No mesmo período, foram ouvidos GILBERTO CARVALHO e DYOGO

HENRIQUE  DE  OLIVEIRA.  Ambas  as  testemunhas  confirmaram  o  inteiro  teor  do

depoimento que prestaram à Polícia Federal e que instruem a ação penal. Confirmaram os

encontros  com MAURO MARCONDES,  mas  negaram que  em algum momento  tenha

tratado de algo ilícito. O que chamou a atenção no depoimento de DYOGO HENRIQUE é

o  fato  dele  não  saber  quantas  vezes  se  encontrou  com  MAURO  MARCONDES  nem

explicar  porque  não  existe  registro  ou  ata  destas  reuniões.  A ausência  de  registro  das

reuniões com o lobista  MARCONDES viola  o Código de Ética da Alta  Administração

Federal, a qual DYOGO estava vinculado na época dos fatos.

Destaque-se  também  que  as  únicas  autoridades  com  quem  MAURO

MARCONDES  falou  foram  GILBERTO  CARVALHO  e  DYOGO  HENRIQUE  DE

OLIVEIRA, segundo o seu próprio interrogatório. E não há registro oficial  de nenhuma

dessas reuniões. Estas duas reuniões valeram mais de R$ 17 milhões de reais. O que de tão

importante foi discutido nelas? Como dito JOSÉ RICARDO, a Medida Provisória nº 471

foi editada “conforme pleiteado pelas empresas”, sem a redução progressiva do crédito de

IPI. A ausência de registro formal é um indício que reforça a ilicitude dos fatos praticados

pelos réus.
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No dia 26 de janeiro, foi ouvido o Consultor Paulo Kramer, arrolado por

FRANCISCO MIRTO. Trata-se de consultor renomado no mercado, com especialização no

exterior e vários trabalhos de consultoria efetivamente prestados. Paulo Kramer disse que

prestou serviço de consultoria para Mauro Marcondes. Disse que o serviço levou 6 (seis)

meses para ser concluído, em regime de exclusividade. Disse que recebeu cerca de R$ 90

mil para tanto, o que dá uma média de R$ 15 mil reais por mês. Ou seja, recebeu valores

compatíveis com o mercado para serviços de consultoria “reais”. Já FRANCISCO MIRTO

recebeu mais de R$ 500 mil reais para marcar audiências e buscá-lo no aeroporto, segundo

a versão apresentada por MAURO MARCONDES em seu interrogatório. Há lógica para

valores tão disparatados? A única lógica possível é a de que serviços ilícitos, tais como

investigar Procurador da República, precisam pagar um bônus, tendo em vista os riscos

assumidos pelo delinquente.

Como  informantes,  foram  ouvidos  os  advogados  Marcus  Gusmão  e

Michel Saliba Oliveira, ambos a pedido de ALEXANDRE PAES DOS SANTOS. Ambos

não possuem credibilidade, pois também eram sócios de fato no “pool” de empresas que

existia na QL 14 do Lago Sul. Corroboram, embora sem apresentar nenhum documento que

a sustente,  a versão de que ALEXANDRE e JOSÉ RICARDO não trabalhavam juntos.

Todavia, alegam que não sabiam quais eram as atividades que eram prestadas por ambos.

Se  não  sabiam  o  que  faziam,  como  podem  afirmar  que  não  eram  sócios  de  fato?  A

seletividade das declarações é parcial e não comportam valoração.

No  dia  27  de  janeiro,  Canrobert  Oliveira,  arrolada  por  FERNANDO

MESQUITA, limitou-se a apontar a boa conduta social  do réu e dizer que nunca o viu

envolvido  em  outros  fatos  criminosos.  Da  mesma  forma  procederam  Murilo  Timo  e

Onorato Paludo, que abonaram a conduta de JOSÉ RICARDO DA SILVA. A testemunha

Reinaldo Muratori,  subordinado de ROBERT DE MACEDO SOARES RITTSCHER na

Mitsubishi  Motors  Company,  disse  que  EDUARDO  RAMOS  não  participava  da
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administração da empresa. A testemunha Everson de Souza Bispo, também vinculada à

Mitsubishi, arrolada por EDUARDO DE SOUZA RAMOS, disse a mesma coisa.

No  dia  28  de  janeiro  foram  as  outras  testemunhas  arroladas  por

FERNANDO MESQUITA, José Wilson Ferreira Ibiapina, Angela Maria Barbosa Parente,

Álvaro  Augusto  Ribeiro  Costa  e  José  Geraldo  Aguiar  Vasconcelos.  Disseram  que

FERNANDO é pessoa trabalhadora, ajuda em projetos sociais, religioso, muito inteligente,

foi pioneiro em Brasília e nunca ouviram falar em nada que o desabonasse. 

No mesmo dia,  foram ouvidas  as  seguintes  pessoas  que trabalham no

escritório  Spíndola  e  Palmeira  Advogados  Associados:  Ana  Amélia  Soccal  Seyffarth  e

Carlos Alberto de Almeida Palmeira. Explicaram a dinâmica de reembolso de despesas e

como eram feitos os pagamentos efetuados por MAURO MARCONDES. Esclarecem que

os  reembolsos  eram  motivados  por  passagens  aéreas,  despesas  de  alimentação  e

hospedagem. Em suma, explicaram os valores inferiores a 2 mil reais que foram feitos por

MAURO MARCONDES, que não se consubstanciam em atos de lavagem de dinheiro.

Quanto aos pagamentos maiores, não houve maiores esclarecimentos, limitando-se a dizer

que se referem a honorários advocatícios. 

A  testemunha  Paulo  de  Tarso  Petroni  foi  arrolada  por  MAURO

MARCONDES.  Falou  que  MAURO MARCONDES  não  estava  autorizado  a  falar  em

nome da ANFAVEA nos encontros com as autoridades públicas. Disse que fez um estudo

para  MAURO MARCONDES e  cobrou R$ 25 mil  reais.  Curioso  notar  que as  poucas

pessoas  que  MAURO  MARCONDES  contratava  de  maneira  lícita  recebiam  valores

ínfimos, em contraposição aos seus parceiros de organização criminosa. 

No dia 02 de fevereiro, foi ouvido o Diretor Jurídico da MMC, Ailton

Coimbra Bonfim, arrolado por ROBERT RITTSCHER. Confirmou que os contratos com a

M&M foram revisados pela auditoria, sem que esta apontasse qualquer irregularidade. Tal

fato confirma que a MMC não tinha sistema de “compliance” efetivo e que havia leniência
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com os contratos  assinados diretamente  pelo Presidente  da empresa.  Disse ainda que a

MMC  possui  muitos  contratos  de  altos  valores  e  que  não  era  possível  ao  Presidente

acompanhá-los em sua integridade. O testemunho colide com o interrogatório de MAURO

MARCONDES, que menciona reuniões frequentes com o ex-Presidente PAULO FERRAZ.

No  dia  03  de  fevereiro,  foi  ouvido  PAULO  SÉRGIO  COELHO

BEDRAN, arrolado por MAURO MARCONDES MACHADO. Explicou que os benefícios

para a região Nordeste eram maiores do que os benefícios concedidos à região Centro-

Oeste.  Por meio do depoimento de PAULO BEDRAN, fica claro porque a organização

criminosa tentou igualar as duas regiões do país por meio de inclusão de emenda à MP

512/2010. 

O  consultor  Bernardo  Appy  também  foi  ouvido  como  testemunha,  a

pedido de CRISTINA MAUTONI. Embora renomado e brilhante, recebeu apenas R$ 140

mil reais para fazer consultoria em favor de MAURO MARCONDES. Volta-se a perguntar:

porque o núcleo comandado por JOSÉ RICARDO DA SILVA recebeu quase R$ 5 milhões

de reais para não apresentar estudo algum e Bernardo Appy recebeu tão pouco? O fato é

que  Bernardo  Appy  recebeu  valores  compatíveis  com  os  praticados  no  segmento  de

consultoria.

A  testemunha  ALEXANDRE  BALDY  relatou  os  supostos  os  ganhos

econômicos e sociais oriundos dos benefícios fiscais, chegando a dizer que “a concessão de

incentivos não gera dano ao erário”. Mencionou ainda que Catalão se transformou e que

45% da arrecadação é proveniente da MMC. Confirmou ter recebido R$ 150.000,00 para

sua campanha.

Por sua vez, MIGUEL JOÃO JORGE FILHO, ex-Ministro no MDIC de

3/2007  a  12/2010,  enfatizou  que  as  Mps  471  e  512  foram  importantes  para  o

desenvolvimento regional. Alega que nunca conversou com MAURO MARCONDES sobre

Medidas Provisórias. Disse que “EURO 4”, constante de um e-mail era uma preocupação
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do setor automotivo, veiculada por Mauro, decorrente de requisitos de emissão de poluentes

(constante de resoluçã0o do CONAMA). Disse que o trâmite das medidas provisórias foi

normal,  sobretudo dentro do setor técnico.  Confirmou que não esteve com nenhum dos

acusados para debater tais temas.

Ouvido, WALMIR SIMIONATO disse desconhecer os fatos da denúncia,

sendo que, nesse tempo, ocupava a função de gerente de importação da MMC. RICARDO

PAZZIANOTO disse que conheceu MAURO MARCONDES por intermédio do seu pai.

A testemunha  ALOÍSSIO MASSON relatou erros da contabilidade da

M&M.  A  servidora  MAGDA,  ouvida  em  Juízo,  afirmou  ter  se  reunido  com  Mauro

Marcondes e outros diretores de empresa. Afirmou que as reuniões não tiveram registro

oficial.  O  ex-Secretário-Executivo  do  Ministério  da  Fazenda,  Nelson  Machado,  não  se

lembrou de nenhum fato específico abordado na denúncia.

A  testemunha  GABRIELA FARIA,  ex-funcionária  da  MM,  disse  que

CRISTINA  MAUTONI  não  possuía  funções  gerenciais.  De  igual  modo,  RICARDO

MANOEL assumiu ter implementado tecnologia para copiar Cristina em e-mails. 

A advogada Andrea Dantas, que também trabalha no escritório Spíndola e

Palmeira  Advogados  Associados,  repetiu  as  declarações  prestadas  por  seus  colegas  de

escritório, que também foram ouvidos como meros informantes. O contador Wagner Brito

Vaz  de  Oliveira,  ouvido  como  informante,  disse  que  todos  os  pagamentos  feitos  por

MAURO MARCONDES foram via transferência bancária, registrados na contabilidade e

que em todos houve emissão de nota fiscal.

A testemunha Jesus Davi Batanero Galdumbide participou do conselho de

negócios  junto  com  MAURO  MARCONDES.  Apresentou  projeto  de  equipamento  no

Conselho de Negócios, que não teve êxito.  Afirmou que jamais presenciou negociações
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ilícitas no âmbito do Conselho de Negócios. Acrescentou que VLADIMIR participava de

algumas reuniões do Conselho de Negócios. 

No  dia  04  de  fevereiro,  foram ouvidos  Alexandre  Baldy de  Santanna

Braga, Miguel João Jorge Filho e Walmir Smionato. Quanto a tais testemunhos, o que há de

relevante é a participação do MDIC na elaboração das Medidas Provisórias. Atestaram a

boa conduta de LYTHA SPINDOLA como servidora pública. 

A testemunha Ivan Ramalho falou que a CAMEX também participa da

elaboração de políticas públicas no tocante ao setor industrial. Não soube dizer se LYTHA

SPINDOLA participou das discussões referentes à MP. Participou de algumas reuniões com

LYTHA  SPINDOLA,  mas  não  se  recorda  se  em  alguma  delas  foi  discutida  questão

envolvendo Medidas Provisórias. 

Os extensos depoimentos das testemunhas do Juízo, Cid Freitas e Patrícia

Castro limitaram-se a contextualizar o teor dos Relatórios produzidos pela Corregedoria do

Ministério da Fazenda e da Coordenação de Pesquisa e Análise da Receita Federal. 

Para finalizar o relatório, é importante registrar a eficiente tramitação do

processo em exame conduzida pelo Juiz Federal Titular da 10ª Vara da Seção Judiciária de

Brasília.  Apesar  da  elevada  complexidade  da  causa,  o  Dr.  Vallisney  Sousa  procurou,

observando rigorosamente o devido processo legal, imprimir a celeridade necessária para

garantir o rápido julgamento da lide.

É o relatório do necessário. 

A. DAS PRELIMINARES
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Não obstante estes douto juízo, ao analisar a possibilidade de absolvição

sumária dos requeridos, já tenha afastado as preliminares arguidas pelas defesas, cumpre-

nos  traçar  breves  linhas  sobre  a  posição  ministerial  em  relação  a  cada  um  desses

apontamentos.

1. Da alegada nulidade do acervo probatório em razão de incompetência deste Juízo

APS, em sua resposta à acusação, afirma que o acervo probatório que

instrui a presente ação penal, obtido primordialmente a partir de medidas invasivas sujeitas

à  cláusula  de  reserva  de  jurisdição,  seria  ilícito,  porquanto  autorizado  por  juízo

incompetente.

Cita que o objeto da presente ação – compra de medidas provisórias –

necessariamente teria que abarcar parlamentares, detentores de prerrogativa de foro junto ao

Supremo Tribunal Federal – STF.

Tal entendimento, todavia, não se sustenta.

Diferentemente do que alega o defendente, o simples fato de o presente

apuratório  tratar  esquema  de  corrupção  ocorrido  na  edição  de  medida  provisória,

posteriormente aprovada pelo Congresso Nacional, não é suficiente, por si só, para deslocar

a competência do feito para o STF.

Conforme  preceitua  pacífica  jurisprudência  do  Excelso  Pretório,  tal

procedimento somente deve ocorrer nos casos em que autoridades listadas no art. 102, I, b,

da Constituição Federal forem diretamente investigadas. 

Com  efeito,  em  casos  que  tais,  requer-se  a  existência  de  elementos

minimamente  concretos  acerca  do  efetivo  envolvimento  de  agentes  dotados  da  aludida
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prerrogativa  nos  delitos  investigados,  que  permitam  a  representação  eventual  linha  de

investigação a ser adotada. 

Logo, simples menções acerca da participação de parlamentares em ato

ilícito, desprovidas de elementos de informação que permitam a identificação mínima dos

parlamentares envolvidos, não determinam o envio de investigação criminal, tampouco a

inquinam de nulidade. Nesse sentido:

Reclamação. Negativa de seguimento. Agravo regimental. Art. 102,
I, b da Constituição Federal. Foro privilegiado. A simples menção
de  nomes  de  parlamentares,  por  pessoas  que  estão  sendo
investigadas em inquérito policial, não tem o condão de ensejar
a  competência  do  Supremo  Tribunal  Federal  para  o
processamento  do  inquérito,  à  revelia  dos  pressupostos
necessários para tanto dispostos no art.  102, I, b da Constituição.
Agravo regimental improvido.

(Rcl  2101  AgR,  Relator(a):   Min.  ELLEN  GRACIE,  Tribunal
Pleno, julgado em 01/07/2002, DJ 20-09-2002 PP-00088 EMENT
VOL-02083-02 PP-00309)

RECLAMAÇÃO.  AGRAVO  REGIMENTAL.
DESMEMBRAMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL POR
DETERMINAÇÃO  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.
AÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO PERANTE MAGISTRADO
DE  PRIMEIRO  GRAU. DEPOIMENTO  TESTEMUNHAL
PRESTADO  POR  COLABORADOR.  MENÇÃO  A
AUTORIDADE  DETENTORA  DE  FORO  PRIVILEGIADO.
USURPAÇÃO  DE  COMPETÊNCIA  DO  STF.
INOCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE
PERSECUÇÃO CRIMINAL DIRETA  DO PARLAMENTAR
PELO JUÍZO RECLAMADO.  1. A atuação do juízo reclamado
deu-se  com  base  em  decisão  proferida  pelo  Supremo  Tribunal
Federal  em 19.12.2014,  nos  autos  de  Pet  5.245,  que,  acolhendo
manifestação  do  Procurador-Geral  da  República,  dominus  litis,
deferiu  “os  requerimentos  de  cisão  processual,  mantendo-se  no
Supremo  Tribunal  Federal  aqueles  termos  em  que  figurem
detentores de prerrogativa de foro correspondente (item VII, h), com
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remessa dos demais aos juízos e tribunais indicados”. 2. Eventual
encontro de indícios  de envolvimento  de autoridade detentora de
foro privilegiado durante atos instrutórios subsequentes, por si só,
não resulta em violação de competência desta Suprema Corte, ainda
mais  quando  houver  prévio  desmembramento  pelo  Supremo
Tribunal Federal, como ocorreu no caso. 3. Não demonstração de
persecução, pelo juízo reclamado, da prática de atos violadores da
competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento.

(Rcl 21419 AgR, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal
Pleno,  julgado em 07/10/2015,  PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
220 DIVULG 04-11-2015 PUBLIC 05-11-2015) 

CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS.  INQUÉRITO  POLICIAL.  NULIDADE.  DEPUTADO
FEDERAL. TRAMITAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL.
INOCORRÊNCIA. C.F., ART. 102, I, b. 

I. -  Inquérito  policial  em tramitação perante a Justiça Federal  de
primeira  instância,  para  apurar  possível  prática  de  crime  de
sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por pessoas que não gozam
de foro por prerrogativa de função.

II.  -  A  simples  menção  de  nome  de  parlamentar,  em
depoimentos prestados pelos investigados, não tem o condão de
firmar  a  competência  do  Supremo  Tribunal  para  o
processamento de inquérito.

III. - H.C. indeferido.

(HC  82647,  Relator(a):   Min.  CARLOS  VELLOSO,  Segunda
Turma, julgado em 18/03/2003, DJ 25-04-2003 PP-00065 EMENT
VOL-02107-02 PP-00386) 

No caso em testilha, o próprio juízo responsável pela condução do feito, à

fl. 2.202, foi peremptório ao afirmar que, ao menos até o momento, não havia nos autos

menção específica a participação de parlamentares.

23/274



Logo,  não  há  que  se  falar  em  incompetência  do  Juízo  atualmente

responsável  pela  condução do feito,  tampouco  pelo  deferimento  das  medidas  invasivas

decretadas no curso da fase investigatória.

2.  Da alegada falta  de  justa  causa para a  instauração de  inquérito  e  nulidade do

acervo probatório decorrente da existência de notitia criminis apócrifa.

Diversos acusados, em suas manifestações, apontam a suposta ausência

de justa causa na instauração do Inquérito Policial nº 004/2014, que deu origem à Operação

Zelotes, pois este teria sido instaurado a partir de  notitia criminis apócrifa. Acrescentam,

ainda, que tal irregularidade se irradiaria por todo o acervo probatório carreado à presente

investigação.

Com  o  intuito  de  refutar  tal  tese,  esclarece-se,  inicialmente,  que  o

Supremo Tribunal Federal possui pacífico entendimento sobre a viabilidade de persecução

criminal embasada em representação anônima. Exige-se, para tanto, que sua viabilidade e

aparente veracidade sejam apuradas em procedimento investigatório prévio, conduzido com

prudência e discrição pela Autoridade Policial. Nesse sentido:

Penal  e  Processo  Penal.  Agravo  Regimental  em Habeas  Corpus.
Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes – arts. 33 e 35
da Lei n. 11.343/2006. Denúncia anônima. Aptidão para deflagrar a
investigação.  Escutas  telefônicas  e  prorrogações.  Medidas
autorizadas  após  o  surgimento  de  indícios  de  envolvimento  do
paciente  nos  fatos  investigados.  Legalidade.  Decisões
fundamentadas. Inexistência de afronta ao art. 93, IX, da CF. Temas
de  fundo  não  examinados  pelo  Tribunal  a  quo.  Supressão  de
instância. Inviabilidade do habeas corpus para analisar requisitos de
admissibilidade de recursos. 

1.  A  denúncia  anônima  é  apta  à  deflagração  da  persecução
penal  quando  seguida  de  diligências  para  averiguar  os  fatos
nela  noticiados  antes  da  instauração  de  inquérito  policial.
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Precedentes: HC 108.147, Segunda Turma, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, DJe de 1º.02.13; HC 105.484, Segunda Turma,
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.04.13; HC 99.490,
Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de
1º.02.11; HC 98.345, Primeira Turma, Redator para o acórdão
o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira
Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.04.10.

2. In casu, a Polícia, a partir de denúncia anônima, deu início às
investigações  para  apurar  a  eventual  prática  dos  crimes  de
tráfico  e  de  associação  para  o  tráfico  de  entorpecentes,
tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

3. Deveras, a denúncia anônima constituiu apenas o “ponto de
partida” para o início das investigações antes da instauração do
inquérito  policial  e  a  interceptação  telefônica  e  prorrogações
foram  deferidas  somente  após  o  surgimento  de  indícios
apontando o envolvimento do paciente nos fatos investigados, a
justificar a determinação judicial devidamente fundamentada,
como exige o art. 93, IX, da Constituição Federal.

(...)

8. Agravo regimental em habeas corpus desprovido.

(HC 120234 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado  em  11/03/2014,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-059
DIVULG 25-03-2014 PUBLIC 26-03-2014) 

HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.  BUSCA  E
APREENSÃO  DETERMINADA  EXCLUSIVAMENTE  COM
BASE  EM  DENÚNCIA  ANÔNIMA.  NÃO  OCORRÊNCIA.
PERSECUÇÃO  PENAL  POR  CRIMES  TRIBUTÁRIOS  E
CONEXOS  ANTES  DO  LANÇAMENTO  TRIBUTÁRIO
DEFINITIVO.  VIABILIDADE.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  DO  DECRETO  DE  BUSCA  E
APREENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1.
A  jurisprudência  do  STF é  unânime em repudiar  a  notícia-
crime veiculada por meio de denúncia anônima, considerando
que ela não é meio hábil para sustentar, por si só, a instauração
de  inquérito  policial.  No  entanto,  a  informação  apócrifa  não
inibe  e  nem  prejudica  a  prévia  coleta  de  elementos  de
informação dos fatos delituosos (STF, Inquérito 1.957-PR) com
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vistas  a apurar a veracidade dos dados nela  contidos. 2.  Nos
termos  da  Súmula  Vinculante  24,  a  persecução  criminal  nas
infrações contra a ordem tributária (art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº
8.137/90)  exige  a  prévia  constituição  do  crédito  tributário.
Entretanto, não se podendo afastar de plano a hipótese de prática de
outros delitos não dependentes de processo administrativo não há
falar em nulidade da medida de busca e apreensão. É que, ainda que
abstraídos os fatos objeto do administrativo fiscal, o inquérito e a
medida  seriam  juridicamente  possíveis.  3.  Não  carece  de
fundamentação idônea a decisão que, de forma sucinta, acolhe os
fundamentos apresentados pelo Órgão ministerial, os quais narram
de forma pormenorizada as circunstâncias concretas reveladoras da
necessidade e  da adequação da medida  de busca e  apreensão.  4.
Ordem denegada.

(HC  107362,  Relator(a):   Min.  TEORI  ZAVASCKI,  Segunda
Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
039 DIVULG 27-02-2015 PUBLIC 02-03-2015) 

Constitucional e Processual Penal. Habeas Corpus. Possibilidade de
denúncia anônima,  desde que acompanhada de demais  elementos
colhidos a partir dela. Inexistência de constrangimento ilegal. 

1.  O  precedente  referido  pelo  impetrante  na  inicial  (HC  nº
84.827/TO, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 23/11/07), de
fato, assentou o entendimento de que é vedada a persecução penal
iniciada com base, exclusivamente, em denúncia anônima. Firmou-
se  a  orientação  de  que  a  autoridade  policial,  ao  receber  uma
denúncia anônima, deve antes realizar diligências preliminares para
averiguar se os fatos narrados nessa "denúncia" são materialmente
verdadeiros, para, só então, iniciar as investigações.

2.  No  caso  concreto,  ainda  sem  instaurar  inquérito  policial,
policiais  civis  diligenciaram no  sentido  de  apurar  a  eventual
existência de irregularidades cartorárias que pudessem conferir
indícios de verossimilhança aos fatos. Portanto, o procedimento
tomado  pelos  policiais  está  em  perfeita  consonância  com  o
entendimento firmado no precedente supracitado, no que tange
à  realização  de  diligências  preliminares  para  apurar  a
veracidade  das  informações  obtidas  anonimamente  e,  então,
instaurar o procedimento investigatório propriamente dito.
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3. Ordem denegada.

(HC 98345,  Relator(a):   Min.  MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão:   Min.  DIAS  TOFFOLI,  Primeira  Turma,  julgado  em
16/06/2010,  DJe-173  DIVULG 16-09-2010  PUBLIC 17-09-2010
EMENT VOL-02415-02 PP-00308 LEXSTF v. 32, n. 382, 2010, p.
337-363) 

Com  efeito,  trata-se  de  posicionamento  que  busca  conferir  maior

efetividade ao interesse público inerente à apuração de delitos, sem, todavia, olvidar-se da

proteção de direitos fundamentais pertencentes a pessoas eventualmente mencionadas em

notícias-crime anônimas realizadas de modo abusivo, desprovidas de qualquer veracidade

ou plausibilidade.

Sobre o tema, relevante a posição defendida pelo Ministro do STF Ayres

Britto, em voto prolatado no julgamento do HC nº 84.827/TO:

17.  Por  outro  lado,  não  há  como  deixar  de  reconhecer  que  as
delações anônimas podem causar gravames aos denunciados. Mas,
numa  isenta  ponderação  de  valores,  o  Ordenamento  Jurídico
perderia mais com a vedação às delações apócrifas do que com a
sua tolerabilidade.

18. Com efeito, admitir as denúncias anônimas é assegurar o direito
de participar criticamente da vida pública. É permitir o exercício da
cidadania,  que é um dos fundamentos da República (inciso II do
artigo 1º da Constituição).

19.  As  denúncias  anônimas  bem  podem  cumprir  o  mister  de
assegurar  aos  cidadãos  uma  efetiva  colaboração  com os  Poderes
Públicos nas áreas administrativas e penal, operando o anonimato,
então,  como  compreensível  temor  de  vir  o  denunciante  a  sofrer
represálias do lado do denunciado; não necessariamente como um
traço de covardia; ou, pior ainda, como um traço denotativo de mau-
caráter  por  parte  do  denunciante.  Então,  inibir  as  denúncias
apócrifas, pura e simplesmente, não me parece de bom alvitre.

In casu,  verifica-se que a denúncia anônima em testilha,  a despeito de

apresentar  informações  precisas  e  específicas  acerca  do  modus  operandi criminoso  da
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sociedade SGR, teve sua plausibilidade verificada pela Polícia Federal em procedimento de

investigação  prévia,  realizado  com  as  cautelas  impostas  pelo  posicionamento

jurisprudencial supracitado. 

Conforme narrado na representação pela quebra de sigilo bancário e fiscal

formulada pela Autoridade Policial em 17 de abril de 2014, distribuída por dependência ao

IPL  nº  004/2014-COGER/DPF,  diante  da  denúncia  apócrifa,  foi  determinada  pelo

Coordenador-Geral de Polícia Fazendária e pelo Chefe da Divisão de Repressão a Crimes

Fazendários a adoção de providências e a realização de diligências preliminares a fim de

apurar a veracidade das informações recebidas.

As diligências foram relatadas  pela Autoridade Policial  (fls.  09/30 dos

autos do IPL Nº 0004/2014 – COGER/DPF) e foram as seguintes:

1) Confirmar os laços familiares, empregatícios e societários do JOSÉ

RICARDO DA SILVA, além de sua condição de Conselheiro do CARF, reconduzido em

02/04/2013 por mais 03 anos;

2) Identificar o sacador HUGO, como sendo o HUGO RODRIGUES

BORGES,  tendo  este  mantido  vínculo  empregatício  com  a  AGROPECUÁRIA

TERRAFERTIL (empresa da família do JOSÉ RICARDO) desse agosto de 2003 a março

de 2013; 

3) Confirmar que ADRIANA era Conselheira do CARF, e manteve ou

tem vínculos tanto com a SGR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e a J.R. SILVA

ADVOGADOS e ASSOCIADOS;

4) Confirmar  como  conselheiros  do  CARF,  EIVANICE  CANÁRIO,

VALMAR FONSECA e JORGE CELSO FREIRE, sendo os dois últimos respectivamente

Presidentes das Primeiras Turmas Ordinárias das 3 ª e 4ª Câmaras do CARF;
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5) Confirmar FLÁVIO ROGÉRIO DA SILVA como irmão de JOSÉ

RICARDO  da  SILVA,  sendo  este,  em  conjunto  com  NICEA  CANÁRIO,  sócio  da

AGROPECUÁRIA TERRAFERTIL;

6) Com relação às empresas citadas na denúncia apócrifa, foi apurado

que o quadro societário da SGR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA era composto

por JOSÉ RICARDO DA SILVA, JOÃO BATISTA GRUGINSKI e EDISON PEREIRA

RODRIGUES,  tendo como ex-sócios  a  irmã  e o pai  do  JOSÉ RICARDO, EIVANICE

CANÁRIO DA SILVA e EIVANY ANTONIO DA SILVA, o qual foi Auditor Fiscal da

Secretaria da Receita Federal e Secretário Adjunto da Receita Federal dos idos de 1971 até

o ano de 1990, atuando desde então como “consultor”;

7) Com relação à J.R. ADVOGADOS & ASSOCIADOS, apurou-se que

os sócios eram JOSÉ RICARDO DA SILVA e EDUARDO GONÇALVES VALADÃO,

dentre outros sócios;

8) Citado  no item acima,  o  EDUARDO GONÇALVES VALADÃO,

sócio do JOSÉ RICARDO no escritório de advocacia, compunha o quadro societário de

mais  04 (quatro)  empresas,  a  SVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, a

RMSV – EMPRESA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, a DAVOS ENERGIA LTDA

e a DAVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ENERGIA ELÉTRICA LTDA;

9) Apurou-se  que  a  empresa  ALFA  ATENAS  ASSESSORIA

EMPRESARIAL LTDA, bem como a PLANEJA PARTICIPAÇÕES, citadas na denúncia

como  participantes  do  esquema,  tinham como  sócios  SILVIO GUATUMA ROMÃO e

EZIQUIEL ANTONIO CAVALLARI, os quais participam de quadros societários de mais

outras diversas empresas;
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10) Também foi confirmada a existência da empresa MARCONDES E

MAUTONI  EMPREENDIMENTOS  E  DIPLOMACIA  CORPORATIVA  a  qual  fica

localizada em São Paulo/SP tendo como sócios a CRISTINA MAUTONI MARONDES

MACHADO e MELISSA MAUTONI, menor de idade que foi incluída no lugar do pai,

MAURO MARCONDES MACHADO;

11) Ainda foram identificados inúmeros  processos administrativos  de

autuações  em  desfavor  das  empresas  citadas  na  carta  inicial,  a  JBS  (J&F

INVESTIMENTOS  –  FRIBOI  FRIGORÍFICOS),  a  GERDAU  INTERNACIONAL

EMPREENDIMENTOS LTDA, GERDAU AÇOMINAS S.A.,  MMC AUTOMOTORES

DO BRASIL S.A., e que nos julgamentos dos recursos que contaram com a participação

dos mencionados conselheiros, houve reversão ou cancelamento das autuações;

12) Foram feitas  visitas  às  empresas  citadas  na  denúncia  apócrifa  e

apurado se elas ainda estavam funcionando nos endereços cadastrados pelo Fisco, o que

levou à afirmação de que, no momento das diligências, a SGR estava funcionando na SHIS

QI 15, CONJUNTO 08, CASA 05, LAGO SUL, BRASÍLIA/DF;

13) Apurou-se  que  os  endereços  fornecidos  pelas  empresas  J.R.

ADVOGADOS  &  ASSOCIADOS  e  AGROPECUÁRIA  TERRAFERTIL  não

apresentavam nenhuma movimentação.

Registre-se,  por  oportuno,  que  tais  diligências  foram  devidamente

documentadas e submetidas a parecer do Ministério Público Federal.

Somente após tais atos, efetivamente foi instaurado o Inquérito Policial nº

004/2014, investigação-matriz da Operação Zelotes.
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Nota-se,  portanto,  que  os  entes  investigatórios  adotaram as  prudências

requeridas pela pacífica jurisprudência do STF sobre o tema, razão pela qual não se falar

em ausência de justa causa ou nulidade do acervo probatório decorrente no caso.

3. Da alegada ilicitude dos relatórios de inteligência fiscal produzidos pelo COAF

As defesas de MIRTO, JOSÉ RICARDO/EIVANY e CRISTINA, em suas

respostas  à  acusação,  suscitam  a  nulidade  dos  relatórios  de  inteligência  financeira

fornecidos às investigações pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.

Asseveram,  em suma,  que tais  documentos  somente  poderiam ser  produzidos  mediante

prévia autorização judicial.

A presente tese, contudo, não possui amparo jurídico.

Inicialmente,  destaca-se  que  os  Relatórios  de  Inteligência  Financeira

produzido  pelo  COAF possuem dados  fornecidos  por  diversos  segmentos  econômicos,

dentre esses instituições financeiras, para cumprir determinação de Acordos Internacionais

de  que  o  Brasil  é  signatário,  e  também  de  norma  legal  interna  (LC  105/2001  e  Lei

9.613/98), que estabelecem mecanismos para apuração das práticas de lavagem de capitais.

Nesses  termos,  segundo  o  artigo  1º,  parágrafo  3º,  inciso  IV  da  LC

105/2001:

Parágrafo 3º Não constitui violação ao dever de sigilo:

(…)

IV –  a  comunicação,  às  autoridades  competentes,  da  prática  de
ilícitos  penais  ou  administrativos,  abrangendo o  fornecimento  de
informações sobre operações que envolvam recursos provenientes
de qualquer prática criminosa.

Nesse  contexto  jurídico-constitucional,  indaga-se  qual  a  finalidade  do

COAF  senão  recepcionar  os  dados  coligidos  no  âmbito  de  suas  atribuições  legais,
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destinados, justamente, a orientar e disciplinar o mercado quanto à detecção de situações

caracterizadoras de possível prática de lavagem de dinheiro, compilar tais informações e

encaminhar o resultado dessa análise, quando existentes indícios de prática criminosa, aos

órgãos competentes para apuração.

A  atribuição  do  COAF,  no  que  se  refere  à  elaboração  do  RIF  e

encaminhamento  às  autoridades  competentes  para  investigação  criminal,  encontra-se

textualmente estabelecida no artigo 15 nos seguintes termos:

Art. 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para a
instauração  dos  procedimentos  cabíveis,  quando  concluir  pela
existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de
sua prática, ou de qualquer outro ilícito.

Nota-se, pois, que as informações que o COAF encaminha para apuração

criminal  são  justamente  aquelas  recebidas  das  entidades  referidas  no  artigo  9º  da  Lei

9.613/98, por determinação expressa do artigo 11 que assim estabelece:

Art. 11 As pessoas referidas no art. 9º:

I – dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de
instruções  emanadas  das  autoridades  competentes,  possam
constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta Lei, ou
com eles relacionar-se;

II – deverão comunicar ao Coaf, abstendo-se de dar ciência de tal
ato  a  qualquer  pessoa,  inclusive  àquela  a  qual  se  refira  a
informação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a proposta ou
realização:

a)  de  todas  as  transações  referidas  no  inciso  II  do  art.  10,
acompanhadas  da  identificação  de  que  trata  o  inciso  I  do
mencionado artigo; e 

b) das operações referidas no inciso I.

32/274



Não há se falar, assim, em prévia autorização judicial  para o início de

investigação com base nos dados coletados pelo COAF, primeiramente porque referem-se

exclusivamente a dados de movimentações financeiras atípicas, especificamente o valor da

operação, data da operação, instituição financeira e conta envolvida. Não se trata de análise

de extrato bancário do titular da movimentação suspeita, mas apenas de informe, fornecido

com  base  em  Lei  Complementar  e  Lei  ordinária,  de  operações  atípicas  que  merecem

investigação na seara criminal.

Assente-se,  por  oportuno,  a  comunicação  de  atividades  suspeitas,

indiciadoras de crime de lavagem de dinheiro, pelas autoridades que controlam o sistema

financeiro,  não  viola  o  sigilo  bancário,  como  está  muito  bem  estabelecido  na  Lei

Complementar 105/2001, art. 1º, § 3º, IV.

Na  verdade,  é  um  dever  das  autoridades  que  fiscalizam  o  sistema

financeiro, quando se deparam com irregularidades que podem indiciar crimes, fazer tal

comunicação, nos termos do art. 9º da mesma lei. Esta remessa se dá para que o Ministério

Público e a Polícia  Judiciária possam investigar;  dá-se, portanto,  antes que tais  indícios

sejam uma prova cabal do cometimento do crime. Cabe ao Ministério Público e Polícia

Federal investigar os fatos noticiados.

Constata-se, portanto, que, diferentemente do que alegam os defendentes,

a atividade finalística do COAF não representa quebra de sigilo bancário.

Tal  órgão,  em  sua  atividade  final,  limita-se  a  notificar  os  órgãos  de

controle  acerca  de  atividades  financeiras  atípicas,  assim  definidas  em  razão  da  maior

probabilidade que possuem de se referirem à prática de ilícitos penais. É, pois, conduta

similar à imposta ao  Banco Central quando se depara com indícios de crime financeiro, nos

termos da Lei n.º 7.492/86:

Art. 28. Quando, no exercício de suas atribuições legais, o Banco
Central  do Brasil ou a Comissão de Valores Mobiliários - CVM,
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verificar  a  ocorrência  de  crime  previsto  nesta  lei,  disso  deverá
informar  ao  Ministério  Público  Federal,  enviando-lhe  os
documentos necessários à comprovação do fato.

Parágrafo único. A conduta de que trata este artigo será observada
pelo interventor, liquidante ou síndico que, no curso de intervenção,
liquidação extrajudicial ou falência, verificar a ocorrência de crime
de que trata esta lei.

Art. 29. O órgão do Ministério Público Federal, sempre que julgar
necessário,  poderá  requisitar,  a  qualquer  autoridade,  informação,
documento ou diligência, relativa à prova dos crimes previstos nesta
lei.

Parágrafo único O sigilo dos serviços e operações financeiras não
pode  ser  invocado  como  óbice  ao  atendimento  da  requisição
prevista no caput deste artigo.

Sobre o tema, destaque-se, por oportuno, ser firme a tese jurisprudencial

de que a simples comunicação de crime financeiro pela entidade fiscalizadora do sistema

importasse em quebra de sigilo. Assim decide o STJ:

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  SONEGAÇÃO
FISCAL,  DE  INFORMAÇÃO  À  RECEITA  FEDERAL  E  AO
BANCO CENTRAL E EVASÃO DE DIVISAS. NULIDADE DA
AÇÃO  PENAL.  ILEGALIDADE DA  QUEBRA  DOS  SIGILOS
FISCAL E BANCÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO-
CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1.  No âmbito  de suas
atribuições,  o  Banco Central  tem o dever de comunicar  eventual
indício  da  prática  de  ilícito  penal  que  ocorra  no  âmbito  de  sua
fiscalização, não caracterizando constrangimento ilegal o envio de
informações  à  Receita  Federal  e  ao  Ministério  Público  Federal
acerca de movimentações financeiras suspeitas de irregularidades.
2.  Ordem  denegada.
(HC 200802210265, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - QUINTA
TURMA, DJE DATA:15/06/2009.)

Na verdade, após receber a comunicação da operação atípica, o COAF as

analisa e, caso entenda existirem indícios da ocorrência do delito de lavagem ou de outros
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crimes, realiza um intercâmbio de informações com as autoridades competentes, conforme

art. 7º, IIII e IX, do Estatuto do COAF. 

O  art.  15  da  Lei  9.613/98  também  estabelece  a  referida  atribuição.

Consideram-se autoridades competentes a Polícia Federal e o Ministério Público Federal,

que, a partir desse intercâmbio de informações, tomarão as medidas cabíveis. Não cabe ao

COAF instruir  suas  comunicações  como  se  fossem um “inquérito  policial  preliminar”,

porque isto é papel de polícia judiciária. Assim entende o Poder Judiciário, como se vê na

decisão abaixo:

HABEAS  CORPUS.  CRIME  CONTRA  O  SISTEMA
FINANCEIRO  NACIONAL.  SUSPEITA  DE  PRÁTICAS
ILÍCITAS.  COMUNICAÇÃO  DO  COAF.  ILICITUDE  DA
PROVA. NÃO-OCORRÊNCIA.- Recebidas informações acerca de
movimentações financeiras pelo COAF, incumbe à este proceder à
respectiva  análise.  Ao  final,  sendo  identificadas  condutas  que
possam caracterizar atividade ilícita, fará comunicado ao(s) órgão(s)
competente(s) para as medidas cabíveis.-  Não compete ao COAF
efetuar  investigação  exaustiva  para  firmar  convicção  acerca  de
eventual prática delituosa, uma vez que o juízo que lhe compete é o
de  aparência.-  Agindo  o  COAF  dentro  do  limite  previsto  pela
legislação  de  regência,  a  comunicação  efetuada  à  autoridade
competente,  acerca  de  eventual  prática  ilícita,  não  vicia  a  prova
decorrente  produzida  em  investigação  posterior.
(HC  00076839020104040000,  LUIZ  FERNANDO  WOWK
PENTEADO, TRF4 - OITAVA TURMA, D.E. 27/05/2010.)

Tem-se,  portanto,  diante  de  todo  o  exposto,  que  os  relatórios  de

inteligência financeira produzidos pelo COAF não se submetem à cláusula de reserva de

jurisdição.  Podem,  pois,  ser  encaminhados  diretamente  aos  órgãos  de  controle,

independentemente  de  prévia  autorização  judicial,  diferentemente  do  que  alegam  os

requeridos em sede preliminar.
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Fixada a licitude da utilização das informações contidas em Relatórios de

Inteligência Financeira acostados aos autos, pontua-se que estes constituem meio hábil e

suficiente à instauração de inquérito penal.

Pondera-se, todavia, que a presente questão é suscitada apenas a título de

argumentação, uma vez que, no caso, tanto a instauração do inquérito policial nº 004/2014

quanto a adoção de medidas invasivas inicialmente adotadas ocorreram não só com base

nos aludidos RIFs, mas em todos os elementos de informação.

No ponto, importante rememorar que o tema ora trabalhado foi alvo de

discussão travada em Habeas Corpus impetrado no âmbito da “Operação Boi Barrica”, de

nº 191378, decidido pelo STJ, cujos contornos são notoriamente distintos dos verificados

nestes autos.

Em  tal  julgado,  o  STJ  anulou  a  investigação  criminal  com  lastro  no

fundamento  de  que  as  medidas  cautelares  de  afastamento  de  sigilo  telemático  então

deferidas baseavam-se exclusivamente em RIFs produzidos pelo COAF:

Com  base  unicamente  no  Relatório  de  Inteligência  Financeira
encaminhado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(COAF).  Representação  policial  que  reconhece  que  a  simples
atipicidade de movimentação financeira não caracteriza crime. Não
se admite a quebra do sigilo bancário, fiscal e de dados telefônicos
(medida  excepcional)  como  regra,  ou  seja,  como  a  origem
propriamente dita das investigações. Não precedeu a investigação
policial  de  nenhuma  outra  diligência,  ou  seja,  não  se  esgotou
nenhum outro meio possível de prova, partiu-se, exclusivamente, do
Relatório de Inteligência Financeira encaminhado pelo Conselho de
Controle  de  Atividades  Financeiras  (COAF)  para  requerer  o
afastamento dos sigilos. Não foi delineado pela autoridade policial
nenhum  motivo  sequer,  apto,  portanto,  a  demonstrar  a
impossibilidade  de colheita  de provas  por  outro meio  que não a
quebra  de  sigilo  fiscal.  Não  demonstrada  a  impossibilidade  de
colheita das provas por outros meios menos lesivos, converteu-se,
ilegitimamente, tal prova em instrumento de busca generalizada.
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Segundo o referido precedente, todavia, o mesmo entendimento não seria

aplicável  à mera instauração de inquérito  policial.  Para o STJ,  é lícita  a instauração de

inquérito  policial  fundado tão somente em RIFs produzidos  pelo  COAF. Leia-se,  nesse

sentido, o item 02 do referido decisium:

Quanto à instauração de inquérito policial resultante do Relatório de
Inteligência Financeira encaminhado pelo Conselho de Controle de
Atividades  Financeiras  (COAF),  nada  há  que  se  questionar,
mostrando  ele  totalmente  razoável,  já  que  os  elementos  de
convicção existentes se prestaram para o fim colimado.

Tal  posicionamento,  com  efeito,  extirpa  qualquer  dúvida  acerca  da

regularidade das provas carreadas a estes autos.

Conforme  demonstrado  no  subtópico  anterior,  os  RIFs  não  foram  os

únicos elementos de informação que lastrearam tanto a instauração do IPL 004/2014 quanto

as primeiras medidas cautelares de afastamento de sigilo bancário deferidas por este juízo.

No caso, os as informações transmitidas pelo COAF – de forma lícita, repise-se – somaram-

se às diligências adotadas pela Polícia Federal no procedimento de investigação preliminar,

já listadas no subtópico anterior.

É incorreto dizer, portanto, que o IPL 004/2014, bem como as medidas

invasivas  determinadas  nos  autos,  encontravam-se instruídos  somente  por  representação

apócrifa e RIFs do COAF. Com relação à instauração do aludido inquérito, inclusive, ainda

que  se  assumisse  como  verdadeiro  o  fato  ora  rechaçado,  não  haveria  qualquer

irregularidade, consoante entendimento do STJ.

De igual modo, com relação às medidas cautelares, registre-se por fim que

estas foram submetidas ao controle judicial deste Juízo, o que torna ainda menos crível a

tese defensiva ora refutada.

Tem-se, portanto, que a presente nulidade não subsiste.
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4. Da alegada nulidade do acesso a dados telemáticos anteriores ao deferimento de

medida cautelar proferida por tal juízo

As defesas  de alguns dos  requeridos  – notadamente  APS e MIRTO –

arguem,  como  preliminar,  a  nulidade  das  interceptações  telemáticas  realizadas  na  fase

investigatória, sob o fundamento de que teriam abarcado mensagens pretéritas. Defendem

que tal prática violaria o art. 5º da Lei nº 9.296/96, que dispõe o prazo de 15 dias para a

execução de diligências que tais.

Novamente, não há se falar em ilicitude da prova.

Preambularmente,  esclarece-se  que  os  acessos  a  dados  telemáticos

realizados nas investigações referentes à Operação Zelotes ocorreram, invariavelmente, nos

estritos limites dispostos pelas decisões judiciais que autorizaram tais providências.

Conforme  se  depreende  do  trecho  abaixo,  extraído  de  um dos  vários

ofícios direcionados aos provedores de internet, nos autos da Medida Cautelar nº 60709-

93.2015.4.01.34002 (fls. 189/212), este douto juízo autorizou explicitamente o acesso ao

histórico de mensagens trocadas pelos alvos de tais meios de obtenção de prova, nos termos

do pedido formulado pelo Parquet. Veja-se:

Assim,  deverá  essa  Operadora  promover  a  adoção  das
seguintes medidas técnicas:

a)  fornecer  acesso  às  CORRESPONDÊNCIAS
ELETRÔNICAS  (e-mails)  e  REGISTROS  DE

2 Trata-se  de  medida  cautelar  vinculada  especificamente  a  estes  autos,  que,  dentre  outras  medidas,
determinou o afastamento do sigilo telemático de APS e MIRTO, defendentes que suscitaram a preliminar
em debate.
A  título  de  elucidação,  cumpre  ainda  destacar  que  a  Medida  Cautelar  de  Afastamento  de  Sigilo
Telemático  nº  53824-97.2014.4.01.3400,  vinculada  ao  Inquérito-mãe  da  presente  operação,  também
autoriza expressamente o acesso a mensagens pretéritas, armazenadas nas contas de e-mail dos afetados
por tal medida. Nesse sentido, vide ofícios apostos às fls. 143 a 157; 221 a 241; 411 a 434 e 538 a 557.
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METADADOS  de  todas  as  caixas  ou  unidades  de
armazenamento existentes na conta (ex.: enviadas, recebidas,
lixeiras, rascunho, outras criadas pelo usuário, bem como os
discos  virtuais  de  armazenamento  vinculados  à  conta)  que
estejam  armazenadas  e/ou  arquivadas  na  conta  no  período
indicado,  procedendo  ao  envio  das  informações  através  do
SISTEMA HÓRUS da POLÍCIA FEDERAL ou, em caso de
impossibilidade de utilização desse sistema, disponibilizar as
mensagens em uma “CONTA-ESPELHO” da(s) conta(s) de
correspondência  eletrônica  inciada(s),  em  ambiente  web
(webmail), provendo à equipe de investigação usuário e senha
e  enviar  mídia  à  Autoridade  Policial  contendo  todas  as
mensagens e registros de metadados disponíveis no período
indicado.

De  fato,  considerando-se  que  a  questão  envolvendo  as  Medidas

Provisórias  trata  de  fatos  anteriores  às  primeiras  investigações  referentes  à  Operação

Zelotes,  o  interesse  do  MPF  em  comunicações  telemáticas  referia-se  essencialmente  a

mensagem pretéritas. 

Tem-se,  portanto,  que  as  diligências  probatórias  foram executadas  em

estrita atenção aos limites temporais impostos por este Douto Juízo, em seu exercício de

órgão fiscal da atividade investigatória.

De  igual  modo,  urge  salientar  que  a  decisão  judicial  supracitada  não

possui qualquer vício.

No  ponto,  cumpre  salientar  inicialmente  que,  diferentemente  do  que

alegam  os  defendentes,  a  Lei  nº  9.296/96  não  tornaria  as  comunicações  telemáticas

pretéritas inacessíveis aos órgãos de controle estatal.

Consoante posicionamento assente do Supremo Tribunal Federal, embora

a Constituição de 1988 consagre um rol amplo de direitos e garantias individuais, estes não
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possuem, em definitivo, caráter absoluto. Podem, portanto, ser flexibilizados ou mitigados,

em situações em que interesses públicos relevantes assim impuserem.

Sobre o tema, relevante a lição do Ministro Celso de Mello, nos autos do

MS 23.452/RJ, julgado pelo Supremo Tribunal Federal:

Não há, no sistema constitucional brasileiro,  direitos ou garantias
que  se  revistam  de  caráter  absoluto,  mesmo  porque  razões  de
relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de
convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente,
a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das
prerrogativas  individuais  ou  coletivas,  desde  que  respeitados  os
termos estabelecidos pela própria Constituição.

O  estatuto  constitucional  das  liberdades  públicas,  ao  delinear  o
regime jurídico a que estas estão sujeitas – e considerado o substrato
ético que as informa – permite que sobre elas incidam limitações de
ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do
interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa
das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido
em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e
garantias de terceiros.

Dentre  as  garantias  constitucionais  acima  referidas  incluem-se,  sem

dúvida,  aquelas  pertinentes  ao  sigilo  das  comunicações,  registradas  dos  mais  diversos

modos. Podem, portanto, ser flexibilizadas ou mitigadas nos casos em que imperativos de

relevância pública – como a necessidade de que sejam utilizadas em investigação criminal –

assim determinem.

Nesse sentido, destaca-se o artigo 5º, XII, da Constituição, que permite a

violação ao sigilo de correspondência, comunicações telegráficas e telefônicas, para fins de

investigação criminal ou instrução processual penal:

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas,  de  dados  e  das  comunicações  telefônicas,  salvo,  no
último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei
estabelecer  para  fins  de  investigação  criminal  ou  instrução
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processual penal;

Na hipótese ora vertida, o acesso ao conteúdo de mensagens trocadas por

investigados em período de tempo delimitado no passado era essencial  às investigações

empreendidas no âmbito da Operação Zelotes. 

Dada a natureza tipicamente econômica dos delitos apurados – que não

deixam corpo de delito evidente e são praticados por diversas pessoas, em complexa cadeia

funcional de participação –, mostrava-se essencial que os órgãos de controle acessassem

comunicações travadas pelos investigados no período do passado em que tais crimes teriam

ocorrido. 

Com efeito, somente a partir de tal diligência, pôde o  Parquet entender

com  maior  profundidade  qual  foi  a  dinâmica  de  relacionamento,  bem  como  quais  as

funções  exercidas  por  cada  uma das  peças  envolvidas  nas  espúrias  negociações  para  a

edição de medidas provisórias.

Não por outro motivo,  inclusive, este douto Juízo,  órgão incumbido de

realizar o cotejo entre os direitos fundamentais em jogo, prontamente deferiu o acesso às

comunicações  telemáticas  solicitadas  pelo  Ministério  Público  Federal,  em  atenção  às

representações formuladas pela Polícia Federal.

Diante de tais explicações, resta clara a licitude e correção das decisões

judiciais proferidas no âmbito das medidas cautelares de afastamento de sigilo telemático

que instruem a presente ação penal, bem como a impropriedade dos argumentos utilizados

pelos defendentes nesse ponto.

De fato, não é correta a interpretação de que a Lei nº 9.296/96, em razão

do que dispõe seu artigo 5º, vedaria o acesso a dados telemáticos pretéritos. 
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Como visto, trata-se de entendimento contrário à disciplina constitucional

do tema dos direitos e garantias fundamentais, uma vez que, ao cabo, confere à garantia de

inviolabilidade de informações telemáticas pretéritas um caráter absoluto. 

Diferentemente do que alegam os defendentes, a ausência de disposição

expressa na Lei nº 9.296/96 acerca do acesso a comunicações telemáticas passadas, não

implica a impossibilidade de que estes possam ser acessados de qualquer maneira, quando

necessário. 

Em  verdade,  da  leitura  do  já  citado  artigo  5º,  XII,  da  Constituição,

constata-se  que  seu  conteúdo  representa  verdadeira  ponderação  de  direitos  e  garantias

fundamentais prévia, realizada  ex ante  pelo próprio constituinte, com o objetivo de fixar

regra de atuação em situações que tais, notoriamente complexas. 

Destarte,  interpretações  como  a  ora  questionada,  tendente  a  alterar  o

balanceamento realizado em tal dispositivo da Constituição, deve ser considerado com ele

incompatível e, por conseguinte, inconstitucional.

Destaque-se, ademais, que a previsão legal constante do art. 5º da Lei nº

9.296/96, no sentido de que as interceptações deverão durar quinze dias,  não implica a

impossibilidade de acesso a dados passados.

Na espécie,  cumpre  destacar que tal  prazo destina-se a permitir  que o

Judiciário  exerça  um  controle  próximo  e  rígido  acerca  da  duração  das  interceptações

telefônicas, relevantes para a apuração de crimes que estejam a ocorrer naquele momento. 

Por tal motivo, inclusive, estabelece-se o exíguo prazo de 15 dias para a

duração das diligências, renovável tantas vezes enquanto houver necessidade, na linha da

jurisprudência consagrada do STF. 

“HABEAS  CORPUS”  –  ALEGADA  FALTA  DE
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FUNDAMENTAÇÃO  DO  ATO  DECISÓRIO  QUE
DETERMINOU  A  INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA  –
INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE VALEU DA TÉCNICA
DE  MOTIVAÇÃO  “PER  RELATIONEM”  –  LEGITIMIDADE
CONSTITUCIONAL  DESSA  TÉCNICA  DE
FUNDAMENTAÇÃO – SUCESSSIVAS PRORROGAÇÕES DA
INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA  –  POSSIBILIDADE  –
PERÍODO NÃO SUPERIOR A 15 (QUINZE) DIAS EM CADA
RENOVAÇÃO – PRECEDENTES –  PERSECUÇÃO PENAL E
DELAÇÃO  ANÔNIMA  –  VIABILIDADE,  DESDE  QUE  A
INSTAURAÇÃO  FORMAL  DO  PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO  TENHA  SIDO  PRECEDIDA  DE
AVERIGUAÇÃO  SUMÁRIA,  “COM  PRUDÊNCIA  E
DISCRIÇÃO”,  DESTINADA  A  APURAR  A
VEROSSIMILHANÇA  DOS  FATOS  DELATADOS  E  DA
RESPECTIVA AUTORIA – DOUTRINA – PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO.

(HC 121271 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda
Turma, julgado em 13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
164 DIVULG 25-08-2014 PUBLIC 26-08-2014) 

Tem-se, portanto, que o prazo de 15 dias constitui regra construída com a

função  de  permitir  o  controle  da  duração  das  interceptações  telefônicas  e  telemáticas

referentes a condutas criminosas em execução ou a serem executadas, cujo lapso de duração

é desconhecido pelo Judiciário.

Nesse diapasão, é patente a inaplicabilidade do art. 5º da Lei 9.296/96 em

relação  à  interceptação  de  dados  telemáticos  passados,  uma  vez  que,  ao  analisar  o

cabimento de tal medida, o Judiciário tem conhecimento prévio do período de tempo, ainda

que aproximado, em que os crimes teriam ocorrido. Em casos que tais, pode deferir, até

mesmo com maior precisão, qual o período de duração da medida invasiva, em período

superior ou inferior ao prazo de 15 dias.
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Logo, não subsiste o argumento aventado pelos requeridos, no que toca à

utilização  de  tal  prazo  em  relação  às  mensagens  de  e-mail  utilizadas  na  presente

investigação.

Em verdade, a compreensão do art. 5º da Lei 9.296/96 como ferramenta

de controle da duração da interceptação de comunicações, afasta qualquer interpretação de

que o aponte como instrumento de limitação temporal da duração de medidas invasivas

relativas a dados pretéritos. Além de contrária à Constituição – como visto –, tal tese não

possui sequer fundamento legal, dada a finalidade flagrantemente distinta do dispositivo

que a legitimaria.

Tem-se, portanto, que a preliminar ora debatida não se sustenta.

5.  Da alegada nulidade  das  provas produzidas  com auxílio  da Receita  Federal  do

Brasil.

ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, em sua defesa, alega que o acervo

probatório  que instrui  a  presente  ação seria  nulo,  em razão da participação da Receita

Federal  do Brasil  e da Corregedoria  Geral do Ministério  da Fazenda em sua produção.

Afirma, no ponto, que tal fato usurparia competência da Polícia Federal.

Sobre o tema, destaca-se, preambularmente, que, diferentemente do que

alega  o  defendente,  o  art.  144,  IV,  da  Constituição  não  garante  à  Polícia  Judiciária  o

monopólio de investigações criminais.

Da  leitura  do  art.  58,  §  3º,  da  CF,  bem  como  de  diversos  outros

dispositivos legais – notadamente as Leis 9.613/98, 8112/90, 6385/76, 8443/92 e Lcp 75/93

– percebe-se que diversas instituições de controle estatal, como Ministério Público, como o

Ministério Público, as Comissões Parlamentares de Inquérito, a Receita Federal do Brasil, a

Comissão  de  Valores  Mobiliários,  possuem  atribuições  funcionais  que  lhes  permitem

conduzir investigações úteis também à esfera criminal.
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Nesses casos, é plenamente possível que tais informações lastreiem, até

mesmo de forma exclusiva, a instauração de ação penal.

Sobre o tema,  é esclarecedora a menção a trecho do voto do Ministro

Gilmar Mendes exarado no julgamento do RE 593.727/MG, julgado sob a sistemática da

repercussão geral, que reflete o posicionamento majoritário da Corte:

Importante mais uma vez advertir que a atividade investigatória não
é exclusiva da polícia judiciária. O próprio constituinte originário,
ao delimitar o poder investigatório das comissões parlamentares de
inquérito (CF, art. 58, § 3º), pareceu encampar esse entendimento.

Raciocínio diverso – exclusividade das investigações efetuadas por
organismos policiais – levaria à conclusão absurda de que também
outras  instituições,  e  não somente  o Ministério  Público,  estariam
impossibilitadas  de  exercer  atos  investigatórios,  o  que  é  de  todo
inconcebível.

Por outro lado, o próprio Código de Processo Penal, em seu art. 4º,
parágrafo único, dispõe que a apuração das infrações penais e sua
autoria não excluirá a competência de autoridades administrativas a
quem por lei seja cometida a mesma função.

À guisa de exemplo,  cito,  entre outras,  a atuação das Comissões
Parlamentares  de  Inquérito  (CF,  art.  58,  §  3º),  os  procedimentos
administrativos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras
COAF (Lei 9.613/98), da Receita Federal, pelo Bacen, da CVM, do
TCU,  do  INSS  e,  por  que  não  lembrar,  mutatis  mutandis,  as
sindicâncias  e  os  processos  administrativos  no  âmbito  dos
poderes do Estado.

Na  linha  do  entendimento  que  venho  expor,  convém  destacar
excerto  do  voto  proferido  pelo  Min.  Celso  de  Mello  no  HC
89.837/DF:

“Mostra-se importante assinalar, nessa linha de pensamento, que a
instituição policial, qualquer que seja a dimensão política em que
se  ache  estruturada  (quer  no  âmbito  da  União,  quer  no  dos
Estados-membros),  não  detém,  em  nosso  sistema  normativo,  o
monopólio da competência investigatória em matéria penal,  pois
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tal  como  observa  BRUNO  CALABRICH  (Investigação  criminal
pelo Ministério Público fundamentos e limites constitucionais , p.
103/104,  item  n.  3.4,  2007,  RT),  apoiando-se,  para  tanto,  em
registro feito por Luciano Feldens e Lênio Streck o ordenamento
constitucional não impede que outros órgãos estatais, diversos da
Polícia, promovam, por direito próprio, em suas respectivas áreas
de  atribuição,  atos  de  investigação  destinados  a  viabilizar  a
apuração e a colheita de provas concernentes a determinado fato
que  atinja  valores  jurídicos  postos  sob  a  imediata  tutela  de
referidos  organismos  públicos,  independentemente  de  estes
posicionarem-se nos domínios institucionais do Poder Executivo ou
do Poder Legislativo:

(…) No âmbito do Poder Executivo, são citadas as investigações
realizadas  pela  Receita  Federal  (Delegacias  da  receita  e  seus
ESPEI), PELO Bacen (Decif e COAF) e pela Corregedoria-Geral
da União (hoje denominada Controladoria-Geral  da União).  No
Poder  Legislativo,  destacam-se  as  apurações  promovidas  pelas
CPI  (art.  58,  §  3º,  da  CF/88),  além  do  inquérito  a  cargo  da
Corregedoria da Câmara dos Deputados ou do diretor do serviço
de  segurança  (no  caso  da  prática  de  uma  infração  penal  nos
edifícios  da  Câmara  dos  Deputados  –  art.  269  do  Regimento
Interno da Câmara). (…).

Podem ser acrescentados diversos outros exemplos não citados na
referida obra: as investigações realizadas pelos órgãos estaduais
ou  municipais  correlatos  aos  federais  (Receitas,  Corregedorias,
Comissões Parlamentares), pelo INSS (contra crimes a previdência
social),  pelas  Delegacias  do  Trabalho  (crimes  contra  a
organização  do  trabalho,  especialmente  trabalho  escravo),  pelo
Ibama  e  pelos  órgãos  estaduais  de  proteção  do  meio  ambiente
(infrações penais ambientais).

Todo esse rol (…) não é exaustivo, nada impedindo, ademais, que
outras leis prevejam a atribuição investigatória de outros órgãos,
desde que sua natureza e função se harmonizem com a estrutura
constitucional  em  que  se  inserem”.  (HC  89.837/DF,  Rel.  Min.
Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.11.2009) (grifo nosso).

No caso, considerando-se que os fatos que deram azo à Operação Zelotes

seriam de interesse da Receita Federal do Brasil e da Corregedoria Geral do Ministério da

Fazenda, dado o envolvimento de conselheiros do CARF nos ilícitos  investigados,  bem
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como  o  tema  tributário  versado  nas  medidas  provisórias  alvo  da  investigação,  não  há

irregularidade em sua participação nas investigações.

Destaque-se, por fim, que o caso em análise em nada se assemelha com

aquele que levou à anulação da Operação Satiagraha – precedente invocado pela defesa de

APS em sua argumentação.

Na  referida  operação,  anulada  pelo  STJ  em  2011,  verificou-se  a

participação informal, sem autorização judicial sem demonstração de interesse institucional

de agentes da ABIN, em investigações igualmente informais sobre diversos indivíduos.

In  casu,  a  participação  de  agentes  da  RFB,  além  de  pertinente,  foi

devidamente autorizada por este Douto Juízo, notadamente no momento em que concedeu o

compartilhamento integral dos elementos de informação coletados com tal órgão. Ademais,

sua atuação deu-se de forma documentada, em obediência ao objeto investigado na presente

operação.

Logo, não há que se falar em irregularidade em tal ponto.

6. Da alegada nulidade de correspondência apreendida na residência de APS 

Ainda  em  sede  preliminar,  APS  alega  a  nulidade  da  apreensão  de

mensagem  de  e-mail  impressa,  realizada  pela  Polícia  Federal  quando  da  execução  de

medida cautelar de busca e apreensão na sede da empresa MARCONDES E MAUTONI. 

Afirma, para tanto, que tal documento se equipararia a correspondência, a

qual somente poderia ser arrecadada após ordem judicial específica.

Tal alegação não merece guarida.
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Conforme já trabalhado no presente arrazoado, não existem direitos ou

garantias  fundamentais  absolutas;  todos  podem excepcionalmente  ser  flexibilizados,  em

prol de interesses públicos. Tal entendimento, por óbvio, aplica-se à garantia de sigilo de

correspondências, ora debatida.

No caso em testilha,  ainda que se considere que mensagem de e-mail

impressa possa se equiparar a correspondência, verifica-se que o documento em testilha foi

coletado em procedimento de busca e apreensão, licitamente deferido por este Douto Juízo.

Transcrevo:

49. Posto isso, INDEFIRO os pedidos de prisão temporária e
preventiva e DEFIRO, parcialmente, os pedidos de:

a.  busca  e  apreensão,  a  ser  cumprida  nos  endereços
constantes  da  TABELA  03  (fls.  489/494)3,  de  todos  os
elementos  de  prova da prática  dos  crimes  de  organização
criminosa,  associação  criminosa,  lavagem  de  dinheiro,
advocacia  administrativa,  tráfico  de  influência,  corrupção
ativa  e  passiva,  conforme  listagem  constante  da
representação  policial,  incluindo  documentos  (anotações,
agendas, cartas não lacradas, e-mails impressos, escrituras,
procurações,  comprovantes  da  realização  de  operações
bancárias  e  cambiais,  recibos,  formulários  preenchidos,
cotações de moeda estrangeira, fichas de abertura de contas
e extratos bancários, atos constitutivos, cartas de preposição,
guias de pagamento, notas fiscais, contratos em feral, peças
jurídicas etc), títulos de crédito e papéis representativos de
patrimônio  (ações,  debêntures,  bônus,  certificados  de
propriedade),  equipamentos  de  informática  (computadores,
disquetes,  CDs,  discos  rígidos,  pen  drives  e  equivalentes),
além  de  tudo  mais  que  possa  figurar  como  instrumento,
indício,  prova  ou  proveito  de  prática  delitiva.  Autorizo,
ainda,  a  busca  e  apreensão  no  endereço  residencial  de
LEONARDO MANZAN, qual seja: SQS 203, BLOCO G, APT.
501,  ASA  SUL,  BRASILlA-DF,  conforme  requerido  pelo
Ministério Público Federal (fI. 519).

3 Dentre as localidades listadas na referida tabela, à linha 37, encontra-se o do escritório MARCONDES E
MAUTONI, no qual fora apreendido o e-mail em comento.
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Nota-se, portanto, que, diferentemente do que alega o defendente, houve

determinação  judicial  expressa  de  apreensão  de  e-mails  impressos  eventualmente

encontrados nos endereços em que se executariam as buscas e apreensões.

Assim, não possui guarida a alegação suscitada pela parte.

Em verdade, entende-se que, ainda que não houvesse menção expressa à

possibilidade  de  apreensão  de  e-mails  impressos,  não  existiria  qualquer  nulidade  no

recolhimento do documento em testilha.

Com  efeito,  é  cediço  na  doutrina  e  jurisprudência  pátria  que

procedimentos  de  tal  natureza,  cujo  objetivo  é  o  recolhimento  de  todo  e  qualquer

documento  ou  objeto  relevante  às  apurações  –  assim  determinados  em  razão  da

impossibilidade fática de se determinar anteriormente quais os objetos ou documentos serão

encontrados –, não podem ser obstados por eventuais sigilos legal ou constitucionalmente

previstos.

Considera-se, nessas situações, que a real e comum possibilidade de que

recaia sobre parte dos bens apreendidos norma de sigilo é levada em conta pelo magistrado,

no momento em que defere a realização de busca e apreensão, a qual, ressalte-se, também

possui alto grau de invasividade superior. Faz-se, portanto, uma espécie de cotejo ex ante

entre as garantias individuais e os imperativos públicos envolvidos, embutido no conjunto

de variáveis a serem consideradas momento da análise do cabimento ou não da busca e

apreensão.

Por tal motivo, inclusive, o artigo 243 do Código de Processo Penal, ao

disciplinar os requisitos essenciais de todo o mandado de busca e apreensão, solicita apenas

a determinação do local em que se realizará a diligência; a delimitação específica do que

será  apreendido  é  eventual,  aplicável  somente  em  casos  em  que  tal  informação  é

previamente conhecida. Veja-se:
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Art. 243.  O mandado de busca deverá:

I  -  indicar,  o  mais  precisamente  possível,  a  casa  em  que  será
realizada  a  diligência  e  o  nome  do  respectivo  proprietário  ou
morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá
de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem;

II - mencionar o motivo e os fins da diligência;

III - ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o
fizer expedir.

Tem-se, portanto, que o eventual sigilo de objetos recolhidos em busca e

apreensão  é  implicitamente  afastado  pela  decisão  judicial  que  defere  tal  medida,

responsável por flexibilizar garantia individual de maior jaez, qual seja, a inviolabilidade de

domicílio.

Sobre o tema, relevante a análise do seguinte precedente do STF, no qual

afirma que eventual sigilo dos bens a serem coletados não pode obstar busca e apreensão:

HABEAS  CORPUS.  BUSCA  E  APREENSÃO
FUNDAMENTADA.  VERIFICAÇÃO  DE  QUE  NO  LOCAL
FUNCIONAVA  ESCRITÓRIO  DE  ADVOCACIA.
NECESSIDADE  DE  FUNDAMENTAÇÃO  ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO MAGISTRADO ANTES
DA  EXECUÇÃO  DA  MEDIDA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
EXECUÇÃO  EM  SITUAÇÃO  DISTINTA  DAQUELA
DETERMINADA  NA  ORDEM  JUDICIAL.  NULIDADE  DAS
PROVAS  COLHIDAS.  ORDEM  CONCEDIDA.  1.  O  sigilo
profissional  constitucionalmente  determinado  não  exclui  a
possibilidade de cumprimento de mandado de busca e apreensão em
escritório de advocacia. O local de trabalho do advogado, desde que
este  seja  investigado,  pode  ser  alvo  de  busca  e  apreensão,
observando-se  os  limites  impostos  pela  autoridade  judicial.  2.
Tratando-se de local onde existem documentos que dizem respeito a
outros sujeitos não investigados, é indispensável a especificação do
âmbito  de abrangência da medida,  que não poderá ser  executada
sobre a esfera de direitos de não investigados. 3. Equívoco quanto à
indicação do escritório profissional do paciente, como seu endereço
residencial,  deve ser prontamente comunicado ao magistrado para
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adequação da ordem em relação às cautelas necessárias, sob pena de
tornar  nulas  as  provas  oriundas  da  medida  e  todas  as  outras
exclusivamente delas decorrentes. 4. Ordem concedida para declarar
a nulidade das provas oriundas da busca e apreensão no escritório
de  advocacia  do  paciente,  devendo  o  material  colhido  ser
desentranhado dos autos do INQ 544 em curso no STJ e devolvido
ao  paciente,  sem  que  tais  provas,  bem  assim  quaisquer  das
informações oriundas da execução da medida,  possam ser usadas
em relação ao paciente ou a qualquer outro investigado, nesta ou em
outra investigação.

(HC 91610, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado  em 08/06/2010,  DJe-200  DIVULG 21-10-2010  PUBLIC
22-10-2010 EMENT VOL-02420-02 PP-00237 RTJ  VOL-00216-
PP-00346) 

Igual entendimento foi encampado pelo e. STJ, conforme se depreende do

acórdão a seguir:

HABEAS  CORPUS.  CRIMES  CONTRA  A  ORDEM
TRIBUTÁRIA,  LAVAGEM  DE  DINHEIRO  E  QUADRILHA.
BUSCA  E  APREENSÃO  DE  AGENDA  ENCONTRADA  EM
PODER  DO  PACIENTE.  OFENSA  AO  DIREITO  À
PRIVACIDADE  E  À  INTIMIDADE.  NECESSIDADE  DE
DECISÃO  JUDICIAL  ESPECÍFICA  AUTORIZANDO  A
MEDIDA.  IMPROCEDÊNCIA.  DECISÃO  JUDICIAL
FUNDAMENTADA.  ATENDIMENTO  AO  REQUISITOS  DO
ARTIGO  240  E  243  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.
ILICITUDE NÃO VERIFICADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. É cediço que não existem direitos absolutos, motivo pelo qual,
apesar  de  a  Constituição  prever  o  direito  à  privacidade  e  à
intimidade,  admite-se  a  sua  relativização  diante  do  princípio  da
proporcionalidade.

2. O sigilo das comunicações disposto no inciso XII do artigo 5º da
Constituição  Federal  não  inviabiliza  o  conhecimento  de  dados
sigilosos, porquanto a Suprema Corte entende que o preceito refere-
se somente à comunicação dos dados, e não a estes em si mesmos.

3. O artigo 240 do Código de Processo Penal, ao tratar da busca e
apreensão,  apresenta um rol  exemplificativo  dos  casos  em que a
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medida  pode ser  determinada,  no qual  se encontra a  hipótese de
arrecadação de objetos necessários à prova da infração ou à defesa
do réu,  não havendo qualquer  ressalva de que não possam dizer
respeito à intimidade ou à vida privada do indivíduo.

4. Assim, estando a agenda em poder do paciente quando da sua
prisão, e constituindo documento que guarda estreita relação com os
fatos  investigados  na  presente  ação  penal,  não  há  qualquer
impedimento a que seja feita sua apreensão.

5.  Ademais,  não  há  no  ordenamento  jurídico  pátrio  qualquer
exigência de que a manifestação judicial que defere a cautelar de
busca e apreensão esmiúce quais documentos ou objetos devam ser
coletados, até mesmo porque tal pormenorização só é possível de
ser implementada após a verificação do que foi encontrado no local
em que cumprida  a  medida,  ou  do  que  localizado  em poder  do
indivíduo que sofreu a busca pessoal.

6. Ao contrário, o artigo 243 da Lei Processual Penal disciplina os
requisitos do mandado de busca e apreensão, dentre os quais não se
encontra o detalhamento do que pode ou não ser arrecadado.

7. Não há no ordenamento jurídico pátrio qualquer exigência de que
a manifestação judicial que defere a cautelar de busca e apreensão
esmiúce  quais  documentos  ou  objetos  devem  ser  coletados,  até
mesmo  porque  tal  pormenorização  só  é  possível  de  ser
implementada após a verificação do que foi encontrado no local em
que  cumprida  a  medida,  ou  do  que  localizado  em  poder  do
indivíduo que sofreu a busca pessoal.

8.  Da  leitura  da  decisão  que  autorizou  a  medida  cautelar  que
resultou  na  arrecadação  da  agenda  que  estava  com  o  paciente,
observa-se  que  os  princípios  e  normas  legais  pertinentes  foram
totalmente cumpridos, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer
ilegalidade ou descumprimento de formalidade que pudesse ensejar
a ilicitude da busca e apreensão no caso concreto.

9. Ordem denegada.

(HC  142.205/RJ,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA
TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 13/12/2010)
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Assim, diante de todos os argumentos ora apresentados, não há que se

falar em nulidade no caso.

7. Do alegado cerceamento de defesa

As defesas de APS, JOSÉ RICARDO e MAURO, em suas manifestações,

arguem o cerceamento do exercício de seus direitos de ampla defesa. Como fundamento,

valem-se, em suma, da suposta ausência de juntada de cópia da decisão exarada no processo

nº 7250-79.2015.4.01.3400; da impossibilidade de acesso dos autos da presente ação penal

no cárcere; bem como da narrativa fática desconexa e obscura utilizada na sentença.

No  que  toca  à  primeira  das  irregularidades  ora  citadas,  destaca-se,

inicialmente, que APS, assim como os demais investigados, desde 26 de março de 2015,

possuem  o  direito  de  acessar  a  integralidade  dos  autos  da  medida  cautelar  nº  7250-

79.2015.4.01.3400 – referente ao primeiro procedimento de busca e apreensão realizado no

âmbito da Operação Zelotes.

Tal  direito,  garantido  pelo  teor  da  Súmula  Vinculante  nº  14,  foi

efetivamente exercido pela defesa de APS, que, às fls. 641/642, solicitou vista integral dos

autos em comento; pedido este efetivamente deferido por este douto juízo.

Nesse contexto,  tem-se que a eventual ausência da decisão judicial  em

comento  não  geraria  prejuízo  ao  correto  exercício  da  atividade  defensiva.  Assim,  com

fulcro no art. 563 do CPP, não há que ser declarada nulidade em decorrência de tal fato:

Art.  563.   Nenhum ato  será  declarado  nulo,  se  da  nulidade  não
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
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Sobre  o  tema,  relevante  pontuar  que  o  e.  STF  possui  pacífico

entendimento no sentido de que nulidades, até mesmo absolutas, não devem ser decretadas

sem que haja a comprovação do prejuízo:

HABEAS  CORPUS.  PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.
PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
“OPERAÇÃO  CARCARÁ”.  AUDIÊNCIA  DE  INSTRUÇÃO  E
JULGAMENTO.  BACHAREL  EM  DIREITO  NÃO  INSCRITO
NA  OAB.  NULIDADE  RELATIVA.  NECESSIDADE  DE
DEMONSTRAR O EFETIVO PREJUÍZO. FUNDAMENTOS DA
PRISÃO  PREVENTIVA.  LEGITIMIDADE.  GARANTIA  DA
ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS
OPERANDI.  MOTIVAÇÃO  IDÔNEA.  EXCESSO  DE  PRAZO.
NÃO  CARACTERIZAÇÃO.  COMPLEXIDADE  DA  AÇÃO
PENAL.  ORDEM  DENEGADA. I  –  O  entendimento  deste
Tribunal  é  o  de  que,  para  o  reconhecimento  de  eventual
nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração
do prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido, o STF
tem reafirmado que a demonstração de prejuízo, “a teor do art.
563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa
ou  absoluta,  eis  que  (…)  o  âmbito  normativo  do  dogma
fundamental  da  disciplina  das  nulidades  pas  de  nullité  sans
grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel.
Min. Ellen Gracie).

(...)

V – Habeas corpus denegado.

(HC  120880,  Relator(a):   Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,
Segunda  Turma,  julgado  em  01/04/2014,  PROCESSO
ELETRÔNICO  DJe-092  DIVULG  14-05-2014  PUBLIC  15-05-
2014) 

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.  PROCEDIMENTO.  LEI  10.409/2002.
NULIDADE. PREJUÍZO. 1. A demonstração de prejuízo, a teor
do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela
relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a Corte, "o
âmbito  normativo  do  dogma  fundamental  da  disciplina  das
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nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades
absolutas" (HC 81.510, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma,
unânime, DJ de 12.4.2002). 2. Ordem indeferida

(HC 85155, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma,
julgado em 22/03/2005, DJ 15-04-2005 PP-00038 EMENT VOL-
02187-03 PP-00568) 

Com relação  ao  acesso  dos  réus  à  íntegra  da  presente  ação  penal  no

cárcere, o MPF entende igualmente inexistir tal irregularidade.

No  ponto,  pede-se  vênia  para  transcrever  manifestação  ministerial

prolatada  nos  autos  do  Processo  nº  72085-76.2015.4.01.3400,  no  qual  APS  questiona

suscita a questão em debate:

O Ministério  Público  Federal,  pelo Procurador  da República  que
esta subscreve, em atenção à petição de fls. 02/03, manifesta-se no
seguinte sentido.

Trata-se  de  petição  na  qual  alega-se  que  a  autoridade  carcerária
estaria impedindo o investigado ter acesso a documentos (cópias do
processo  nº  0070091-13.2015.4.01.3400),  o  que  caracterizaria
constrangimentos ilegal.

Aduz ainda que esse fato causa prejuízo ao investigado uma vez que
impossibilita o pleno exercício da autodefesa.

Requer que seja determinado à autoridade carcerária do presídio da
papuda que libere os documentos que estão retidos sem qualquer
restrição  e,  alternativamente,  que esse juízo  reproduza  cópias  do
citado processo e encaminhe à aquela autoridade. Requer, ainda, a
devolução do prazo para defesa a partir do cumprimento da medida.

É o relato do necessário.

Não assiste razão ao requerente.

Não  existe  sequer  indícios  de  que  a  autoridade  carcerária  esteja
impedindo de forma indevida o acesso aos documentos enviados ao
réu.

55/274



Além disso, incumbe a autoridade carcerária fiscalizar a entrada e
saída  de  objetos  e  documentos  do  estabelecimento  penitenciário
como forma de garantir a segurança dos internos e visitantes, evitar
fugas e coibir a prática de crimes.

Em se tratando de documentos,  eles devem ser inspecionados de
modo  que  seja  verificado  a  legalidade  do  respectivo  conteúdo,
evitando-se com isso a realização de comunicações indevidas.

As regras da Penitenciária da Papuda são estabelecidas pelo Juiz da
Vara  de  Execuções  Penais  do  Tribunal  de  Justiça  do  Distrito
Federal  e  Territórios  e  não  podem  ser  infringidas,  sob  risco  de
segurança  dos  demais  presos.  Eventuais  atrasos  podem  ser
explicados em razão do acúmulo de serviço em razão da quantidade
inadequada de servidores, fato esse registrado na própria petição. O
acusado não faz jus a privilégios no cárcere.

Ademais,  não  se  vislumbra,  no  caso,  cerceamento  de  defesa.  O
acesso  à  cópia  dos  autos  do processo  é  amplo,  uma vez  que  os
respectivos  procuradores,  que  possuem  o  conhecimento  técnico,
podem e devem apresentar  os  fatos  constantes  dos  autos  em sua
inteireza e de forma didática.

Como se  tal  não  bastasse,  a  pretensão do requerente  não possui
fundamento legal.

Portanto,  sem  qualquer  fundamento  jurídico  as  alegações
apresentadas por Alexandre Paes dos Santos.

Assim,  também  com  relação  a  tal  ponto,  não  há  que  se  falar  em

cerceamento de defesa.

Por  fim,  no  que  diz  respeito  à  alegação  de  que  a  redação  da  peça

acusatória geraria prejuízo à defesa, pontua-se que tal questão, caso verificada, geraria a

inépcia da inicial; fato este já afastado por este douto juízo.

Logo,  também  este  fundamento  não  se  presta  a  demonstrar  suposto

cerceamento de defesa no caso.
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8. Da alegada inversão tumultuária do procedimento adotado na presente ação penal

CRISTINA, em sua manifestação de resposta à acusação, aponta que o

rito procedimental adotado na presente ação penal seria tumultuário, o que prejudicaria o

correto  exercício  de  sua  defesa.  Aduz,  nesse  sentido,  que  a  audiência  de  instrução  e

julgamento teria sido marcada antes do juízo sobre a possibilidade de absolvição sumária,

nos termos do art. 397 do CPP.

Tal irregularidade, contudo, não subsiste.

Inicialmente, destaca-se que o mandado de intimação da defendente para

a aludida audiência de instrução e julgamento continha expressamente a ressalva de que tal

ato não ocorreria em caso de absolvição sumária.

Depreende,  pois,  que  em  nenhum  momento  este  douto  juízo  buscou

suprimir fases procedimentais em prol da celeridade processual; em verdade, apenas adotou

medidas tendente a otimizar a realização de atos processuais, sobretudo diante do fato de

que há réus presos preventivamente em razão dos fatos discutidos na presente ação penal.

De igual modo, pode-se verificar a inexistência do prejuízo processual ora

aventado a  partir  da  decisão de fls.  4390/4394.  Na oportunidade,  este  douto  juízo,  em

momento  anterior  à  realização  das  audiências  de  instrução  e  julgamento,  rechaçou  a

possibilidade de absolvição sumária da requerida CRISTINA, diante do não preenchimento

dos requisitos dispostos nos incisos do art. 397 do CPP.

Assente-se, por oportuno, que a forma pela qual os réus da presente ação

penal foram intimados para as audiências de instrução não representaram, de modo algum,

demonstração de que, mesmo antes do oferecimento das respostas à acusação, este juízo

estaria inclinado a não decretar a absolvição sumária dos réus.
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Com  efeito,  tal  ilação  pode  ser  prontamente  afastada  a  partir  da

fundamentação  idônea  que  lastreia  a  decisão  de  fls.  4390/4394,  na  qual  há  o  cotejo  e

enfrentamento  dos  fundamentos  expostos  na  manifestação  de  fls.  3910/4019.  Ademais,

cumpre  pontuar  que  o  réu  VILARINHO,  intimado  de  igual  modo,  foi  absolvido

sumariamente por este douto juízo, em razão dos fundamentos por ele arguidos em sede de

resposta à acusação.

Portanto,  constatada  a  inexistência  de  qualquer  prejuízo  decorrente  da

forma pela qual os réus da presente ação foram intimados para as audiências de instrução,

descabe falar em prejuízo ao princípio da ampla defesa, na linha da jurisprudência citada no

tópico anterior.

Diante  do  exposto,  também  nesse  ponto  não  merece  prosperar  a

preliminar alegada pela defesa.

B. DO MÉRITO

Superadas as preliminares alegadas pelos defendentes, passa-se à análise

de fundo da questão penal deduzida ao juízo.

1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

1.1 Crimes complexos e prova indiciária

O Ministério Público Federal entende necessário, em caráter preliminar à

análise do contexto probatório propriamente dito,  tecer considerações teóricas acerca de

crimes complexos e prova indiciária.4

4 As considerações teóricas aqui expostas baseiam-se, primordialmente, na leitura da obra As lógicas das 
provas no processo: prova direta, indícios e presunções, escrita por Deltan Martinazzo Dallagnol e editada
pela Editora Livraria do Advogado em 2015.
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Essas linhas iniciais fazem-se necessárias para que o juízo perceba quais

os  elementos  possíveis  de  serem provados,  bem como  a  possa  se  convencer,  no  caso

concreto,  da  existência  dos  crimes  e  de  suas  respectivas  autorias,  apto  a  sustentar  um

decreto condenatório. 

Trata a denúncia de uma complexa organização criminosa, que recebeu

milhões  de reais  para influenciar  na tramitação das Medidas Provisórias nº 471/209,  nº

512/2010 e nº 627/2013, que tratavam da concessão e/ou prorrogação de incentivos fiscais

que resultaram na redução da carga tributária imposta às indústrias do setor automobilístico,

em especial às empresas que implantaram suas plantas industriais no estado de Goiás.

A análise dos fatos engloba a existência de um grupo de pessoas que se

relacionava de forma espúria com agentes do setor público e privado, envolvendo a edição e

o  posterior  acompanhamento  nas  Casas  Legislativas  de  atos  normativos  de  especial

interesse das empresas contratantes, em especial da MMC Automotores do Brasil Ltda, que

repassava, a pretexto de suposta prestação de serviços de “consultoria”, valores utilizados

para viabilizar a prática de atos de corrupção.

Consultoria  e  lobby  não  são  crimes.  Pagar  para  funcionários  e

agentes  públicos  promoverem a  satisfação  de  interesses  privados,  sim.  Essa  era  a

atividade da organização.

Não se  tergiversa,  ainda,  sobre os  possíveis  ganhos  sociais  com os

benefícios  fiscais.  Testemunhas  arroladas  pela  defesa  (algumas  com  campanhas

financiadas  pela  MMC) exaltam essa  característica  que  em nada  altera  o  caráter

nefasto na manipulação de instituições, de detalhes redacionais (parágrafos, termos)

para a satisfação de agentes econômicos específicos.

Por  se  tratar  de  atos  ilícitos  concretizados  em  diversas  situações

específicas, eram utilizadas todas as cautelas possíveis pela quadrilha para que suas práticas
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não deixassem rastros, de molde a assegurar a impunidade em caso de identificação pelos

órgãos de repressão penal do Estado. 

Os  envolvidos  utilizavam-se  de  códigos  em  conversas  telefônicas  e

telemáticas, o uso de referência a uma partida de futebol para antecipar o resultado de um

julgamento  no CARF, códigos  e  iniciais  nas  anotações  de modo cifrado,  a  abertura de

contas  de “e-mail”  com dados de terceiras pessoas,  entregas  de dinheiro em espécie  e,

principalmente,  a celebração de contratos  para dar  aparência  de legalidade  aos serviços

prestados.

Os crimes perpetrados pelos acusados são de difícil prova, caracterizando

o  que  a  jurisprudência  alemã  denomina  Vier-Augen-Gespräche (“conversas  sob  quatro

olhos”)  e  que se  caracterizam por  determinados  fatos  ocorrerem em ambiente  fechado,

como anotam Silva e Reis (2013). Como se vê em julgados do Bundesgerichtshof (v.g.,

BGH NJW 99, 363; BGH WM 03, 1740, Az. VI ZR 325/11, de 14 de maio de 2013) a

consequência  do que chamam “conversas  sob quatro olhos” é  de somente  admitirem a

prova testemunhal  de  alguém que  tenha  presenciado  tal  encontro.  No  caso  dos  crimes

societários,  os  contatos  ou  são  entre  possíveis  réus  ou  entre  réus  e  testemunhas,  não

raramente subordinadas, o que deixa clara a dificuldade probante.

Não se pode deixar de levar em conta nesse cenário o relevo da prova

indiciária.

As  provas  e  indícios  reunidos  nos  autos  são  condutoras  de  segura

convicção da culpa dos imputados. Convicção é certeza advinda de prova, logo, é um saber

que satisfaz critérios de validade (verdade, justificação e aceitação).

Eles  possuem  objetividade  (sua  fonte  é  externa  relativamente  ao  seu

destinatário), têm suporte em operadores (meios de experimentação e de demonstração) e

alcançam  adesão  (proporciona  concordância  entre  quem  alega  e  a  quem  é  dirigida  a

alegação).
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Juntamente com essa ideia, presente a imensa quantidade de elementos,

distintos, não se pode também a formação da típica cascaded evidence, ou seja, da presença

de relevantes provas inferenciais confirmatórias, reciprocamente reforçadas5.

Assentada  a  premissa  de  que  tais  tipos  de  crimes  são  extremamente

lesivos à sociedade e necessitam punição, qual a solução oferecida pelo sistema penal que

pode assegurar todas  as  garantias  da defesa,  constitucionalmente  asseguradas  e de vital

importância ao funcionamento de um Estado Democrático de Direito?

A  resposta  foi  oferecida  no  julgamento  da  ação  penal  vulgarmente

conhecida como a do “Mensalão”,  que não coincidentemente era,  também,  um caso de

envolvendo  corrupção,  lavagem de  dinheiro  e  associação  criminal.  Pede-se  vênia  para

transcrever trecho do voto da Ministra Rosa Weber:

“A lógica autorizada pelo senso comum faz concluir que, em tal espécie

de criminalidade (crime contra os costumes), a consumação sempre se dá

longe do sistema de vigilância. No estupro, em regra, é quase impossível

uma  prova  testemunhal.  Isso  determina  que  se  atenue  a  rigidez  da

valoração,  possibilitando-se  a  condenação  do  acusado  com  base  na

versão  da  vítima  sobre  os  fatos  confrontada  com  os  indícios  e

circunstâncias que venham a confortá-la. Nos delitos de poder não pode

ser diferente. Quanto maior o poder ostentado pelo criminoso, maior a

facilidade de esconder o ilícito, pela elaboração de esquemas velados,

destruição de documentos, aliciamento de testemunhas etc. Também aqui

a clareza que inspira o senso comum autoriza a conclusão (presunções,

5A multiplicidade de elementos, como se vê no presente caso, é enfatizada por TRAVERSI, Alessandro. La
difesa penale. Tecniche argomentative e oratorie. Giuffrè Editore, 2009., pp. 42 e segs. Como fator de relevo
probante: “Peraltro, è da notare che l'effetto rafforzativo della convergenza degli indizi si verifica soltanto
nel  caso  di  concorso  de  più  indizi  autonomi  e  non  ache  nell'ipotesi  di  pluralità  di  indizi  mediati,  che
provengono de una medesima illazione congetturale.”.
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indícios e lógica na interpretação dos fatos). Daí a maior elasticidade na

admissão da prova de acusação,  o  que em absoluto  se confunde com

flexibilização das garantias legais (…) A potencialidade do acusado de

crime  para  falsear  a  verdade  implica  o  maior  valor  das  presunções

contra ele erigidas. Delitos no âmbito reduzido do poder são, por sua

natureza, em vista da posição dos autores, de difícil comprovação pelas

chamadas  provas  diretas.  (…)  A  essa  consideração,  agrego  que,  em

determinadas circunstâncias,  pela própria natureza do crime, a prova

indireta é a única disponível e a sua desconsideração, prima facie, além

de contrária ao Direito positivo e à prática moderna, implicaria deixar

sem resposta graves atentados criminais a ordem jurídica e a sociedade

(fls. 52.70911 da Ação Penal 70-STF)”.

A conclusão é precisa: em crimes graves e que não deixam provas diretas,

ou se confere elasticidade à admissão das provas da acusação e se confere o devido valor à

prova indiciária, ou tais crimes, de alta lesividade, não serão jamais punidos e a sociedade é

que sofrerá as consequências.

O Min. Ricardo Lewandowski foi por caminho semelhante ao proferir seu

voto no mesmo feito: Perceba-se:

“(...)  É evidente, a meu ver, que o julgador, ao perscrutar os autos na
busca de um divisor de águas, irá apoiar-se, na maior parte dos casos,
mais  no  conjunto  de  indícios  confirmados  ao  longo  da  instrução
criminal, que acabam evidenciando a intenção delituosa dos agentes, do
que nas quase sempre raras provas diretas do comportamento ilícito,
sobretudo no que toca ao dolo. Permito-me recordar que, de acordo com
o  art.  239  do  Código  de  Processo  Penal,  a  prova  indiciária  é  “a
circunstância  conhecida  e  provada  que,  tendo  relação  com  o  fato,
autoriza,  por  indução,  concluir-se  a  existência  de  outra  ou  outras
circunstâncias”, deixando evidente a possibilidade de sua utilização  –
sempre parcimoniosa evidentemente - quando o Estado não logra obter
uma prova direta do crime. Significa dizer que o conjunto logicamente
entrelaçado de indícios pode assumir a condição de prova suficiente para
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a prolação de um decreto condenatório, nesse tipo de delito. Mas isso,
sublinho, sempre com o devido cuidado, conforme, aliás, adverte Nicola
Framarino dei Malatesta:
“É necessário ter cautela na afirmação dos indícios,  mas não se pode
negar que a certeza pode provir deles”.
A prova, como se sabe, é o gênero do qual fazem parte os indícios. Estes
se  inserem,  portanto  -  desde  que  solidamente  encadeados  e  bem
demonstrados  -  no  conceito  clássico  de  prova,  permitindo  sejam
valorados pelo magistrado de forma a possibilitar-lhe o estabelecimento
da verdade processual. (...)” - destaques nossos.

Igualmente  merecedora  de  atenção  é  a  verdadeira  aula  proferida  pelo

Ministro Luiz Fux, no julgamento da Ação Penal nº 470, o chamado “caso Mensalão”:

“(...) a atividade probatória sempre foi tradicionalmente ligada ao conceito de
verdade,  como  se  constatava  na  summa  divisio  que  por  séculos  separou  o
processo civil e o processo penal, relacionando-os, respectivamente, às noções
de  verdade  formal  e  de  verdade  material.  Na  filosofia  do  conhecimento,
adotava-se a concepção de verdade como correspondência. 
Nesse contexto,  a função da prova no processo era bem definida.  Seu papel
seria o de transportar para o processo a verdade absoluta que ocorrera na vida
dos litigantes. Daí dizer-se que a prova era concebida apenas em sua função
demonstrativa (cf. TARUFFO,
Michele. “Funzione della prova: la funzione dimostrativa”, in Rivista di Diritto
Processuale, 1997).
O  apego  ferrenho  a  esta  concepção  gera  a  compreensão  de  que  uma
condenação  no  processo  só  pode  decorrer  da  verdade  dita  “  real  ”  e  da
(pretensa) certeza absoluta do juiz a respeito dos fatos. Com essa tendência,
veio  também  o  correlato  desprestígio  da  prova  indiciária,  a  circunstancial
evidence  de que falam os anglo americanos,  embora,  como será exposto a
seguir,  o  Supremo  Tribunal  Federal  possua  há  décadas  jurisprudência
consolidada  no sentido  de que  os  indícios,  como meio  de  provas  que  são,
podem levar a uma condenação criminal.
Contemporaneamente,  chegou-se  à generalizada aceitação de que a verdade
(indevidamente  qualificada  como  “absoluta”,  “material”  ou  “real”)  é  algo
inatingível  pela  compreensão  humana,  por  isso  que,  no  afã  de  se  obter  a
solução jurídica concreta, o aplicador do Direito deve guiar-se pelo foco na
argumentação,  na persuasão,  e  nas  inúmeras  interações  que o contraditório
atual, compreendido como direito de influir eficazmente no resultado final do
processo, permite aos litigantes, com se depreende da doutrina de Antonio do
Passo Cabral (Il principio del contraddittorio come diritto d'influenza e dovere
di dibattito. Rivista di Diritto Processuale, Anno LX, Nº2, aprile-giugno, 2005,
passim).
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Assim, a prova deve ser, atualmente, concebida em sua função persuasiva, de
permitir,  através  do  debate,  a  argumentação  em  torno  dos  elementos
probatórios  trazidos  aos  autos,  e  o  incentivo  a  um  debate  franco  para  a
formação do convencimento dos sujeitos do processo.  O que importa para o
juízo  é  a denominada  verdade  suficiente  constante  dos  autos;  na  esteira  da
velha  parêmia  quod  non  est  in  actis,  non  est  in  mundo.  Resgata-se  a
importância  que  sempre  tiveram,  no  contexto  das  provas  produzidas,  os
indícios, que podem, sim, pela argumentação das partes e do juízo em torno das
circunstâncias fáticas comprovadas, apontarem para uma conclusão segura e
correta.
Essa função persuasiva da prova é a que mais bem se coaduna com o sistema do
livre convencimento motivado ou da persuasão racional, previsto no art. 155 do
CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, pelo qual o magistrado avalia livremente
os  elementos  probatórios  colhidos  na  instrução,  mas  tem  a  obrigação  de
fundamentar sua decisão, indicando expressamente suas razões de decidir.
Aliás,  o  Código de Processo  Penal  prevê  expressamente  a prova indiciária,
assim a definindo no art. 239: Considera-se indício a circunstância conhecida e
provada,  que, tendo relação com o fato, autorize,  por indução,  concluir-se a
existência de outra ou outras circunstâncias.

Também  o  Tribunal  Constitucional  Espanhol,  na  STC  137/2005,

reafirmou o entendimento estabelecido desde a STC 174/1985, de que mesmo na falta de

prova direta,  a prova indiciária  pode sustentar uma condenação sem que seja violada a

presunção de inocência, sempre que parta de fatos provados e que se possa inferir o delito

de indícios por um processo mental racional e conforme as regras do critério humano6.

Lutz  Meyer-Gossner,  juiz-presidente  do  Superior  Tribunal  de  Justiça

Federal Alemão  (Bundesgerichtshof),  diz que “Para o convencimento judicial, basta um

grau de segurança fática baseada na experiência de vida do magistrado, contra a qual não

se construa vigorosa dúvida a partir dos meios de prova defensivos, e a favor da qual

concorra objetivamente alta  probabilidade de sua correção. O juiz  deve confrontar  os

elementos probatórios favoráveis e contrários ao acusado. Sua avaliação deve se sustentar

em argumentação racional. Uma dúvida meramente teórica sobre a culpa do acusado é

irrelevante. Os requisitos para uma condenação não devem, por isso, ser exagerados, pois

uma 'certeza matemática' não é exigida. Basta uma segurança decorrente da experiência

6 Joaquín Giménez García. La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos: perspectiva del juez.
Disponível em: <http://www.juschubut.gov.ar/index.php/material-de-archivo/ano-2007>. Acesso em:
19 maio 2012.
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da vida adulta, que não se deixe abater por dúvidas fundadas na razão, desconsiderando-

se possibilidades elucubrativas.”7

O Supremo Tribunal Federal pátrio,  em vários acórdãos, tem externado

que a prova por indícios, no sistema do livre convencimento motivado, é apta a lastrear

decreto condenatório,  mesmo quando baseada em presunções  hominis.  No HC 111.666,

cuja redação é repetida em vários outros arestos da 1ª Turma do STF (HC 103.118, HC

101.519, p. ex.), o STF entendeu que a exigência de prova direta em crimes complexos vai

de encontro à efetividade da Justiça,  e que a dedicação do agente a atividades delitivas

podia ser inferida da quantidade dos entorpecentes apreendidos:

“HABEAS  CORPUS.  PROCESSO  PENAL.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.
MINORANTE  DO  §  4º  DO  ART.  33  DA  LEI  N.  11.343/2006.  QUANTIDADE  E
VARIEDADE DA DROGA, MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA.  INAPLICABILIDADE  DA  CAUSA  DE  DIMINUIÇÃO.  PRESUNÇÃO
HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO
CONDENATÓRIO.  SISTEMA  DO  LIVRE  CONVENCIMENTO  MOTIVADO.
REAPRECIAÇÃO  DE  PROVAS.  DESCABIMENTO  NA  VIA  ELEITA.  ELEVADA
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A
MINORANTE  PREVISTA  NO  ART.  33,  §  4º,  DA  LEI  Nº  11.343/06,  ANTE  A
DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA.
1. O § 4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito da causa de diminuição
da  pena  nas  frações  de  1/6  a  2/3  e  arrola  os  requisitos  necessários  para  tanto:
primariedade,  bons  antecedentes,  não  dedicação  a  atividades  criminosas  e  não  à
organização criminosa. 2. Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que
o paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de
ser utilizado mercê de, como visto, haver elementos fáticos conducentes a conclusão de
que o paciente era dado à atividade delituosa. 3. O princípio processual penal do favor
rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções hominis ou facti, pelo juiz,
para  decidir  sobre  a  procedência  do  ius  puniendi,  máxime  porque  o  Código  de
Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por
indução,  concluir-se  a  existência  de  outra  ou  outras  circunstâncias”.  Doutrina
(LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v.76 de 267 II. Napoli: Casa

7MEYER-GOSSNER,  Lutz.  “Strafprozessordnung  –  Gerichtsverfassungsgesetz,  Nebengesetze  und
ergänzende Bestimmungen”. Munchen: Verlag C.H. Beck, 2008, p. 1023: “Überzeugung: Es genügt ein nach
der Lebenserfahrung ausreichendes Mass an Sicherheit, demgegenüber vernüftige Zweifel nicht mehr auf
einer tragfähigen Beweisgrundlage aufbauen, die die objektiv hohe Wahscheinlichkeit  der Richtigkeit des
Beweisergebnisses  ergibt.  Der Richter  muss sich  mit  allen  wesentlichen  für und gegen den  Angeklagten
sprechenden Umständen auseinandersetzen. Seine Würdigung muss rationaler Argumentation standhalten.
Ein bloss teoretischer Zweifel an der Schuld bleibt unberücksichtigt. Die Anforderungen an eine Verurteilung
dürfen daher auch nicht überspannt werden, ein 'mathematische Gewissheit' wird nicht verlangt. Es genügt
ein  nach  der  Lebenserfahrung  ausreichendes  Mass  an  Sicherheit,  das  vernünftige  und  nicht  bloss  auf
denkteoretische Möglichkeiten gegründete Zweifel nicht aufkommen lässt.”

65/274



Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a):
Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG
12-11-2009  PUBLIC  13-11-2009  EMENT  VOL-02382-02  PP-00336).  4.  Deveras,  o
julgador pode, mediante um fato devidamente provado que não constitui elemento do
tipo penal,  utilizando raciocínio  engendrado  com supedâneo nas suas experiências
empíricas,  concluir  pela  ocorrência  de  circunstância  relevante  para  a  qualificação
penal da conduta. 5. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em
sistema  altamente  complexo,  motivo  pelo  qual  a  exigência  de  prova  direta  da
dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento
motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente
impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva.  6. O juízo de origem
procedeu  a  atividade  intelectiva  irrepreensível,  porquanto  a  apreensão  de  grande
quantidade de droga é fato que permite concluir,  mediante raciocínio dedutivo, pela
dedicação  do  agente  a  atividades  delitivas,  sendo  certo  que,  além  disso,  outras
circunstâncias motivaram o afastamento da minorante.  7.  In casu, o Juízo de origem
ponderou a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (1,82g de cocaína pura,
8,35g  de  crack  e  20,18g  de  maconha),  destacando  a  forma  como  estavam
acondicionadas, o local em que o paciente foi preso em flagrante (bar de fachada que,
na  verdade,  era  ponto  de  tráfico  de  entorpecentes),  e  os  péssimos  antecedentes
criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante.  8.
Ordem denegada” (HC 111666, R. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. 8/5/2012) - sem destaque no
original.

No HC 70.344, julgado em 1993, o STF reconheceu que os indícios “são

equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto,

seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo”.

Na AP 481, julg. 8.9.2011, também se consignou que “indícios e presunções, analisados à

luz  do  princípio  do  livre  convencimento,  quando  fortes,  seguros,  indutivos  e  não

contrariados por contraindícios ou por prova direta, podem autorizar o juízo de culpa do

agente”.

Idêntica  a  orientação da Primeira  Turma do Supremo Tribunal  Federal

Federal, cabendo a referência aos seguintes julgados:

“O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de
presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius puniendi,
máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária,
definindo-a no art. 239 como “a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação
com  o  fato,  autorize,  por  indução,  concluir-se  a  existência  de  outra  ou  outras
circunstâncias”. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v.
II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162).” (HC nº 111.666,
Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08/05/2012)
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CONDENAÇÃO  -  BASE.  Constando  do  decreto  condenatório  dados  relativos  a
participação em prática criminosa, descabe pretender fulminá-lo, a partir de alegação
do  envolvimento,  na  espécie,  de  simples  indícios.  (HC 96062,  Relator:  Min.  Marco
Aurélio, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009)

Também nesse sentido: HC nº 83.542, Relator: Min. Sepúlveda Pertence,

Primeira Turma, julgado em 09/03/2004; HC nº 83.348, Relator: Min. Joaquim Barbosa,

Primeira Turma, julgado em 21/10/2003.

O C.  STJ  também tem jurisprudência  tranquila  no  sentido  de  que  um

conjunto harmônico e coeso de indícios são autorizadores de condenação:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL.  ALÍNEAS “A” E “C”, ART.
105,  CF.  AÇÃO  PENAL  ORIGINÁRIA.  CORRUPÇÃO  ATIVA  E  CORRUPÇÃO
PASSIVA,  NAS  MODALIDADES  DE  “DAR”  E  “RECEBER”.  CONCURSO
NECESSÁRIO. CONTINÊNCIA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. FORO COMPETENTE.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  DETERMINAÇÃO EM RAZÃO DA PRERROGATIVA DE
FORO PELA FUNÇÃO DE UM DOS CORÉUS. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DO  JUIZ  NATURAL.  INOCORRÊNCIA.
NEGATIVA DE VIGÊNCIA A LEI FEDERAL (ART. 76, III,  CPP). INOCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO  DO  CO-DENUNCIADO  DETENTOR  DA  PRERROGATIVA  DE
FUNÇÃO.  APLICAÇÃO  DO  DISPOSTO  NO  ARTIGO  81,  DO  CPP.  PEDIDO
INCIDENTAL DE DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS
RECORRENTES. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INTELIGÊNCIA
DOS  ARTIGOS  317  E  333,  CP.  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.  INÉPCIA  DA
DENÚNCIA.  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.  VIOLAÇÃO  DE  PRINCÍPIOS  DOS
SISTEMA PROBATÓRIO. CONTRARIEDADE E DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
IMPROCEDÊNCIA.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  INDIVISIBILIDADE  DA  AÇÃO
PENAL.  INOCORRÊNCIA.  DESIGUALDADE DE TRATAMENTO. INOCORRÊNCIA.
QUEBRA  DA  UNIDADE  DE  JULGAMENTO.  INOCORRÊNCIA.  ILICITUDE  DA
PROVA  OBTIDA  CONTRA  O  SIGILO  DE  “DADOS”  OU  REGISTROS  DE
CHAMADAS TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE E DA PENA DE MULTA: VIOLAÇÃO AO ARTIGO 59,  CP. NÃO
CONHECIMENTO.  SÚMULA 7/STJ.  REGIME DE PENA E CAUSA ESPECIAL DE
AUMENTO  DO  §  2º,  DO  ARTIGO  327,  CP.  NÃO  CONHECIMENTO.
DESCUMPRIMENTO  DE  PRESSUPOSTO  PARA  A  ADMISSÃO  DO  RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. (...).  9. Se através da análise
profunda e criteriosa do conjunto probatório – documentos e outros meios de prova
disponíveis – chegou o julgador, de acordo com o exame de fatos suficientes para o
preenchimento da  hipótese  típica,  à  convicção,  através  do  cotejo  de  fortes  indícios
contra os Recorrentes, suficiente para a exarar o decreto condenatório, não se pode
falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência ou condenação com base na
presunção  de  culpa.  (...)(RESP  200200694573,  PAULO  MEDINA,  STJ  -  SEXTA
TURMA, DJ DATA:09/10/2006 PG:00367.)
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Na verdade, o que ocorre diante da prova indiciária é que o juiz, diante da

prova de  um fato  ligado ao  crime,  mas  não exatamente  do  crime,  de  acordo com sua

experiência,  com as  redes consensuais  de causa e efeito,  com o que geralmente  ocorre

naquele tipo de situação, liga aquele fato à ocorrência do fato criminoso.

É óbvio  que  essa  operação não pode ser  feita  ao  exclusivo  talante  do

magistrado, autorizada se e tão somente se as provas indiretas não deixarem dúvidas de que

o fato principal, o crime, ocorreu, e, de igual importância, devendo expor-se detidamente o

processo  mental  percorrido  para  se  chegar  àquela  conclusão,  de  modo  a  permitir  a

controlabilidade da decisão.

Há assim presunção  hominis  que sempre fora utilizada  e autorizada na

formação da convicção judicial, na medida da força persuasória das provas8. Com efeito,

não se pode cogitar de um ponto de partida que minimiza o relevo do raciocínio presuntivo.

Como visto, a presunção não só é, inclusive expressamente autorizada no

CPP, como é um dos mais importantes meios de prova, especialmente nos crimes de maior

8 Vale mencionar doutrina de Giovanni Leone registrada no voto do Min. Luiz Fux: “Presunção é a
indução da existência de um fato desconhecido pela existência de um fato conhecido, supondo-se
que deva ser verdadeiro para o caso concreto aquilo que ordinariamente sói ser para a maior parte
dos casos nos quais aquele fato acontece. (...) A presunção é legal (praesumptio iuris seu legis) se a
ilação do conhecido ao desconhecido é feita pela lei;  por outro lado, a presunção é do homem
(praesumptio facti, seu hominis, seu iudicis) se a ilação é feita pelo juiz, constituindo, portanto,
uma operação mental do juiz. (…) No Direito Processual Penal não existem, de regra, ficções e
presunções legais (…). Existe, ao contrário, a possibilidade de inclusão, no processo penal, como
em qualquer outro processo, das presunções hominis. A expressão máxima da presunção hominis é
dada pela prova indiciária. (Tradução livre do texto: Presunzione è "l'induzione della esistenza di
un fatto ignoto da quella di un fatto noto, sul presupposto che debba essere vero pel caso concreto
ciò che ordinariamente suole essere vero per la maggior parte dei casi  in cui  quello  rientra".
(...)La presunzione è legale (praesumptio iuris seu legis) se la illazione dal noto all'ignoto è fatta
dalla legge; ovvero dell'uomo (praesumptio facti, seu hominis, seu iudicis) se la illazione è fatta
dal giudice, costituendo pertanto una operazione mentale del giudice.(...)Nel diritto processuale
penale  nonesistono,  di  regola,  finzioni  e  presunzioni  legali  (...).  Trovano  invece  possibilità  di
inserimento  nel  processo  penale,  come  in  ogni  altro  processo,  le  presunzioni
hominis.L'espressione massima della Ação Penal 470 Plenário 21 presunzione hominis è data dalle
prove indiziarie.  ) (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa
Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162).
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dificuldade  probatória.  Estes,  se  concatenados  com  o  ordinário,  com  o  razoavelmente

demonstrável  e com uma sequência factual  impõe uma conclusão segura no sentido  da

condenação.

Em conclusão, há farta doutrina e jurisprudência, brasileira e estrangeira,

que ampara a dignidade da prova indiciária e sua suficiência para um decreto condenatório.

Paralelamente, há um reconhecimento da necessidade de maior flexibilidade em casos de

crimes complexos, cuja prova é difícil, os quais incluem os delitos de poder. Conduz-se,

pois, à necessidade de se realizar uma valoração de provas que esteja em conformidade com

o moderno entendimento da prova indiciária.

2. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

2.1 Considerações prévias e aspectos pertinentes de análise do tipo de

organização criminosa

Destaque-se que o delito de associação criminosa foi atribuído a título de

crime  autônomo  aos  réus  JOSÉ  RICARDO  DA  SILVA,  EIVANY  ANTÔNIO,

ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, EDUARDO VALADÃO, MAURO MARCONDES,

CRISTINA  MAUTONI,  FRANCISCO  MIRTO,  EDUARDO  RAMOS  e  ROBERT

RITTSCHER e LYTHA SPINDOLA, assim como delitos de corrupção envolvendo o réu

FERNANDO CÉSAR MESQUITA.

Já os delitos de corrupção envolvendo servidores públicos que ainda não

puderam ser identificados (eles são objeto do Inquérito Policial nº 1621/2015) são apenas

considerados como evidência a inferir a inferir a origem ilícita dos valores movimentados

pela organização (crimes antecedentes do crime de lavagem).
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A  partir  disso,  já  cabe  deixar  clara  a  seguinte  distinção:  o  crime  de

organização criminosa, aqui, horizontal, tendência da macrocriminalidade contemporânea9,

configura crime organizado por  natureza10 (imputação,  per si,  do crime  de organização

criminosa,  ou  seja,  do  tipo  previsto  no  2º,  Lei  12.850/2013),  enquanto  os  delitos  de

corrupção e lavagem de ativos consistem em crimes organizados por extensão (infração

penal praticada pela organização criminosa).

Daí  que  os  agentes  foram  denunciados  pelo  crime  de  organização

criminosa  (crime  organizado  por  natureza)  em  concurso  material  com  os  delitos  de

corrupção e lavagem (crimes organizados por extensão). Ademais, o crime de organização

criminosa é de perigo abstrato, punindo-se o simples fato de figurar como integrante do

grupo. “Sua consumação independe, portanto, da prática de qualquer ilícito pelos agentes

reunidos na societas delinquentium”11.

Ainda à luz da legislação anterior, ao apontar características comuns do

crime organizado Abel Fernandes Gomes ensina que 

na “[...]  associação  de  um número  determinado  de  pessoas”,  a  qual

“[...]  pode  ocorrer  de  forma circunstancial  ou  estável  e  permanente,

agindo em comunhão ou através da divisão de tarefas,  dentro de uma

estrutura  hierarquizada  verticalmente,  ou  mediante  ações  decididas

através de uma estrutura horizontal,  o que, neste caso, não invalida a

hierarquia,  do  momento  em  que  sempre  constata-se  (sic)  que  um  ou

9 Conforme lecionam MAIEROVITCH, Walter Fanganiello. A matriz terrorista do crime organizado e o
fenômeno da eversão. In: PENTEADO, Jaques de Camargo. (Org.). Justiça penal: críticas e sugestões: o
crime organizado, Itália e Brasil, a modernização da lei penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. e
FERRO, Ana Luiza Almeida, em seu artigo OS NOVOS CONQUISTADORES – AS ORGANIZAÇÕES
CRIMINOSAS,  De  jure  :  revista  juridica  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais,  Belo
Horizonte, n. 8 jan./jun. 2007. O primeiro autor expressamente pontua que: ““Segundo especialistas, as
Máfias  estão  se  horizontalizando,  ou  seja,  deixando  a  forma  piramidal  de  organização,  propícia  ao
aparecimento da fi gura do capo, patrino etc.” (op. cit., p. 76).

10 LIMA, Renato Brasileiro. Legislação criminal especial comentada, Editora Juspodivm, 2ª ed., 2014, p. 
481/482

11 Ibid., p. 484

70/274



alguns dos integrantes deste estrato horizontal possuem status de maior

relevo, através da idade, antigüidade, influência, inteligência ou qualquer

outra  manifestação  de  poder”.  (GOMES,  Abel  Fernandes;  PRADO,

Geraldo Luiz  Mascarenhas;  SANTOS, William Douglas  Resinente  dos.

Crime organizado e suas conexões com o Poder Público: comentários à

Lei nº 9.034/95, considerações críticas. Rio de Janeiro: Impetus, 2000).

Assim,  mesmo  os  crimes  antecedentes  não  imputados  constituíam

instrumentos para a consecução dos fins da organização. Daí que não procede a alegação de

defesas de que a Lei 12.850/2013 não incidiria no caso dos autos, pois os crimes descritos

na denúncia seriam todos anteriores à entrada em vigor da novel legislação.

Os fatos narrados na denúncia são fatos que dizem respeito à imputação

dos crimes de corrupção e lavagem praticados pela organização, e não apenas à atribuição

do crime de organização criminosa em si.

Daí que não há necessária coincidência quanto a aspectos temporais dessas

situações, de forma que pode subsistir o delito de organização criminosa ainda que tenha

havido crimes de corrupção e lavagem de dinheiro por ela praticados seja anterior à entrada

em vigor da nova lei (a lei entrou em vigor em 19/9/2013).

Assim,  mesmo  os  crimes  antecedentes  não  imputados  constituíam

instrumentos para a consecução dos fins da organização. Daí que não procede a alegação de

defesas de que a Lei 12.850/2013 não incidiria no caso dos autos, pois os crimes descritos

na denúncia seriam todos anteriores à entrada em vigor da novel legislação.

Afinal, a organização prosseguiu até a data do oferecimento da denúncia,

uma vez  que  estava  previsto  pagamento  da MMC para a  MM em dezembro  de 2015,

embora os crimes antecedentes já tivessem sido consumados. Prejuízo algum haveria que

fosse imputado, em nova denúncia, o crime da Lei 12.850/2013 a seus integrantes tendo
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como termo final a data do último pagamento,  embora não se pudessem imputar a seus

membros  os  crimes  objetivados  pela  organização,  por  não  terem  sido  executados  ou

descobertos no período.

É que no delito de organização criminosa é dispensável a prática de atos

executórios em relação ao crime para os quais os agentes se organizaram. Assim também é

que o aspecto temporal dos delitos praticados pela organização criminosa pode ser usado

para delimitar o período temporal mínimo do delito de organização criminosa em si (pode-

se  dizer  que,  se  a  organização  praticou  tais  delitos  em tal  período,  houve  o  delito  de

organização por pelo menos esse período).

Mas  essa  relação,  como  ressaltado,  não  é  de  necessária  coincidência.

Ainda, por tal  razão,  nada impede que esses fatos (o de organização criminosa e o dos

crimes  por  ela  praticados)  possuam,  além de  amplitudes  temporais,  amplitudes  fáticas

distintas.

Foi o que ocorreu na situação dos autos, em que o delito de organização

criminosa foi imputado a título mais amplo do que o dos atos de corrupção e lavagem

denunciados. A imputação de organização criminosa abrange a atuação dos denunciados

perante  a  tramitação  das  Medidas  Provisórias  e  atos  posteriores,  que  representam  o

exaurimento da conduta. 

Já a imputação dos crimes de corrupção e lavagem de ativos ateve-se a

fatos ocorridos em fatos anteriores à Lei nº 12.850/2013. 

Consoante  se  demonstrará  no  capítulo  seguinte,  há  provas  de  que  os

contatos  entre  os  agentes  perduraram  para  além  dos  atos  de  corrupção  e  lavagem

denunciados nos autos, estendendo-se até o oferecimento da denúncia.

Nesse sentido, de especial relevo o pagamento de R$ 400.000,00 que a

MMC tinha que fazer à MM em dezembro de 2015. 
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2.2  Os  vínculos  iniciais  de  JOSÉ  RICARDO  DA  SILVA,

ALEXANDRE PAES DOS SANTOS e MAURO MARCONDES

Após criteriosa análise de toda a ação penal, o Ministério Público Federal

está plenamente convencido de que as provas produzidas demonstram a existência do crime

de  organização  criminosa  praticado  por  JOSÉ  RICARDO  DA  SILVA,  EIVANY

ANTÔNIO DA SILVA, ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, EDUARDO VALADÃO,

MAURO  MARCONDES,  CRISTINA  MAUTONI,  FRANCISCO  MIRTO,  EDUARDO

RAMOS e ROBERT RITTSCHER, cujo funcionamento alcançou, pelo menos, o período

compreendido entre junho de 2009 e outubro de 2015, conforme imputado na denúncia.

Os integrantes da organização atuavam em funções distintas, estruturando-

se profissionalmente para a prática de crimes como tráfico de influência, corrupção ativa,

lavagem de dinheiro, além das mais diversas formas de fraude.

Para contextualizar  os  vínculos  entre  os  réus,  convém dizer  que JOSÉ

RICARDO DA SILVA somente ingressou no curso de Direito aos 35 (trinta e cinco) anos

de idade, no Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília – IESB.12

Durante o tardio curso de Direito, JOSÉ RICARDO DA SILVA conheceu

EDUARDO  GONÇALVES  VALADÃO  e  ANTÔNIO  EUDACY  ALVES  DE

CARVALHO, irmão de ERENICE GUERRA, ex-Ministra-Chefe da Casa Civil e amiga de

ALEXANDRE PAES DOS SANTOS.

Os  vínculos  de  amizade  alcançaram  a  vida  profissional  dos  três

personagens, uma vez que posteriormente JOSÉ RICARDO, EDUARDO VALADÃO e

ALEXANDRE PAES DOS SÓCIOS foram sócios, formal ou informalmente, nos obscuros

12 Vale  destacar  que,  segundo  avaliação  feita  pelo  INEP  (Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas
Educacionais  Anísio  Teixeira),  divulgada  em  2012,  o  curso  de  Direito  do  IESB  foi  considerado
insatisfatório, com a nota 1,47, dentro de uma gradação que varia entre 1 e 5. Cursos com tal avaliação
podem ser punidos com o impedimento de ofertar novas vagas no vestibular. Fonte: Revista Exame.com,
acesso em 07/10/2015.
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negócios que tinham como sede a mansão localizada na QL 14, Conjunto 9, casa 18, local

de funcionamento da SGR e de outras empresas do “grupo” empresarial  (IDEPE, SRV

CONSTRUTORA INCORPORADORA, RMSV CORRETORA DE SEGUROS, DAVOS

ENERGIA LTDA, DAVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA).

Os laços entre ANTÔNIO EUDACY ALVES DE CARVALHO e JOSÉ

RICARDO  foram  fundamentais  para  consolidar  a  presença  do  último  no  Conselho

Administrativo  de  Recurso  Fiscais,  até  que  este  tivesse  sua  recondução  assegurada  e

posteriormente  alcançasse  a  Vice-Presidência  da  1ª  Câmara  do  Primeiro  Conselho  de

Contribuintes do Ministério da Fazenda, o que lhe garantia assento na Câmara Superior de

Recursos Fiscais.

Conforme  se  verifica  do  Anexo  3/3  do  Laudo  1753/2010  contido  na

Medida Cautelar 47710-84.2010.4.01.3400, ERENICE GUERRA e seu irmão ANTÔNIO

EUDACY ALVES DE CARVALHO ajudaram JOSÉ RICARDO DA SILVA e demais

integrantes da SGR.

Usando  do  poderoso  cargo  de  Secretária  Executiva  da  Casa  Civil  da

Presidência  da  República,  ERENICE  GUERRA  recebe  de  seu  irmão  o  currículo  dos

advogados da SGR, dentre eles JOSÉ RICARDO DA SILVA e envia o “curriculum dos

meninos”, provavelmente para o Ministério da Fazenda.

A intervenção de ERENICE GUERRA, amiga de ALEXANDRE PAES

DOS SANTOS, ajuda a explicar a permanência de um advogado medíocre como JOSÉ

RICARDO DA SILVA durante 7 (sete) anos em um Conselho destinado a decidir o destino

de bilhões de reais. Afinal, ela ocupava, na época do envio da mensagem eletrônica, um dos

cargos mais importante na estrutura hierárquica da Administração Pública brasileira.

Por sua vez, o lobista ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, como dito na

denúncia, é um dos mais famosos operadores do mercado de intermediação de interesses do

74/274



país,  outrora envolvido em diversas  negociações  de empresas  privadas  com o Governo

Federal,  se  utilizando  para  isso  de  qualquer  sorte  de  manobra  a  fim  de  alcançar  seus

objetivos.

A vasta  lista  de  antecedentes  criminais  do  ALEXANDRE PAES DOS

SANTOS ratifica suas atividades e os métodos utilizados, já que o mesmo já foi indiciado

nos  tipos  penais  de  tráfico  de  influência  e  corrupção  ativa  em diversos  inquéritos.  O

primeiro  deles  é  o  IPL  171/1980  (tráfico  de  influência),  seguido  do  IPL  1110/1991

(estelionato). Há também dois inquéritos pelo delito de contrabando, o IPL nº 1272/1993-

SR/DPF  e o IPL nº 1203/1993-SR/DPF. Há ainda o IPL nº 1117/1994, pelos crimes de

desacato, corrupção ativa e ameaça.

Ainda no distante ano de 2001, foi realizada busca e apreensão em sua

casa,  mediante  autorização  judicial,  na  qual  as  práticas  de  ALEXANDRE PAES DOS

SANTOS foram desnudadas.

A apreensão da  agenda do lobista  motivou  uma reportagem da  revista

VEJA,  intitulada  “O  baú  do  lobista”,  escrita  pelos  repórteres  Policarpo  Júnior  e  Bia

Parreiras e publicada na edição de 24/10/2001. Pede-se vênia para transcrevê-la:

“  No  dia  10  de  outubro  passado,  uma  equipe  de  policiais  invadiu,  com

autorização judicial, o escritório do maior lobista de Brasília, Alexandre Paes dos

Santos,  dono  de  um plantel  de  trinta  clientes  de  primeiríssima  linha,  todos

multinacionais.  Os  policiais  revistaram gavetas,  abriram armários  e,  como  o

lobista perdera a chave de um cofre, arrombaram-no com uma furadeira, onde

só encontraram maços de dinheiro. Saíram carregando uma caixa de papelão

com  treze  microcassetes,  dezenove  fitas  de  vídeo,  dois  gravadores,  dois

aparelhos  próprios  para  gravar  conversas  telefônicas,  um  punhado  de

documentos  e  o  mais  precioso  de  tudo:  a  agenda pessoal  do  lobista.  Falta

examinar parte do material apreendido, mas a agenda já foi esmiuçada. Homem

meticuloso e organizado, APS, como é conhecido, anotava tudo ali com

sua caligrafia miúda: encontros sigilosos, resumo de conversas, esboços
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de estratégias, planos de ataque, fraquezas dos inimigos e até intrigas de

alcova. É a primeira vez que os segredos de um lobista tão poderoso em

Brasília  vêm a  público.  E são revelações de  arrepiar.  No  dia  5  de  abril

passado,  seus  apontamentos  sugerem  o  pagamento  de  suborno.  APS

anota que o processo contra sua cliente,  a White  Martins,  no Conselho

Administrativo  de  Defesa  Econômica  (Cade),  requeria  uma  defesa

‘tecnicamente  muito  bem  elaborada,  pois  seria  temerário  não  aplicar  a

multa’, e acrescenta que a multa não pode ser cancelada para ‘não levantar

dúvida sobre o Cade e a empresa’. Mais adiante, chega a escrever que a tal

multa  deve  ser  de  ‘mais  ou  menos  30  milhões  de  reais’.  Encerra  os

comentários afirmando que ‘o custo para a empresa perante o Cade será

baixo,  mais  ou  menos  100.000’.  Custo?  Como se sabe,  o  Cade e  seus

conselheiros não cobram taxas por julgamento de processo. O processo da

White Martins, de número 0800-022579/97-05, trocou de conselheiro e até hoje

não  foi  julgado  pelo  Cade.  No  dia  16  de  fevereiro,  as  anotações  sugerem

sabotagem e superfaturamento em Furnas, uma das maiores do setor elétrico do

país.  Diz  que  a  companhia  encomendará,  em  caráter  de  urgência,  dois

transformadores  à  multinacional  Asea  Brown  Boveri  (ABB).  Escreve  que  a

operação foi feita às pressas, que os equipamentos explodiram, provavelmente

em razão de ‘uma sabotagem’. Em seguida, diz que uma empresa forneceria o

mesmo transformador por 1,5 milhão de dólares, enquanto o da ‘ABB é quase o

triplo’.  Furnas  comprou,  em  regime  de  urgência  e  sem  licitação,  dois

transformadores,  ao custo  total  de 7 milhões  de dólares,  da suíça  ABB. ‘Os

transformadores antigos deram um defeito’, informa a assessoria de Furnas. No

mesmo dia 16 de fevereiro, APS observa que existe um ‘esquema’ em Furnas,

estatal presidida pelo ex-ministro Luiz Carlos Santos. ‘Existe a suspeita muito

forte de que o doutor Luiz Pardo leva os valores e os mesmos não chegam na

sua totalidade às mãos de quem de direito. Existe um esquema Luiz Pardo.’ Luiz

Pardo é diretor comercial da ABB, uma fornecedora de Furnas. Procurado por

VEJA, Pardo mandou dizer  que não comentaria o assunto.  O curioso é que,

entre os clientes de APS, inclui-se a própria ABB. Esse detalhe pode emprestar

credibilidade à suspeita do lobista da existência de um ‘esquema’, na medida em

que  seria  descabido  que  anotasse  na  agenda  calúnias  sobre  seu  cliente.

‘Trastevere, 21 horas’ - Os segredos de APS caíram nas mãos da polícia em

razão de um caso de extorsão. No início de setembro, APS confidenciou a uma
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amiga jornalista que tinha em seu poder uma fita gravada na qual assessores do

ministro  da  Saúde,  José  Serra,  extorquiam  dinheiro  do  executivo  de  uma

indústria farmacêutica. Em troca da propina, destinada a financiar a campanha

presidencial  de  Serra,  a  empresa  seria  autorizada  a  vender  um  de  seus

medicamentos no país. A jornalista contou a história a um assessor de Serra,

que a relatou ao ministro, que chamou a polícia, que invadiu o bunker do lobista.

A tal fita, se existe, não foi encontrada. Acuado, o lobista se apressou em dizer

que foi mal interpretado. Disse que não falou em fita, não a tem em seu poder,

não sabe se existe  extorsão  no ministério  nem teve intenção de chantagear

ninguém.  ‘Queria  apenas  alertar  sobre  boatos  de  uma  suposta  tentativa  de

achaque’,  diz  ele.  Na  sexta-feira,  porém,  em  entrevista  a  VEJA,  o  lobista

resolveu contar tudo o que sabe. Diz que, no dia 14 de agosto passado, o checo

Andreas  Strakos,  presidente  no  Brasil  da  Novartis,  o  maior  laboratório

farmacêutico do mundo, esteve em Brasília.  APS encontrou Strakos no hotel

Bonaparte, de onde o levou até um restaurante de comida italiana, o Trastevere.

Strakos  jantou  com  dois  assessores  de  Serra,  que  condicionaram  a

comercialização  do  Glivec,  medicamento  da  Novartis  usado  no  combate  à

leucemia, a uma contribuição financeira para a campanha do ministro. No dia

seguinte  ao  jantar,  do  qual  APS diz  que  não  participou,  Strakos  esteve  no

escritório do lobista. Contou que fora achacado pelos assessores. Qual o valor

do achaque? APS não diz, mas seus amigos mais próximos contam que ouviram

falar em 500.000 dólares. Um dos assessores identificados é Renilson Rehem,

secretário de Assistência à Saúde. Ele se mostra injuriado com a acusação e diz

que jamais esteve no Trastevere. Andreas Strakos também descartou qualquer

possibilidade de ter participado do jantar no restaurante italiano. Confrontado por

VEJA com a informação de que esteve em Brasília no dia 14 de agosto - chegou

a bordo do vôo 5186, da Rio-Sul, procedente de São Paulo, e desembarcou às

20h27 -,  Strakos  voltou atrás  e  admitiu  que esteve na capital  naquele dia  e

também reconheceu que jantou no Trastevere. Com quem? Com um amigo que

ele  se  recusa  a  identificar.  Na  semana passada,  depois  que  o  caso  veio  a

público,  APS conta que recebeu vários telefonemas de Strakos,  nos quais o

executivo  lhe  pedia  que  negasse  a  história  para  a  imprensa  e  combinaram

romper  o  contrato  de  ambos.  O  rompimento  aconteceu  na  terça-feira,  mas

ambos concordaram em colocar uma data retroativa, de 2 de outubro, para não

dar na vista. APS então cedeu ao pedido de Strakos durante toda a semana,

negando a história,  mas na sexta-feira  decidiu  contar.  Um dado reforça  sua
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versão  de  que  o  jantar  pode  mesmo  ter  acontecido.  Na  agenda  do  lobista

apreendida pela polícia está registrado o seguinte com referência ao dia 14 de

agosto: ‘Andreas - 19h30. Jantar com dr. Renilson. Trastevere. 21 horas’.” (grifo

nosso)

A busca e apreensão em sua casa gerou o IPL nº 18/2002, pela prática do

crime  de corrupção ativa  e  o  IPL nº  313/2003,  na qual  restou  indiciado por  tráfico  de

influência e corrupção ativa. 

Embora  os  delitos  praticados  tenham  sido  fulminados  pelo  instituto  da

prescrição, o que fez com que ALEXANDRE PAES DOS SANTOS não recebesse qualquer

punição, o episódio serviu para que este aperfeiçoasse seus métodos de trabalho e não fosse

incomodado mais pela Justiça Penal, até a deflagração da Operação Zelotes.

Seu modus operandi incluiu a participação em diversas empresas, tais como:

1)  APS  TELECOMUNICACOES  S/C  LTDA  (CNPJ  Nº  01.642.912/0001-20;  2)  APS

ASSESSORIA  PLANEJAMENTO  E  SERVICOS  S/C  LTDA  –  ME  (CNPJ  Nº

00.580.381/0001-25); 3) ESPACO K COMERCIAL DE JOIAS E MODA LTDA – ME

(CNPJ  Nº  07.671.785/0001-73);  4)  DIGITALTRONIC  DO  BRASIL  SERVICO  DE

GRAVACAO LTDA – ME (CNPJ Nº 08.288.890/0001-90),  todas elas já baixadas; 5)

ACE ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ Nº 00.663.443/0001-62);  6)

EFICIENCIA BRASIL CONSULTORIA E EVENTOS LTDA (CNPJ Nº 12.222.784/0001-

81); 7) DAVOS ENERGIA LTDA (CNPJ Nº 11.388.932/0001-70); 8) IDEPE INSTITUTO

DE DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS ECONOMICO LTDA – EPP

(CNPJ Nº 05.769.231/0001-88); 9) RMSV – EMPRESA CORRETORA DE SEGUROS

LTDA (CNPJ Nº 14.022.592/0001-57); 10) DAVOS PRESTADORA DE SERVICOS EM

ENERGIA ELETRICA LTDA (CNPJ Nº 15.240.894/0001-64); e 11) CONFRARIA DA

GULA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME (CNPJ Nº 09.686.212/0001-49).

A seu turno, JOSÉ RICARDO DA SILVA, que sempre viveu à sombra do

seu pai, influente Auditor-Fiscal, só tinha uma chance de ter êxito econômico na sua vida:
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praticando atos ilícitos. JOSÉ RICARDO DA SILVA nunca teve sucesso na advocacia e se

limitou  a  supostamente  prestar  serviços  na  empresa  que  seu  pai  montou  depois  da

aposentadoria. 

Enquanto esteve na ativa, EIVANY SILVA alcançou os mais altos postos

da  carreira  e  possuía  influência  suficiente  para  indicar  seu  filho  a  postos  menores  da

Administração Pública Fazendária,  sempre por meio de indicação e nunca por meio  do

difícil caminho do concurso público.

Como  se  vê  do  seu  minguado  currículo,  antes  de  ser  advogado  JOSÉ

RICARDO  DA  SILVA  ocupou  funções  totalmente  irrelevantes  na  Coordenação  de

Informações  da  Receita  Federal,  na  Coordenação  de  Desenvolvimento  Institucional  do

Tesouro Nacional ou na Área de Capitação (sic) de Recursos da Fundação Educar, sempre

por indicação, nunca por méritos próprios. A única empresa que consta em seu currículo

como contratante de JOSÉ RICARDO é a empresa SBS, a empresa de seu pai.

Aqui cabe abrir um parênteses sobre a empresa SBS. A empresa SBS foi o

eixo  da  Operação Anfíbios,  que  descortinou  uma  quadrilha  que  atuava  ilicitamente  na

edição  de  atos  normativos  da  Secretaria  da  Receita  Federal,  beneficiando  de  maneira

espúria grandes empresas. Qualquer semelhança não é mera coincidência.

A  empresa  SBS  era  formada  por  servidores  aposentados  da  Receita

Federal, como por exemplo EIVANY SILVA, além de servidores licenciados do serviço

público. A SBS tinha como sócios EIVANY, pai de JOSÉ RICARDO DA SILVA, JORGE

VICTOR  RODRIGUES,  também  investigado  na  operação  Zelotes  e  AGENOR

MANZANO, pai de LEONARDO MANZAN, também investigado na operação Zelotes.

A  Operação  Anfíbios  deu  origem  à  Ação  Penal  nº  0008856-

16.2013.4.01.3400, cuja denúncia foi oferecida em 09/06/2011. Até hoje, a ação não foi

julgada em 1ª instância.
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Sozinhos,  APS  e  JOSÉ  RICARDO  tinham  um raio  de  ação  limitado.

Assim, era preciso ampliar os horizontes e obter novos parceiros.

ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, como dito acima, sempre transitou,

embora ocultamente, nas altas esferas do poder político nacional. Desta forma, APS era o

responsável pela maior aproximação possível com agentes públicos influentes. 

Deste modo, consolidaram a parceria criminosa por meio da influência na

tramitação de Medidas Provisórias editadas pelo Poder Executivo,  em especial  as de nº

471/2009 e nº 512/2010, de especial interesse da empresa MMC AUTOMOTORES DO

BRASIL LTDA.

O  personagem-chave  que  os  uniu  nessa  empreitada  foi  MAURO

MARCONDES, lobista com larga atuação no setor automobilístico e que na época ocupava

o cargo de Vice Presidente da ANFAVEA.

MAURO MARCONDES conhecia o pai de JOSÉ RICARDO DA SILVA

de longa data e foi essa proximidade que o fez requisitar o apoio de outros parceiros. Como

MAURO tinha domicílio na capital do estado de São Paulo, era essencial que tivesse gente

“operando” em Brasília em prol de seus interesses.

Assim,  EIVANY SILVA apresentou  MAURO MARCONDES a  JOSÉ

RICARDO DA SILVA e ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, o que concretizou o início

do esquema delituoso, iniciado em meados do ano de 2009. 

A partir daqui apresentamos um robusto conjunto probatório que, aponta,

com riqueza de detalhes, um sofisticado esquema de tráfico de influência e corrupção de

servidores públicos nos bastidores da elaboração e aprovação das Medidas Provisórias nº

471 e nº 512/2009.

2.3 A participação de FRANCISCO MIRTO
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O personagem fundamental  para unir  JOSÉ RICARDO, ALEXANDRE

PAES e MAURO MARCONDES foi FRANCISCO MIRTO. Ele é ex-chefe do escritório

da ANFAVEA em Brasília, tendo sido indicado por MAURO MARCONDES para exercer

a função.

FRANCISCO MIRTO é citado por  JOSÉ RICARDO desde o início das

negociações, ainda em abril de 2009, quando enviou a mensagem eletrônica abaixo a sua

irmã e sócia EIVANICE CANÁRIO DA SILVA:

O arquivo anexo à mensagem acima traz anotação expressa ao nome de

MIRTO,  que  vem  a  ser  FRANCISCO  MIRTO  FLORENCIO  DA  SILVA.  Os  termos

empregados no corpo do email revelam que FRANCISCO MIRTO era o interlocutor junto

à MMC, na medida em que JOSÉ RICARDO o identificou como sendo “nosso agente junto

à empresa” e ainda que “ele tem realizado reuniões com a empresa”.

As mensagens sugerem que FRANCISCO MIRTO atuou tanto no contrato

concebido para alcançar um desfecho favorável no processo administrativo fiscal em curso

no CARF como também no contrato para prorrogação dos incentivos fiscais. 
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As mensagens abaixo indicam que FRANCISCO MIRTO participava das

reuniões em conjunto com MAURO MARCONDES e os três sócios JOSÉ RICARDO,

ALEXANDRE PAES DOS SANTOS e EDUARDO GONÇALVES VALADÃO.

As mensagens indicam que JOSÉ RICARDO estava tratando do assunto

com MAURO MARCONDES,  mas  que ALEXANDRE PAES e FRANCISCO MIRTO

também acompanhavam a negociação.

FRANCISCO MIRTO representava MAURO MARCONDES em Brasília,

como ele mesmo explicou em depoimento prestado à Polícia Federal em 26/10/2015, tela

abaixo.
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Em verdade,  verificou-se,  de  acordo  com todo  o  arcabouço  probatório

recolhido,  que MIRTO, de forma consciente  e voluntária,  atuou como verdadeira longa

manus de MAURO MARCONDES e CRISTINA MAUTONI na negociata em comento.

Para tanto, inclusive, foi contemplado com parte do proveito ilícito auferido, recebido por

meio da empresa CVEM, de sua propriedade, conforme descrito nos Relatórios de Análise

apresentados pela Receita Federal.

Nesse sentido, patente é a sua coautoria nos ilícitos ora apresentados.

2.2 A Medida Provisória nº 471

A  organização  criminosa  foi  estruturada  para  atender  ao  interesse  das

empresas MMC e CAOA, que foram isentadas de um volume de tributos na ordem de R$ 1

bilhão de reais.  Para aprovar a MP nº 471, a MITSUBISHI repassou  R$ 17.416.677,01

(dezessete milhões,  quatrocentos e dezesseis  mil,  seiscentos e setenta e sete reais  e um

centavo) milhões para à MARCONDES E MAUTONI. 

É importante  salientar  que  as  negociações  para  assegurar  um resultado

favorável às citadas empresas ocorreram bem antes do contrato com a MITSUBISHI ter

sido assinado.

A  prova  que  demonstra  com  exatidão  a  cronologia  dos  fatos  é  a

mensagem eletrônica que narra toda a dinâmica de aproximação e “serviços” prestados. A

mensagem é encaminhada pelo réu ALEXANDRE PAES DOS SANTOS aos seus parceiros
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FRANCISCO MIRTO FLORÊNCIO DA SILVA e FERNANDO CESAR DE MOREIRA

MESQUITA. Este último ocupava,  à época da transmissão da mensagem, o estratégico

cargo de Secretário de Comunicação Social do Senado, nomeado em 12/08/2009 pelo ex-

Presidente da República JOSÉ SARNEY. 

Mensagem ALEXANDRE X MIRTO X FERNANDO CESAR (DOC. 03)

É de se destacar que esse documento também é de pleno conhecimento de

JOSÉ RICARDO DA SILVA, já que este, em 19/09/2011, envia o “Relatório SGR.doc” de

um dos seus “e-mails” para outro.

Mensagem JOSÉ RICARDO X JOSÉ RICARDO (DOC. 03)

O teor do documento demonstra como foram entabuladas as negociações

entre o grupo. Embora a defesa de Alexandre Paes dos Santos alegue não ser ele o autor do

texto,  o  que  é  corroborado  inclusive  por  JOSÉ RICARDO DA SILVA, que  assume  a
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autoria do texto, durante o seu interrogatório, fato é que o mesmo foi encaminhado por “e-

mail”  a  dois  de  seus  cúmplices,  FERNANDO  CÉSAR  MESQUITA  e  FRANCISCO

MIRTO.

O documento fala  em um acerto sobre a divisão do valor que iria  ser

arrecadado com a suposta “´prestação de serviços”. Em resumo, o combinado era de que

60% iria ficar com as empresas de lobby e 40% seria reservado às “despesas”.

Embora  o documento  naturalmente  não explicite  o  conteúdo do termo

“despesas”,  o  fato  é  que  os  próprios  réus  admitem  que  a  “prestação  de  serviços”  se

resumiria  ao  convencimento  de  servidores  públicos  para  atendimento  de  uma demanda

empresarial.

Assim,  fora a  remuneração dos  próprios  sócios,  o  escritório  não tinha

outras despesas significativas, além das ordinárias de luz e telefone e o pagamento de duas

funcionárias que lá trabalharam entre 2009 e 2010. De fato, entre 2011 e 2014, sequer o

pagamento  de  funcionários  constituía  despesa  corrente  da  SGR,  uma  vez  que,  nesse

período, não registrava nenhum funcionário. Sobre tal afirmação, importante a menção a

dados  colhidos  junto  ao  RAIS  –  Registro  Anual  de  Informações  Sociais,  referentes  à

empresa em questão:

SGR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (06.265.629/0001-40) 

2009 E 2010:

KELLE CRISTIANE SANTOS BARBOSA  

KEILLA KAREN DOS SANTOS BARBOSA

2011 A 2014:

SEM REGISTRO DE FUNCIONÁRIOS 

Os  valores  efetivamente  contratados  pela  MITSUBISHI  MOTORS

COMPANY (MMC) representavam R$  16  milhões  de  reais.  Assim  sendo,  só  com os
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valores pagos por uma empresa, o valor reservado às despesas totalizaria R$ 6.400.000,00.

É razoável  inferir  que rubrica  tão  significativa  dizia  respeito  algo  a  que  não podia  ser

claramente enunciado.

 

RELATÓRIO SGR.DOC (DOC. 03)

O  documento  é  expresso  ao  dizer  que  as  “despesas”  da  empreitada

chegariam a 40% e que a SGR teria que repassar aos “colaboradores” o montante de “R$

0.000.000,00”. O valor é propositadamente oculto, o que é outro indício de ilicitude.

Quando o documento foi redigido, a Medida Provisória nº 471/2009 já

tinha sido editada pelo Poder Executivo. A conversa agora girava em torno de como tinha

sido  feito  o  acordo  com  MAURO  MARCONDES  e  como  e  quando  iriam  receber  o

dinheiro. 

Afirma-se que o conveniente era de que tudo fosse realizado até o final de

2009 e que tudo já havia sido colocado aos Presidentes da CAOA e MMC. Segundo o

texto, ambas as empresas tinham aceitado as “condições expostas”, o que desencadeou os

“procedimentos  e  atividades”  visando  o  objetivo  final  do  trabalho.  O  eufemismo

“procedimentos e atividades” serve a explicar o que foi feito por JOSÉ RICARDO DA

SILVA, ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, EDUARDO VALADÃO e FRANCISCO

MIRTO. 
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O documento relata uma suposta reunião em Brasília na sede da SGR com

os Presidentes das 02 (duas) empresas que teriam concordado com a contratação. CAOA

NEGA. EXPLORAR O PAPEL DE FERNANDO TIBÚRCIO. 

Acrescenta  que  os  dois  presidentes,  das  empresas  MMC  e  CAOA,

“empenharam suas palavras”. O fato hoje incontroverso é que somente PAULO FERRAZ

honrou com sua palavra e assinou o contrato.

Finaliza  dizendo  que  a  Medida  Provisória  nº  471/2009  foi  editada

“conforme  pleiteado  pelas  empresas”.  As  palavras,  sejam  ela  redigidas  por  JOSÉ

RICARDO  DA  SILVA,  seja  por  ALEXANDRE  PAES  DOS  SANTOS,  não  deixam

margem a outra interpretação:

Houve efetiva influência na edição da Medida Provisória, e não por meio

de simples “lobby”, como querem alegar os defendentes. O “pretexto de influir  em ato

praticado por funcionário público no exercício da função” está claramente comprovado na

mensagem  que  JOSÉ  RICARDO  envia  a  CRISTINA  MAUTONI  e  MAURO
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MARCONDES,  2  (dois)  dias  após  a  edição  da  Medida  Provisória  nº  471.  Em poucas

palavras, ele informa “o que de importante foi alterado” nas Leis 9.440/97 e 9.826/99.”

Enfatiza  que  na  versão  inicial  da  MP havia  uma redução  progressiva  “para  o  crédito

presumido  de  32%  do  IPI  afetos  à  MMC  e  CAOA”,  o  que  contrariava  os  interesses

empresariais, mas que “essa redução foi retirada do texto na última hora decorrente de

nossa intervensão (sic)”. Em outro trecho, como se destaca abaixo, JOSÉ RICARDO foi

bem claro ao dizer que o que haviam “pedido com ênfase” foi atendido. São as palavras do

próprio “epicentro” da organização criminosa, não ilações do Ministério Público Federal.

Outros  fatos  reforçam  a  firme  e  segura  convicção  de  que  os  atos

praticados pela organização criminosa não podem ser confundidos com “lobby”, atividade

que pode ser executada de maneira lícita e que costumeiramente é feita por funcionários das

maiores  empresas  do  país,  que  se  dirigem  com  frequência  à  Brasília  para  defender

interesses econômicos junto aos órgãos governamentais. 

 Afinal,  a  própria  ANPR  (Associação  Nacional  dos  Procuradores  da

República) faz “lobby”, assim como a AJUFE (Associação dos Juízes Federais) ou a AMB

(Associação  dos  Magistrados  Brasileiros)  faz  “lobby”  para  defender  seus  interesses,

contando inclusive com funcionários específicos para realizar tal tarefa.

Mas  os  “serviços”  prestados  pela  organização  criminosa  não possuem

natureza lícita, pois as provas e indícios colhidas pelo Ministério Público Federal, Polícia

Federal, Receita Federal e Ministério da Fazenda demonstram, à saciedade, que não houve

efetiva prestação de serviços de consultoria.

Aliás, a escolha do ramo de consultoria para tentar legalizar as atividades

do grupo não foi aleatória. Ante sua natureza, há uma dificuldade em definir se o serviço foi

efetivamente prestado. Mas a atividade de consultoria propicia a movimentação de vultosas
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movimentações  bancárias,  inclusive  a  de  saques  em  espécie,  sem  despertar  maiores

suspeitas.

Para  reforçar  a  tese  de  que  houve  simples  “lobby”,  a  defesa  de

ALEXANDRE PAES DOS SANTOS inclusive arrolou testemunhas de defesa, para dizer

que a atividade existe e que pode ser muito bem remunerada. Só que as testemunhas não

apontaram elementos factuais que dessem suporte a essa assertiva. 

Não houve simples “lobby”, pois os réus sequer conseguem comprovar a

remuneração  aos  “colaboradores”  estranhos  ao  grupo,  tantas  vezes  citadas  em  suas

comunicações internas.

Não houve simples “lobby”, pois sequer há registro das reuniões com os

técnicos do Ministério da Fazenda ou com os técnicos do Ministério do Desenvolvimento

da Indústria e Comércio.

Não houve simples “lobby”, pois o valor pago é totalmente incompatível

com  o  valor  de  mercado  para  este  tipo  de  atividade.  Registre-se  o  depoimento  dos

consultores  PAULO  KRAMER  e  outro,  que  ganharam  valores  muito  menores  para

defender os interesses do grupo.

Não  houve  simples  “lobby”,  pois  nesse  caso  JOSÉ  RICARDO  DA

SILVA não externaria sua preocupação com as cobranças dos “parlamentares”.

Não  houve  simples  “lobby”,  pois  a  preocupação  dos  integrantes  da

organização em trocar mensagem em linguagem cifrada ou ocultado cifras em mensagens

eletrônicas não teria justificativa se as atividades fossem lícitas.
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Não houve simples “lobby”, pois o presidente da CAOA inclusive reluta

em admitir sua participação em reunião com JOSÉ RICARDO e MAURO MARCONDES,

pois as tratativas eram espúrias.

Não houve simples  “lobby”,  pois  o  método  utilizado  para cobrar  seus

“honorários”  são  típicos  da  criminalidade,  como  por  exemplo  a  extorsão  praticada  por

HALLYSON DA SILVA. 

Não houve simples  “lobby”, pois senão PAULO FERRAZ teria tido  a

cautela de especificar qual serviço seria o praticado por MAURO MARCONDES, e não

teria tido a conveniente postura de “avestruz” e dizer que não sabia de nada.

Ademais, o texto anexado ao “e-mail” encaminhado por ALEXANDRE

PAES DOS SANTOS a FRANCISCO MIRTO e FERNANDO MESQUITA explica  as

discórdias entre o grupo da SGR e o grupo da MARCONDES E MAUTONI, que não

existiriam se os serviços fossem lícitos. 

A  discórdia  começa  porque  o  Presidente  da  CAOA,  embora  tenha

supostamente “empenhado sua palavra”, não pagou um centavo ao grupo. Inclusive teria

explicado porque não o fez, no seguinte trecho: “sob o argumento de que os resultados

foram obtidos independentemente dos serviços contratados”.
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O  argumento  é  interessante  para  desqualificar  o  depoimento  da

testemunha César Borges. O ex-Senador, relator da Medida Provisória nº 471/2009, diz que

o  ato  normativo  era  do  interesse  da  Bancada  da  Bahia.  Entretanto,  ainda  que  houve

interesse dos parlamentares federais da Bahia,  isso  em nada alteraria o caráter nefasto na

manipulação de instituições, de detalhes redacionais (parágrafos, termos) para a satisfação

de agentes econômicos específicos.

 O “calote” da CAOA fez com que ALEXANDRE PAES DOS SANTOS,

JOSÉ  RICARDO  DA  SILVA  e  EDUARDO  VALADÃO  aceitassem  que  MAURO

MARCONDES emitisse a Nota Fiscal sozinho. O documento, porém, reafirma que o rateio

dos  “honorários”  entre  as  duas  empresas  era  do  conhecimento  das  empresas  CAOA e

MMC. 

Segundo  se  depreende  do  texto,  a  MARCONDES  E  MAUTONI

emitiria a nota fiscal correspondente à totalidade dos serviços e 50% seria repassado a SGR,
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pelos “serviços prestados”. Entretanto, ressalve-se que MAURO nega que tivesse aceito que

metade do valor iria ser repassado à SGR, tanto que passou apenas cerca de 30 % do valor

arrecadado. Dizem também que iriam constituir uma sociedade em conta de participação

para  eventualmente  justificar  o  pagamento  que  seria  realizado  pela  MARCONDES  E

MAUTONI, o que nunca chegou a ser formalizado.

No entanto, existe a minuta de constituição de contrato de Sociedade em

Conta  de  Participação,  o  que  foi  encaminhado  à  MAURO  MARCONDES,  sem  que

houvesse resposta.

Na  sequência  do  documento  surge  outro  trecho  bastante  elucidativo:

MAURO MARCONDES teria informado que a despesa com os “seus colaboradores” teria

aumentado.  Ao  invés  da  despesa  ser  “R$  0.000.000,00”  passaria  a  somar  “RS

00.000.000,00”. Nota-se que os valores são ocultos, o que reforça a ilicitude. Todavia, mais

à frente, o autor do documento comete um deslize,  o que será devidamente esclarecido

adiante.

A tese do Ministério Público Federal é que esses tais “colaboradores” são

pessoas  alheias  ao grupo de intermediários  que acompanharam a tramitação da Medida
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Provisórias. Em outras palavras, os “colaboradores” não eram MAURO, JOSÉ RICARDO,

MIRTO, ALEXANDRE PAES DOS SANTOS nem EDUARDO VALADÃO. 

Os réus alegam que a divisão percentual era apenas uma estratégia para

“inflar”  o valor  de  seus  respectivos  “honorários”.  Ou seja,  os  comparsas  não negam a

existência dos “colaboradores”, mas dizem que superfaturavam o valor de cada um. Sobre

quem seriam os colaboradores, nenhuma palavra diz a defesa. A alegação é tão absurda que

parte da premissa de que MAURO seria passível de ser enganado por JOSÉ RICARDO e

ALEXANDRE PAES, mesmo sendo aquele o destinatário de todos os valores,  o que é

completamente  inverossímil.  E  acreditar  na  ingenuidade  de  uma  “raposa  velha”  como

MAURO MARCONDES também é absolutamente inverossímil.

Não obstante o calote da CAOA, PAULO FERRAZ autorizou a emissão

imediata  de  Nota  Fiscal  de  serviço  relativa  à  01  (uma)  das  parcelas  dos  honorários

compromissados e em 01/12/2009 pagou “RS 0.000.00,00” que deduzidos os impostos, foi

utilizado para o enfrentamento das despesas e remuneração da SGR e MARCONDES E

MAUTONI.

93/274



O pagamento realmente foi efetivado em 07/12/2009, conforme quebra de

sigilo  bancário  da  MMC.  O valor  transferido  foi  de  R$  5.419.501,20.  (cinco  milhões,

quatrocentos e dezenove mil e quinhentos e um reais)

O “e-mail” descreve o pagamento da MITSUBISHI e o ingresso de mais

recursos nos meses posteriores, o que dá esperança aos outros prestadores de “serviços” de

receberam a parte que lhes cabia no butim.

O compromisso é de pagar até 12/02/2010 parte dos valores devidos aos

“colaboradores”. Volta-se a falar nos 40%, que não se confundem com os 60% pagos a

título de “honorários”.

Contudo, em reunião de meados do mês de janeiro de 2010, o MAURO

MARCONDES disse que precisaria quitar suas promessas com os “seus colaboradores” e

por isso reteria a cota de 50% do valor devido à SGR que já haviam sido pagas pela MMC à

MARCONDES E MAUTONI.
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O seguinte trecho do documento revela um deslize do subscritor: no item

27 do documento ele deixa escapar que o valor prometido aos “colaboradores” do MAURO

MARCONDES aumentou para “R$ 6.000.000,00” (seis milhões de reais).

Assim, os valores que até então permaneciam ocultos vem à tona, e são

compatíveis  com  os  valores  efetivamente  contratados  pela  MITSUBISHI  MOTORS

COMPANY.

Como a CAOA não pagou nada, há uma necessidade de ajuste, o que

justifica a necessidade de um “parcelamento”. Tudo indica que MAURO MARCONDES

usou o argumento do calote da CAOA para não repassar integralmente 50% dos valores

recebidos. 

Em tempo, a SGR alertou ao MAURO MARCONDES, que o aumento

do valor para R$ 6.000.000,00 (seis  milhões  de reais)  somados à inadimplência do

CAOA, ultrapassaria em muito a cota de 40% do valor inicialmente estipulado para o

enfrentamento das despesas com “honorários” de colaboradores da MARCONDES E

MAUTONI e por isso a SGR insistiu ao MAURO MARCONDES que o mesmo expusesse
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aos  seus  “colaboradores”  as  dificuldades  enfrentadas  para  que  a  CAOA honrasse  seus

compromissos. 

Aqui cabe alguns questionamentos. Se o texto era destinado apenas aos

participantes do “esquema” de Brasília (APS, MIRTO, FERNANDO, VALADÃO), porque

em nenhum momento se fala que MAURO MARCONDES estava tentando enganá-los?

Porque o tema da parte dos “colaboradores” era tratado tão a sério na mensagem? MAURO

disse textualmente no “e-mail” que R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) eram a título de

“COLABORAÇÃO”.  Quem  eram  os  colaboradores  de  MAURO?  Se  não  existiam

colaboradores,  porque  não  eliminar  essa  despesa,  e  não  simplesmente  diminuí-la,

como pleiteado pelo “pessoal da SGR”? 

O calote da CAOA gerou um impasse entre os integrantes da quadrilha.

Como era previsto receber o dobro do valor, o valor previsto para os “colaboradores” não

cabia mais no “orçamento” previsto. A preocupação é imediata: a de que os “honorários”

não fossem pagos, pois a parte da SGR iria ser absorvida pelos “colaboradores”. 
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Ainda, de acordo com o documento,  o MAURO MARCONDES teria

confirmado que a CAOA de fato não honraria com os compromissos assumidos, mas que

de  qualquer  forma  ainda  teria  que  pagar  os  “R$  0.000.000,00”  (relembramos  ser  R$

6.000.000,00 (seis milhões de reais) aos seus “colaboradores”.

No  entanto,  a  SGR  reiterava  à  MARCONDES  E  MAUTONI  a

necessidade de quitar os seus “colaboradores diretos”, cujos valores permaneciam na ordem

de  40%  do  valor  total  dos  honorários.  Uma  vez  que  tais  valores  foram  retidos  pela

MARCONDES E MAUTONI, a SGR não estava conseguindo honrar seus “compromissos”

com os seus “colaboradores”, o que era motivo de alarme e justificou a redação do texto.

Vale destacar que o que está dito acima não é fruto da interpretação do

órgão acusador. É simplesmente o que está escrito, com todas as palavras, no documento

que está juntado aos autos,  em sua íntegra.  Basta ler  o que foi redigido pelos  próprios

integrantes da organização criminosa para entender o que houve. 

É  importante  notar  que  APS  e  MIRTO  provavelmente  não  são

“colaboradores”, pois MIRTO recebeu apenas R$ 500.000,00 e APS disse que iria receber

R$ 300.000,00 pelo “estudo ambiental”, valores bem inferiores aos 40% do valor total que

estavam reservados. As cifras também são escritas  na casa dos milhões,  o que também

mostra que MIRTO não era “colaborador”. A defesa não consegue de explicar de maneira

verossímil quem seriam esses tais “colaboradores”. Pretender dar credibilidade à versão de

que “colaboradores” são pessoas legitimamente contratadas para dar suporte aos pleitos de

lobby é de uma ingenuidade inadmissível, além de não contar sequer com uma prova que

aponte nessa direção.
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Prosseguindo no texto produzido pelos próprios réus, registre-se que os

“colaboradores” de MAURO iriam aceitar o parcelamento e a redução das “despesas”, de

molde a não inviabilizar o pagamento dos “honorários” à SGR. 

Por fim, volta-se a falar na rígida divisão: 40% para as “despesas” e 60%

para  a  remuneração  direta  dos  profissionais,  além  “dos  compromissos  esses  pré-

estabelecidos desde o início dos trabalhos”. Parece óbvio que esses compromissos “pré-

assumidos”  foram aceitos  de  maneira  harmônica  pelos  envolvidos.  Afinal,  se  uma  das

partes estivesse querendo enganar a outra já no momento das tratativas, sequer teria havido

acerto entre o grupo de MAURO MARCONDES e o grupo de JOSÉ RICARDO.

Vale tecer algumas palavras sobre o autor do documento. Embora o “e-

mail” tenha sido encaminhado por APS, foi registrado em um computador ou software em

nome do escritório J.R. Silva.
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Ora,  é  sabido  que  APS  e  JOSÉ  RICARDO  compartilhavam  salas  e

espaço de trabalho, de maneira que não importa o registro digital. O documento foi escrito

na QL 18, Conjunto 18, Casa 09 e por alguém que detinha todo o controle do esquema.

Não é à toa que foi encaminhado a FRANCISCO MIRTO e FERNANDO

MESQUISTA,  que  também  precisavam  ser  informados  de  todos  os  detalhes  das

negociações, para receber a parte que lhes cabia.

Por conseguinte, não importa quem tenha escrito o documento: embora

JOSÉ RICARDO DA SILVA tenha admitido no seu interrogatório ter sido o autor, fato é

que ele explica,  com clareza,  toda a lógica “negocial” da organização criminosa e seus

contratempos posteriores.

Veja-se também a mensagem eletrônica elaborada por JOSÉ RICARDO

DA SILVA,  que  encaminha  proposta  de  trabalho  para  o  MAURO MARCONDES em

30/07/2009. Transcrevo a seguir: 

Mensagem JOSÉ RICARDO X MAURO MARCONDES (DOC. 07)

O  objeto  não  poderia  ser  mais  genérico:  “...consultoria  técnica

jurídico-econômica, assessoria empresarial no relacionamento institucional – junto às
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instituições  públicas  e/ou  privadas”.  Logo  se  pergunta:  Qual  instituição  pública  foi

visitada  pelos  integrantes  da  quadrilha?  Qual  instituição  privada  foi  visitada  pelos

integrantes da quadrilha? Quais foram os serviços efetivamente prestados? 

Os serviços  genéricos  são novamente  citados  na proposta  encaminhada

posteriormente, intitulada “Proposta à MMC e CAOA (Incentivo).doc”. 

PROPOSTA À MMC E CAOA (INCENTIVO).DOC (DOC. 07)
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Durante  os  interrogatórios,  os  réus  deixam  a  entender  que  as  únicas

reuniões  que  ocorreram  foram  entre  funcionários  da  MITSUBISHI,  MAURO

MARCONDES, JOSÉ RICARDO, ALEXANDRE PAES e EDUARDO VALADÃO. Ora,
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a  empresa  pagou  R$  16  milhões  de  reais  para  que  seus  contratados  fizessem  apenas

reuniões com os seus funcionários? Quais os resultados úteis dessas reuniões? MAURO

chega a dizer que “aconselhou” a MITISUBISHI a se aproximar dos políticos de Goiás.

Ora, já havia uma aproximação, visto que a citada empresa era uma grande doadora de

campanha, uma vez que destinou vultosos recursos à campanha eleitoral do Governador de

Goiás  e  do  Prefeito  de  Catalão/GO,  dentre  outros  políticos  que  foram agraciados  pela

montadora de veículos.

A “estória” contada por MAURO MARCONDES e JOSÉ RICARDO em

seus  interrogatórios  é  tão  inacreditável  que  chega-se  a  duvidar  que  tais  depoimentos

cheguem a ser utilizados como tese defensiva. 

Passemos a outro documento que reforça o contexto probatório. 

Trata-se dos manuscritos encontrados na casa de ALEXANDRE PAES

DOS SANTOS, conforme se observa no item 34 do Auto de Apreensão (DOC. 04)  e

(DOC. 05), confirmado por laudo pericial (DOC. 06). 

Tais  manuscritos  são  provas  indiciárias  bastante  relevantes  para

comprovar  a  participação  de  ALEXANDRE  PAES  DOS  SANTOS  na  organização

criminosa,  uma  vez  que  os  valores  são  exatamente  os  que  foram  encaminhados  à

MITSUBISHI e CAOA.  

Na folha 17 do citado “DOC 06”, as anotações  são compatíveis com a

primeira proposta feita por JOSÉ RICARDO DA SILVA, já que na parte de cima cita-se a

CAOA e fala-se  em “25.000.000 = 10.000 (zeros  riscados)  anos  dessa  forma  ñ  sei”  e

“12.500.000 = 5 anos 50%”.
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As anotações revelam uma proporção caso o benefício fosse prorrogado

por apenas 5 anos, como de fato aconteceu. A metade do valor da proposta seria de R$

12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais), conforme está expresso abaixo:

Mais ao centro da página as anotações permitem a interpretação de que

R$  25.000.000,00  (vinte  e  cinco  milhões  de  reais)  sofreriam  o  acréscimo  de  R$

4.000.000,00 (quatro milhões de reais), o que totalizaria R$ 33.000.000,00 (trinta e três

milhões de reais) se fossem duas as empresas.

A  pergunta  que  se  faz  é  a  seguinte:  Como  esses  manuscritos  foram

encontrados  na  casa  de  ALEXANDRE PAES DOS SANTOS?  O citado  réu  nega  que

tivesse qualquer parceria comercial com JOSÉ RICARDO DA SILVA e que não era sócio

informal  da SGR. Expor tal  versão dos fatos,  além de absurdo, é acreditar  na absoluta

impunidade de fatos criminosos.
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ALEXANDRE PAES DOS SANTOS nunca foi  formalmente  sócio  da

SGR, conforme expressamente dito no “e-mail” multicitado pela defesa. Isso se explica até

pelo fato da SGR ter sido constituída  pelos ex-Auditores da Receita  Federal,  EIVANY

SILVA, EDSON RODRIGUES e  JOÃO BATISTA GRUGINSKI. Como tal  empresa já

possuía um plantel de contratos assinados com grandes empresas, esperando o desfecho de

processos  no  CARF,  JOSÉ RICARDO DA SILVA, sucessor  de  seu  pai  na  sociedade,

jamais permitiria que APS, recém-ingresso, tive participação no êxito de antigas avenças.

Mas ALEXANDRE PAES DOS SANTOS não precisava de compor o

quadro  formal  de  sócios  para  reivindicar  valores  em  razão  do  negócio  das  medidas

provisórias. O esquema, por se basear na clandestinidade de seus reais propósitos, não era

formal. Não é possível esquecer que sequer foi assinado contrato com a SGR. Nunca houve

qualquer formalização sobre a divisão de tarefas entre os parceiros de empreitada. Não se

reduz  a  termo  os  ajustes  feitos  entre  integrantes  de  organização  criminosa,  por  razões

óbvias.

No  dia  10/03/2010,  ainda  como  parte  da  troca  mensagens

sobre  o  embaraço  causado  pelo  não  pagamento  da  dívida  por  parte  da

CAOA,  ALEXANDRE  PAES  encaminhou  email  a  JOSÉ  RICARDO  e

EDUARDO  VALADÃO.  A  mensagem  eletrônica  bem  revela  o  clima  de

desentendimento  que  passou  a  reinar  entre  os  diversos  protagonistas  que

atuaram no projeto concebido para beneficiar as montadoras.

Nesse  sentido,  o  email  expõe  haver  um  esforço  para  tentar

esclarecer  FRANCISCO  MIRTO  sobre  a  situação  relativa  aos  “seus

honorários  no  processo  em  questão”,  bem  como  para  discutir  “sobre  suas

insinuações  que  estaríamos  pagando valores  de  honorários  inferiores  ao  que

você acha que deveriam ter sido pagos”.
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O que importa, para fins de comprovação de uma organização criminosa,

é  que  os  interesses  eram convergentes.  ALEXANDRE PAES era  um lobista  influente,

acostumando  a  andar  nas  “sombras”  da  Capital  Federal.  Tinha  todo o  interesse  em se

associar a outro “talento”, filho de um renomado Auditor-Fiscal, de molde a maximizar os

seus ganhos e abrir novas frentes de “trabalho”.

No  caso  específico  dos  autos,  ALEXANDRE  PAES  não  era  o

protagonista da questão envolvendo as medidas provisórias, até mesmo porque era malvisto

entre  as  empresas  do  setor  automobilístico,  por  razões  que  naturalmente  preferiu  não

declinar  em  seu  interrogatório.  O  cliente  MITSUBISHI  foi  trazido  por  MAURO

MARCONDES, outro lobista influente e seu “concorrente” no ramo da captação.

Apesar  da  “concorrência”,  ALEXANDRE  PAES  DOS  SANTOS

participou ativamente das negociações envolvendo a Medida Provisória nº 471, motivo pelo

qual inclusive reivindicou 30% dos ganhos, como ele mesmo admite.

Outro “e-mail” que reforça a participação de APS é o encaminhado por

JOSÉ RICARDO DA SILVA, bem como para FRANCISCO MIRTO FLORENCIO DA

SILVA (CPF Nº 002.431.401-34),  sócio da CVEM CONSULTORIA LTDA (CNPJ Nº

32.909.939/0001-60), enviando cópia da minuta acima mencionada, bem como do contrato

relacionado ao auto de infração da MMC junto ao CARF, também já citado. 

Mensagem JOSÉ RICARDO X ALEXANDRE X FRANCISCO MIRTO (DOC. 08)
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Passados  quase  01  (um)  mês  e  meio  da  primeira  proposta,  no  dia

18/09/2009, JOSÉ RICARDO DA SILVA novamente envia mensagem eletrônica para o

ALEXANDRE PAES DOS SANTOS encaminhando nova minuta que seria enviada para

MAURO  MARCONDES,  essa  dirigindo-se  somente  à  CAOA  MONTADORA  DE

VEÍCULOS S.A.

Mensagem JOSÉ RICARDO X ALEXANDRE (DOC. 09)

PROPOSTA CAOA 16.500 (INCENTIVO).DOC (DOC. 09)

Esta nova proposta,  que NUNCA chegou a ser ACEITA pela CAOA,

estabelece  que  os  “honorários”  seriam  de  R$  16.500.000,00  (dezesseis  e  quinhentos
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milhões de reais), o que, multiplicados por 2, chega-se aos R$ 33.000.000,00 que foram

encontrados nas anotações de ALEXANDRE PAES DOS SANTOS. 

É  importante  destacar  que  ALEXANDRE  PAES  DOS  SANTOS,

conforme  termo  de  declarações  em anexo,  (DOC.  10),  nega  qualquer  relação  com  as

empresas  do  JOSÉ  RICARDO  DA  SILVA.  Em  sua  pueris  e  inverossímeis  primeiras

declarações, APS apenas alugava salas para JOSÉ RICARDO DA SILVA. 

Todavia,  confrontado  com os  documentos  que  comprovam a  parceria

comercial,  ALEXANDRE  PAES  DOS  SANTOS  acaba  por  confirmar  que  analisou  a

proposta  enviada  pelo  MAURO  MARCONDES.  Em  outras  palavras,  ALEXANDRE

participou  ativamente  da  gênese  contratual,  o  que  justifica  o  fato  de  que  ele  sempre

reivindicou parcela dos “honorários” pagos à SGR.

Passemos  a  outro  documento  que  reforça  as  ligações  entre  JOSÉ

RICARDO DA SILVA, ALEXANDRE PAES DOS SANTOS e EDUARDO VALADÃO.

Trata-se  de  mensagem eletrônica  datada  de  29/11/2009,  enviada  pelo

ALEXANDRE PAES DOS SANTOS aos sócios EDUARDO GONÇALVES VALADÃO e

JOSÉ RICARDO DA SILVA, encaminhando uma minuta de relatório que seria entregue ao

MAURO MARCONDES detalhando as atividades realizadas para a edição e publicação da

Media Provisória nº 471/2009 e visando o repasse para as empresas contratantes MMC e

CAOA. Trata-se de autêntica “prestação de contas”.

Mensagem JOSÉ RICARDO X EDUARDO X ALEXANDRE (DOC. 12)
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MAURO MARCONDES – RELATÓRIO.DOC (DOC. 12)
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Cabe  ressaltar  que  esse  relatório  foi  adaptado  para  uma  versão  final,

remetida por mensagem eletrônica do JOSÉ RICARDO para MAURO MARCONDES e

sua esposa e  sócia  CRISTINA MAUTONI, no dia  seguinte,  30/11/2009.  As diferenças

referem-se unicamente aos órgãos de que tiveram acesso.

Essa  mensagem foi  extraída  do  material  computacional  apreendido  na

empresa  MARCONDES  e  MAUTONI  quando  da  deflagração  da  Operação  Zelotes

(26/03/2015) (item 04 Auto de Apreensão (  DOC. 13)). 

Mensagem JOSÉ RICARDO X MARCONDES E MAUTONI (DOC. 14)

109/274

file:///C:/Users/dionetiago/Documents/Lorena/Downloads/Hiperlinks/Relat%C3%B3rio%20de%20atividades%20-%20Incentivos%20Fiscais.html
file:///C:/Users/dionetiago/Documents/Lorena/Downloads/Hiperlinks/EQ_SPO_16.pdf
file:///C:/Users/dionetiago/Documents/Lorena/Downloads/Hiperlinks/EQ_SPO_16.pdf


PROPRIEDADES DO ARQUIVO 

ID 274005

PARENTID 183066

NOME Relatório de atividades - Incentivos Fiscais.

TAMANHO 1922

DELETADO False

CATEGORIA Emails

CRIACAO 30/11/2009 19:22

HASH FF3D8555F34463A6A619826B3574D2AB

CAMINHO
hd-servidor2-parte1.ad1\__._PHYSICALDRIVE2_Basic data partition (4) [476412MB]_NONAME [NTFS]\
[root]\Rede\cristina-Toshiba\AppData\Local\Microsoft\Outlook\outlook1.ost>>>>Raiz - Caixa de 
Correio>>IPM_SUBTREE>>Problemas de SincronizaÃ§Ã£o>>Conflitos>>RelatÃ³rio de atividades - Incentivos Fiscais.

ARQUIVO ANEXO (DOC. 14)

110/274

file:///C:/Users/dionetiago/Documents/Lorena/Downloads/Hiperlinks/tmp_8506574226890341513DB402FA2104CF0B3A7A2AED2B38071EB.doc


111/274



Tais  transcrições  acima provam que ALEXANDRE PAES elaborava a

minuta  dos  documentos  encaminhados  a  MAURO  MARCONDES,  utilizando-se  do

cabeçalho e da marca da SGR. Assim, há provas cabais de que ALEXANDRE PAES DOS

SANTOS prestava serviços para a empresa SGR, ainda que não fosse formalmente sócio,

uma vez que até se utilizava do cabeçalho da empresa para redigir documentos.

Vale destacar que a “prestação de contas” menciona a apresentação de

“relatórios técnicos”,  os quais não foram recebidos por nenhum órgão público e sequer

localizados  quando  da  realização  das  buscas  no  dia  26/03/2015.  A  quadrilha  não  se

preocupou sequer em elaborar relatórios técnicos falsos para dar aparência de legalidade à

suposta “prestação de serviços”.

O preço pago pelos “serviços” somente se justificava diante do acesso

privilegiado  acesso  de  MAURO MARCONDES à  Presidência  da  República,  conforme

adiante se esclarece:

O contato com a Presidência da República iniciou-se em  24/06/2009, a

partir do envio de 02 (duas) minutas de cartas elaboradas por Ricardo Rett, advogado da

MARCONDES E MAUTONI, que foram enviadas ao JOSÉ RICARDO DA SILVA, tendo

como destinatários o então Presidente, LUIS INÁCIO LULA DA SILVA (DOC. 15)
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Cerca de 20 dias depois, no dia 16/07/2009, o mesmo Ricardo Rett envia

a JOSÉ RICARDO DA SILVA outra  minuta  de carta,  agora endereçada a GILBERTO

CARVALHO, Secretário-Geral da Presidência da República. 

Mensagem  RICARDO RETT X JOSÉ RICARDO (DOC. 16)

GABINETE.docx (DOC. 16)
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Observando essas 03 epístolas verifica-se uma diferença sutil em relação

aos subscritores das mesmas, já que as 02 (duas) primeiras são dirigidas ao Presidente da

República e seriam assinadas por PAULO ARANTES FERRAZ, Presidente da empresa

MMC, e  CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE,  Presidente  da  empresa  da

CAOA. Já em relação à última carta, que é dirigida a GILBERTO CARVALHO, quem

aparece assinando é MAURO MARCONDES MACHADO, amigo do ex-Presidente  da

República, LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA.

A carta entregue a GILBERTO CARVALHO especifica exatamente o que

o grupo estava precisando: a edição de uma Medida Provisória. A carta também encaminha

pareceres  dos  renomados  juristas  IVES  GANDRA  MARTINS  e  HELENO  TORRES,

encomendados e pagos pela MITSUBISHI MOTORS COMPANY.
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Curioso  notar  que  PAULO  FERRAZ  sequer  diz  quanto  pagou  pelos

pareceres  de  IVES GANDRA MARTINS e  HELENO TORRES,  juristas  de  reputação

conhecida  e  com influência  no  cenário  jurídico  nacional.  Talvez  porque  os  “serviços”

prestados pelo psicólogo MAURO MARCONDES custaram muito mais caro, sem qualquer

explicação plausível. 

Outro documento que revela a importância de MAURO MARCONDES

na organização criminosa é o manuscrito encontrado na casa de APS, que diz o seguinte:

“O  TRABALHO  A  SER  DESENVOLVIDO  NA  MODALIDADE  PRESTAÇÃO  DE

SERVIÇOS  –  OS  “VALOR  TERÃO”  TRATAMENTO  DIFERENCIADO”  junto  à

expressão “KIT DO MATERIAL QUE FOI ENVIADO AO GILBERTO CARVALHO”. O

que justifica o tratamento diferenciado? É coerente afirmar que o acesso direto ao então

Presidente da República possui um preço  “diferenciado”, ou seja, mais elevado, o que seria

possível  em razão  da  relação  de  amizade  que  existia  entre  LUÍS INÁCIO LULA DA

SILVA e MAURO MARCONDES.
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Ademais,  conforme  amplamente  divulgado  pela  mídia13,  o  Senador

Delcídio do Amaral, a pedido do ex-Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva,

assumiu,  em  depoimento  ainda  não  homologado  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  ter

interferido para que MAURO MARCONDES, CRISTINA MAUTONI e Luís Cláudio Lula

da Silva não fossem convocados a depor na CPI DO CARF, responsável por investigar os

fatos pertinentes à presente ação penal. Destaque-se o seguinte trecho da delação premiada:

LULA esteve em Brasília/DF, pediu para conversar de forma privada no aeroporto,

em hangar cujo nome não sabe precisar; QUE tal se deu em setembro ou outubro de

2015;  QUE,  então,  LULA  solicitou  ao  depoente  que  “visse”,  como  Líder  do

governo, a questão de MAURO MARCONDES e de sua esposa, a propósito de

requerimentos de convocação de ambos, formulados no âmbito da CPI do CARF;

QUE  pela  expressão  “visse”,  ficou  claro  que  o  depoente  deveria  evitar  tais

convocações; QUE soube o depoente que LULA e MAURO MARCONDES são

próximos e amigos há bastante tempo, supondo que desde o tempo em que LULA

era  metalúrgico;  QUE  MAURO  MARCONDES,  inclusive,  tinha  atuação

proeminente  na  aquisição  dos  caças  Gripen,  de  origem  sueca;  QUE  MAURO

MARCONDES  também  atuou  em  edições  de  Medidas  provisórias  voltadas  a

conceder benefícios fiscais para o setor automobilístico; QUE, a propósito dessa

edição  de  Medidas  Provisórias,  o  depoente  esclarece  que  era  tema  de  extrema

relevância  e  que,  por  isso,  ERENICE GUERRA,  como Ministro-Chefe  da  Casa

Civil, tinha a obrigação de atuar; QUE o depoente, antes do encontro com LULA,

nunca havia comparecido à CPI do CARF; QUE o depoente,  então,  prometeu a

LULA “mobilizar a tropa” para resolver a questõa; QUE, em seguida, o depoente

reuniu-se com líderes da base do Governo e combinaram a mobilização para o dia 5

de novembro de 2015, data em que a CPI estaria reunida; QUE tal mobilização

resultou na derrubada de todos os requerimentos de “alta periculosidade” e sensíveis

ao  ex-presidente  LULA,  a  exemplo  da  convocação  de  seus  filhos;  QUE   outro

“requerimento grave” era a convocação de ERENICE GUERRA, em relação à qual

o depoente sabe dizer que defende interesses privados em diversos órgãos públicos”

13 http://wwwl.folha.uol.com.br/poder/2016/03/175QQ78-ministro do-stf-confirma delação de delcidio que cita 
dilma e lula. Acesso em 16/03/2016
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Por  oportuno,  registre-se  que  os  requerimentos  de  convocação  de

MAURO e LUÍS CLÁUDIO LULA DA SILVA foram indeferidos pela CPI do CARF.

Outro  manuscrito  encontrado  na  casa  do  Alexandre  (DOC.  06)  faz

menção expressa ao nome GILBERTO CARVALHO, o que revela, no mínimo, que o então

Secretário-Geral da Presidência da República era um elo frequente junto ao Poder Público.

No  contexto  dos  fatos  relatados,  cabe  detalhar  a  proximidade  entre

MAURO MARCONDES e GILBERTO CARVALHO. Documentos disponíveis nas mídias

do escritório  MARCONDES E MAUTONI fornecem subsídios  aptos  a  demonstrar  que

MAURO MARCONDES utilizava-se de uma suposta relação de amizade que detinha com

GILBERTO CARVALHO (“estou recorrendo mais uma vez ao amigo”) para fazer chegar

ao Presidente e Ministros documentos que fossem de seu interesse.

Com efeito, em correspondência dirigida ao Chefe do Gabinete Pessoal

do  Presidente,  acima  transcrita,  MAURO  MARCONDES  solicitou  que  GILBERTO
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CARVALHO entregasse uma carta ao Presidente LUIZ INÁCIO esclarecendo que estaria

“recorrendo  mais  uma  vez  ao  amigo,  para  cumprir  esta  incumbência  daquela  forma

informal e low profile que só você consegue fazer sem as formalidades e no momento

oportuno”. Conforme se vê acima, fica claro a informalidade e o acesso fácil a LULA.

Em  outra  correspondência,  MAURO  MARCONDES  pediu  que

GILBERTO CARVALHO entregasse uma carta “ao Marco (assistente do Mercadante)”,

que vem a ser MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, ex-Secretário-Executivo da Casa Civil

e homem de confiança do Ministro Mercadante. 

A proximidade existente  entre MAURO  MARCONDES e GILBERTO

CARVALHO também pode ser confirmado em lista de providências acima transcrita, em

que constam tarefas como “entregar carta para Sr. Gilberto Carvalho” e ainda “providenciar

presentes  para  as  filhas  do  Sr.  Gilberto  Carvalho”.  O  trânsito  facilitado  de  MAURO

MARCONDES com outros agentes públicos, especialmente do Partido dos Trabalhadores,

pode  ser  depreendido  da  lista  em  que  constam  agendamento  de  reuniões  com  LUIS

MARINHO, desde então Prefeito de São Bernardo do Campo em São Paulo, ANTONIO

PALOCCI e ALOIZIO MERCADANTE, na época Deputado Federal e Senador por São

Paulo, respectivamente (DOC. 23).
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Além  disso,  as  anotações  de  MAURO  MARCONDES  revelam  a

existência de proximidade com o ex-Presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, como

mostra o documento a seguir:

Vale  ressaltar  que  tais  indícios,  isoladamente,  não  comprovam  que

efetivamente  algum  agente  político  tenha  praticado  algum  ato  ilícito  em  favor  da

organização criminosa,  exclusivamente  no que se refere à tramitação da MP nº  471. A

investigação continua  por  meio  do Inquérito  Policial  nº  1621/2015,  que ainda não está

concluído.  Mencione-se,  inclusive,  que  o  ex-Secretário-Executivo  do  Ministério  da

Fazenda,  NELSON MACHADO,  nega  em depoimento  à  Polícia  Federal  que  tenha  se

encontrado com qualquer dos membros da quadrilha.
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Assim,  tendo em vista  a  negativa  dos  servidores  públicos  ouvidos,  os

manuscritos  não  possuem  força  probante  plena,  até  mesmo  porque  são  unilaterais  e

produzidos pelos próprios réus.

Entretanto,  as  anotações,  assim  como  o  livre  trânsito  que  MAURO

MARCONDES possuía junto a GILBERTO CARVALHO e o ex-Presidente da República

LULA, apresentam harmonia com o restante conjunto probatório, e demonstram o vínculo

existente entre os envolvidos, bastando para isso que se faça uma leitura sistemática das

provas carreadas aos autos.

Finalizando a análise  dos manuscritos,  em seguida tem-se a expressão

“EDIÇÃO  ATO  MP =  6600”,  mais  abaixo  a  menção  “40%  SERÁ  DISCUTIDO”

(percentual  que  seria  utilizado  para  pagamento  das  despesas)  e  à  direita  os  números

sequenciais “16.000, 2.500, 6.400, 4.600, 2.500, 1000 - 500”, valendo destacar que tudo

indica ser a distribuição do valor de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões), já que é a soma

dos valores fechados por um semicírculo “2.500, 6.400, 4.600, 2.500”, que seria, como já

visto, a partilha do butim.
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Com relação à inscrição “SPE”, mais ao final da imagem do manuscrito,

entendemos que isso se trata de uma referência à “Sociedade de Propósito Específico”,

como  já  destacado  acima,  quando  se  fala  da  sociedade  em  conta  de  participação  que

pretendia-se ser celebrada entre SGR e MM. A sociedade em conta de participação estava

prevista na primeira  proposta  que foi  encaminhada por JOSÉ RICARDO DA SILVA a

MAURO MARCONDES, mas nunca chegou a ser concretizada. 

Conclui-se, portanto, que os citados manuscritos referem-se aos valores

de negociações visando à “EDIÇÃO DO ATO” anteriormente mencionada, o que veio a ser

a Medida Provisória nº 471/2009  14, datada de 20/11/2009.

Uma das provas mais importantes dos autos é a troca de mensagens entre

EDUARDO VALADÃO, JOSÉ RICARDO, e ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, as

quais  foram  posteriormente  encaminhadas  pelo  JOSÉ  RICARDO  para  a  CRISTINA

MAUTONI e MAURO MARCONDES. A seguir:

Mensagem EDUARDO X ALEXANDRE X JOSÉ RICARDO X MARCONDES E

MAUTONI (DOC. 19)

14http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Mpv/471impressao.htm
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As comunicações entre os réus ocorreram antes da publicação da Medida

Provisória, o que só ocorreu no dia 23/11/2009. Isso mostra que os réus obtiveram acesso

privilegiado ao texto tanto da Medida provisória, quanto da Exposição de Motivos do

Ministro da Fazenda, além do anexo desta. 
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Aqui,  oportuno  trazer  à  baila  o  depoimento  da  testemunha  DYOGO

HENRIQUE  DE  OLIVEIRA,  que  era  o  Secretário  Adjunto  da  Secretaria  de  Política

Econômica do Ministério da Fazenda.

DYOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA disse  que  o  texto  das  medidas

provisórias transitava apenas por um sistema chamado SIDOF, cujo acesso era franqueado

somente à cúpula do Ministério da Fazenda. 

Na troca de mensagens, JOSÉ RICARDO DA SILVA explica o que foi

alterado em relação à proposta  original  do Poder Executivo,  que previa um redutor  do

crédito presumido de 32% do IPI. Afirma textualmente que a “redução foi retirada do

texto  na  'última  hora'  decorrente  de  nossa  intervensão”  (SIC).  Outra  alteração

promovida pelo  grupo de JOSÉ RICARDO foi  a  possibilidade dos “investimentos

(10%) serem absorvidos  pela  área  de  engenharia  automotiva  a  ser  implementada  pelas

empresas”.  Os  documentos  anexados  ao  mencionado  “e-mail”  foram  compilados  e

anexados a esta peça inicial. 

ANEXOS
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Como JOSÉ RICARDO DA SILVA teve acesso antes da publicação da

Medida  Provisória?  Em seu interrogatório,  o  aludido  réu  convenientemente  se  calou  a

respeito e não trouxe esclarecimentos.

Voltando  aos  manuscritos  de  ALEXANDRE  PAES  DOS  SANTOS

(DOC. 06), segundo às fls. 3, no dia 25/11/2009 há nova reunião para tratar da Medida

Provisória, que aqui já aparece com o número do ato já editado. O documento cita as 03

(três)  empresas  beneficiadas  com  a  medida  provisória  FORD,  MMC  e  CAOA,  uma

inscrição referente estes 02 (dois)  últimos a inscrição “SOLICITAR REUNIÃO”, muito

provavelmente para tratarem das devidas cobranças pelo primeiro êxito da empreitada e

dessa inadimplência da CAOA.
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Outra inscrição que chamou a atenção naquela imagem da MP 471 foi

o  nome  “IVAN  RAMALHO”,  que  ocupava  o  cargo  de  Secretário-Executivo  do

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMERCIO EXTERIOR na

época dos fatos.

É preciso dizer que era pessoa importante no fluxo da elaboração da

Medida Provisória, pois o texto foi aprovado pelo Ministério citado. Todavia, ouvido em

juízo,  Ivan Ramalho se esquiva de qualquer participação,  alegando não se recordar dos

fatos.

A prova que dissipa qualquer dúvida em relação à ilicitude da atuação

dos membros da organização criminosa é a mensagem eletrônica encaminhada por JOSÉ

RICARDO  DA  SILVA  no  dia  29/12/2009,  com  o  título:  “Assunto:  Atenção

PARLAMENTARES”:

125/274



JOSÉ RICARDO DA SILVA usa os termos: “há realmente diferenças

a  serem  repassadas”  e  “qualquer  diferença  ainda  a  ser  acertada  será  devidamente

equacionada”, o que permite afirmar que pagamentos pretéritos já tinha sido feitos.

A mensagem usa o plural “parlamentares”. Não se referiu a um único

parlamentar, conforme sorrateiramente pretende incutir a defesa, usando a manjada tática de

usar uma pessoa já falecida para confundir o Juízo.

Os pagamentos feitos em favor de JOSÉ RICARDO DA SILVA foram

para as empresas de ADALBERTO SEDLACEK em Santa Catarina. As empresas do citado

empresário eram a Poly Import, Disper, Smaploc, Cristalpet e Texpet. Os pagamentos não

possuem relação com ação de improbidade contra o Deputado Federal do PP Pizzolati.

A  organização  criminosa  estabeleceu  débitos  com  parlamentares

federais, conforme está na mensagem eletrônica. Embora os parlamentares não tenham sido

identificados, fato é que ficaram credores de JOSÉ RICARDO e seu grupo, por motivos

nada republicanos.
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É  imperioso  destacar  o  seguinte  trecho  “É  importante  que  eles

[parlamentares]  entendam que não é conveniente que os acertos sejam feitos sempre de

imediato. As receitas e as retiradas devem obedecer um fluxo normal, pertinente com as

atividades do escritório”.

Nota-se  a  preocupação  em  dissimular  os  valores  que  iriam  ser

repassados aos parlamentares, objetivando, desta forma, ocultar a verdadeira natureza do

serviço prestado. Segundo JOSÉ RICARDO, “se não for assim, as prestações de serviço

serão de difícil justificativa”.

Em seguida,  é  encaminhado  “e-mail”  a  EDUARDO  VALADÃO e

ALEXANDRE PAES, na qual JOSÉ RICARDO diz que “o representante oriental de nossos

clientes”, provavelmente se referindo aos representantes da empresa MITSUBISHI, havia

dito que os serviços prestados somente dariam “retorno” a partir da semana seguinte, numa

referência a liberação de recursos financeiros.

A mensagem diz  “os  nossos  colaboradores  estão  com um conceito

muito imediatista”,  o que denota a pressão existente para saldar os débitos oriundos do

esquema delituoso.
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Por  fim,  cabe  destacar  a  acessória,  porém  fundamental,  participação  de

EDUARDO  VALADÃO na  organização  criminosa.  A  prova  de  que  o  citado  réu  participou

ativamente da negociação envolvendo a Medida Provisória nº 471/2009 é a mensagem eletrônica

na qual ele diz: “depois da última conversa que o José Ricardo e o Dr. Eivany teve (sic) com ele,

acredito que a pressão aumentou e ele percebeu essa mudança”. 

Na correspondência eletrônica, EDUARDO VALADÃO fez o registro que

estava  atuando conjuntamente  com ALEXANDRE PAES e  JOSÉ RICARDO DA SILVA na

questão  envolvendo  as  medidas  provisórias.  Embora  fosse  um  mero  funcionário  da

“organização”, EDUARDO VALADÃO participou de reuniões em São Paulo sobre o tema e teve
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participação relevante nos fatos. EDUARDO VALADÃO era destinatário de praticamente todas

as mensagens eletrônicas  que abordavam os “honorários” da prestação de serviços,  como por

exemplo a seguinte:

 

EDUARDO VALADÃO faz parte da já citada proposta de divisão dos

valores proposta por ALEXANDRE PAES DOS SANTOS encaminhada em 17/03/2010, o

que evidencia a sua participação no esquema.

Embora alegue que não era sócio de JOSÉ RICARDO DA SILVA,

EDUARDO VALADÃO vendeu seu nome e seus esforços para auxiliar o seu ex-colega de

turma  no  IESB  a  alcançar  os  seus  propósitos  ilícitos.  Sua  necessidade  de  prover

materialmente sua então esposa e seus filhos não pode eximi-lo de sua responsabilidade.

Durante o segundo semestre de 2009 e primeiro semestre de 2010, EDUARDO VALADÃO

atuou  nas  atividades  do  escritório,  que  estavam  inteiramente  voltadas  ao  objeto  da

denúncia. Não há registro de que EDUARDO VALADÃO tenha prestado serviços idôneos

para quem quer que fosse durante esse período. 
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2.5. Medida Provisória nº 512/10

Da  análise  dos  autos,  verifica-se  que  a  empresa  MARCONDES  E
MAUTONI, encarregada da defesa de todo tipo de interesses das empresas MMC e CAOA,
atuou ativamente no processo de edição da MP 512/2010. Para tanto, subcontratou dois
grupos de lobistas, quais sejam, aqueles ligados à SGR (APS, JOSÉ RICARDO, EIVANY
e  VALADÃO),  bem  como  LYTHA,  CAMILO,  VLADIMIR e  CARLOS PALMEIRA,
ligados  à  SPÍNDOLA  PALMEIRA  ADVOGADOS,  GREEN  CENTURY  e  LBS
CONSULTORIA. 

De fato, embora tal divisão não reste efetivamente clara até mesmo para
os entes contratados, percebe-se que a atuação da SGR ocorreu de forma mais proeminente
na fase legislativa, ao passo que os demais agentes atuaram mais fortemente no momento
em que o texto da MP 512 chegou ao Executivo. Tal constatação decorre, sobretudo, das
provas até o momento obtidas, bem como da expertise funcional de cada um dos agentes
ora citados.

Nesse sentido,  destaque-se o seguinte  quadro esquemático,  aposto à fl.
149 do Relatório de Análise n. 01/2016 – COPEI/ESPEI:

Conforme  bem  pontuado  pelo  Relatório  de  Análise  n.  01/2016  –
COPEI/ESPEI, a MP 512 conferia benefícios fiscais às empresas já habilitadas no programa
de incentivos  estabelecido  pela  Lei  n.  9440/97.  Tal  previsão  contemplaria  as  empresas
TROLLER/FORD, MOURA e, sobretudo, TCA/FIAT.
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214.  A  Medida  Provisória  nº  512,  editada  em  25/11/10,
reabriu  o  prazo,  até  29/12/2010,  para  que  as  empresas  já
habilitadas  ao  regime  previsto  na Lei  nº  9.440/97,  ou seja,
crédito presumido de IPI equivalente ao dobro valor apurado
da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes
sobre o faturamento, pudessem apresentar novos projetos de
investimento  produtivos,  inclusive  permitindo  que  um
benefício originalmente concedido para determinados tipos de
produtos pudessem ser alterados. 
215.  Com  esta  MP,  TROLLER/FORD,  TCA/FIAT e
MOURA,  as  empresas  outrora  habilitadas  para  fruir  os
benefícios da Lei nº 9.440/97, poderiam apresentar projetos
que contemplassem o desenvolvimento de novos produtos ou
novos modelos de produtos já existentes, e ainda, permitia que
a  habilitação  originalmente  concedida  para  produção  de
veículos  fosse  alterada  para  produção  de  componentes
automotivos e vice-versa

Diz-se que a aludida MP beneficiaria de modo especial a montadora FIAT
em virtude do fato de que, à época, esta se encontrava em processo de aquisição da TCA
TECNOLOGIA EM COMPONENTES AUTOMOTIVOS S/A,  o  que lhe  permitiria,  de
modo simples, apresentar projeto de desenvolvimento de novo produto utilizado na cadeia
de produção de veículos, no caso, chicotes elétricos.

216.  Beneficiava-se  diretamente  com  a  edição  da  MP
512/2010  a  FCA  FIAT  CHRYSLER  AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA,  que  estava  em processo  de  aquisição  da
TCA TECNOLOGIA  EM  COMPONENTES
AUTOMOTIVOS  S/A,  e  com  isso  poderia  alterar  a
habilitação originalmente concedida para a produção de
chicotes elétricos para a produção de automóveis.

À  época,  o  fato  foi  amplamente  noticiado  (Relatório  n  01/2016  –
COPEI/ESPEI, fls. 101):
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Consoante  descrito  no Relatório  n.  01/2016 – COPEI/ESPEI,  em seus
parágrafos 224 a 232, a fase executiva da MP 512/10 iniciou-se com parecer da Secretaria
de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Após, tramitou pela Secretaria Executiva,
Gabinete  do  Ministro,  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  e  Procuradoria-Geral  da
Fazenda Nacional, bem como pela consultoria jurídica dos Ministérios do Desenvolvimento
Indústria e Comércio e da Ciência e Tecnologia.

Causa espécie, todavia, que todo esse trâmite ocorreu em apenas um dia, a
saber, 25.11.2010:

232. Resta patente, e em resumo, que a Medida Provisória no

512/10 teve origem em parecer elaborado pela Secretaria de
Política  Econômica  do  Ministério  da  Fazenda.  Nesta  pasta
ministerial,  a  susomencionada  MP  tramitou  pela  Secretaria
Executiva,  Gabinete  do  Ministro,  Secretaria  da  Receita
Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
A MP, antes da publicação, passou ainda pela análise jurídica
do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio e do
Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia.  Destaca-se,  diante  do
exposto,  o  inusitado  fato  de  que    a Medida  Provisória  foi
gestada e aprovada em um único dia  ,  na medida em que
todos os documentos elaborados pelos órgãos acima referidos

132/274



foram datados de 25/11/2010, isto é, a mesma data de edição
da Medida Provisória.

Desde  logo,  portanto,  é  possível  apontar  indícios  de  anomalias  que
permearam a edição da aludida espécie normativa.

Nesse  contexto,  MAURO  e  CRISTINA,  por  intermédio  da  M&M,
firmaram contratos com as empresas MMC e CAOA, com o objetivo de que estas fossem
igualmente contempladas com os benefícios fiscais dispostos na MP em comento. Nesse
sentido, relevante o destaque às seguintes minutas de contrato, apostas às fls. 139/140 do
Relatório de Análise n. 01/2016 – COPEI/ESPEI:

133/274



134/274



1. Anexos\MBA01.SPO16 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - MP 512 de 2010 (MMC).docx

2. Anexos\MBA01.SPO16 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - MP 512 de 2010 (CAOA).docx

Conforme trabalhado no tópico pertinente à MP 471/09, a CAOA, por
força da atuação de agentes da própria SGR, não logrou obter benefícios fiscais no âmbito
da MP 470/09. Tratou-se, como visto, de demonstração de poder do grupo, uma vez que a
referida empresa negociou Medida Provisória alternativa à 471/09, então maculada pelo
grupo.

Assim, com o objetivo de trazer de novo a CAOA para o lado do grupo
criminoso ligado à SGR, estes passaram a negociar a inclusão desta empresa, bem como da
MMC,  no  benefícios  compreendidos  pela  MP  512/10  –  originariamente  direcionada  à
empresa FIAT15.

Nesse sentido, destaca-se fax apreendido no escritório da SGR, datado de
30.07.2010, que revela tal estratégia:

15 Sobre o interesse da FIAT na edição da aludida MP, remete-se aos parágrafos 220 e seguintes do 
Relatório 01/2016 – COPEI/ESPEI. Neles, veem-se diálogos em que VLADIMIR relata a interlocutores 
que a MP 512 resultara de acordo entre FIAT, o então Presidente Lula e o então Governador de 
Pernambuco Eduardo Campos.
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De igual modo, importante a menção a anotação apreendida em poder de
APS. Nela, relata-se almoço ocorrido entre este, MAURO, CRISTINA, JOSÉ RICARDO e
EDUARDO GARCIA RUIZ, representante da CAOA (fl. 141 do Relatório de Análise n.
01/2016 – COPEI/ESPEI):
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3.

4. Anexos\MBA01.BSB23.ITEM34 - 2ª parte Documentos
Diversos.PDF.pdf

Depreende-se  de  tal  anotação  –  na  qual  há  a  menção  aos  valores
avençados na MP 470, acompanhados de um “x” – que o grupo iniciava uma nova rodada
de negociações com a CAOA, desta vez capitaneada por EDUARDO GARCIA RUIZ.

No âmbito do Legislativo, a MP 512/10 foi alvo de dez emendas, dentre
as quais ganha destaque a de n. 3, apresentada pelo então Senador GIM ARGELLO no dia
30.11.2010, que permitia que empresas habilitadas na 9826/99 também se beneficiassem da
previsão ora disposta (Relatório n. 01/2016 – COPEI/ESPEI, fl. 109):
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Anexos\EMC 3-2010 MESA =- MPV 512-2010.pdf

Tal  disposição  permitia  que  CAOA,  MMC  e  FORD  também  fossem
contempladas com os benefícios fiscais ora concedidos, o que era do interesse dos grupos
criminosos denunciados na presente ação penal.

Vê-se, contudo, que o texto da referida emenda foi redigido pelo próprio
EDUARDO GARCIA RUIZ.  Na espécie,  curial  a  leitura  do  item 292 do Relatório  de
Análise 01/2016 – COPEI/ESPEI:

292. Depreende-se da troca de mensagens entre  EDUARDO
GARCIA RUIZ e assessoras do Senador  GIM ARGELLO
que foi o próprio EDUARDO GARCIA quem enviou o texto
da  Emenda  n  º  3  apresentada  na  Medida  Provisória  nº
512/2010. 
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Anexos\MMC2.Cautelar 60709-93.2015 34989.eml

Explica-se,  por  oportuno,  que,  em que pese o email  acima tenha sido
enviado em 2012,  é  possível  ver,  por  seu  conteúdo,  que  os  interlocutores  tratavam de
assunto pretérito,  e  afirmavam que EDUARDO RUIZ encaminhara a  GIM ARGELLO,
ainda no ano de 2010, o texto da aludida emenda.

Para a redação do texto acima, RUIZ contou com o auxílio de Fernando
Tibúrcio Peña, advogado da CAOA. Veja-se:
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5.
6. 16. Anexos\MMC2.Cautelar 60709-93.2015 24069.eml

Não obstante  a  participação de  tal  agente,  este  não seria  contemplado
pelas novas negociações em curso, provavelmente em razão de desentendimentos ocorridos
quando da edição da MP 470/09. Depreende-se tal fato da já citada anotação realizada por
APS, aposta à fl. 141 do Relatório de Análise n. 01/2016 – COPEI/ESPEI. Nela, é possível
ver pequeno trecho que diz que “F.T. [Fernando Tibúrcio] é problema dele [Eduardo Ruiz],
está fora do acordo”.

7.

Anexos\MBA01.BSB23.ITEM34 - 2ª parte Documentos Diversos.PDF.pdf

No dia 06.12.2010, pouco após a apresentação da Emenda 3 pelo Senador
GIM ARGELLO, MIRTO relatou a MAURO e CRISTINA a realização de reunião com
EIVANY, JOSÉ RICARDO, APS, ocorrida na SGR. No caso, aponta preocupação com o
trâmite da MP 512/10 (Relatório de Análise n. 1/2016 – COPEI/ESPEI, fl. 147):
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8.  Anexos\MBA01.BSB07 RES REUNIÃO MP 512.html

Igualmente,  anotações  apreendidas  em poder  de MIRTO corroboram a
ocorrência da aludida reunião.  Sobre o tema,  relevante a menção ao seguinte  trecho do
Relatório de Análise n. 1/2016 – COPEI/ESPEI, fl. 147:

299.  Nas  anotações  de  FRANCISCO MIRTO também há
um registro vinculado à data “6/dez”, que está relacionado ao
escrito  “APS MP512”,  sugerindo a  existência  de  um liame
entre ALEXANDRE PAES DOS SANTOS e a Medida Provisória
512/2010.  Consta  também  a  sigla  “FCM”,  atribuível  a
FERNANDO CESAR MESQUITA. 
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Anexos\MBA04.BSB06.ITEM05 - Caderno de Anotações.pdf

No  dia  seguinte,  JOSÉ  RICARDO,  em  mensagem  direcionada  a
MAURO, novamente  demonstrou  interesse  na  MP 512/10.  Na oportunidade,  comentou
também a existência de tratativas sobre o caso junto a agente lotado na CAMEX (fls. 149
Relatório COPEI/ESPEI):

Tratava-se,  no  caso,  de  HELDER  CHAVES,  à  época  Secretário-
Executivo  da  CAMEX,  nomeado  para  ocupar  o  lugar  de  LYTHA  SPÍNDOLA,  por
influência, inclusive, do próprio JOSÉ RICARDO. Nesse sentido (Relatório de Análise n.
01/2016 – COPEI/ESPEI):

142/274

file:///C:/Users/dionetiago/Documents/Z:%5Czelotes%5CCasos%5CEm%20andamento%5CMMC.3%20-%20Relatorio%201%20(MP%20512)%5CRelat%C3%B3rio%20de%20An%C3%A1lise%2001%20(MP%20512)%5CAnexos%5CMBA04.BSB06.ITEM05%20-%20Caderno%20de%20Anota%C3%A7%C3%B5es.pdf


305.  HELDER  SILVA  CHAVES (CPF  145.379.151-53)  é
Auditor  Fiscal  da Receita  Federal  do Brasil  aposentado em
29/04/201516. O Auditor Fiscal foi nomeado para a CAMEX
em  outubro  de  200917 e  em  maio  do  ano  seguinte  foi
designado  Secretário-Executivo  no  lugar  de  LYTHA
SPINDOLA.  JOSÉ  RICARDO,  inclusive,  afirmou  ter
“colaborado” com o processo de escolha de HELDER para o
cargo,  como dito  por  ele  na mensagem encaminhada a  sua
sócia ADRIANA OLIVEIRA E RIBEIRO, abaixo.

Anexos\Inicial.Cautelar 53824-97.2014 Pedido.eml

Constata-se, portanto, que há claros indícios de que tal grupo atuou na
redação de emendas no bojo da MP 512/10.

Após a apresentação de emendas pelo Senado, a Medida Provisória foi
submetido à Câmara dos Deputados, na pessoa do relator, Deputado Federal MOREIRA
MENDES. 

Novamente aqui se vê a atuação de RUIZ. Este, consoante se denota da
mensagem  de  email  abaixo,  acompanhou  o  trâmite  do  texto  (Relatório  de  Análise  n.
01/2016 – COPEI/ESPEI, fl. 143):

16 Portaria SAMF/DF/MF no 211 de 29/04/2015 publicada no DOU de 30/04/2015.
17 Portaria MF no 473 de 15/09/2009.
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9.

10.

Em sua análise, este considerou adequada a emenda supracitada, uma vez
que resgataria  o  princípio  da isonomia  e contribuiria  para a  redução das  desigualdades
regionais. Ademais, inseriu no corpo da MP 512/10 outras 4 emendas, assim sintetizadas
pelo Relatório n. 01/2016 – COPEI/ESPEI (fl. 111):
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1) EMENDA  03  (do  Senador  GIM  ARGELLO)  e  ALTERAÇÕES:
Permitiu que as empresas habilitadas pela Lei 9.826/99 pudessem se
utilizar dos benefícios definidos pela MP 512; 

Art. 1º §9º

2) EMENDA 04: sobre defensivos agrícolas Art. 2º 

3) EMENDA DO RELATOR: Permitiu que as empresas estabelecidas em
municípios  abrangidos  pela  área de atuação da SUDENE pudessem se
utilizar dos benefícios definidos pela MP 512; 

Art. 1º §7º

4) EMENDA DO RELATOR: Permitiu a empresa que alterasse o produto
habilitado pudesse continuar com o benefício originalmente concedido

Art. 1º §8º

5) EMENDA DO RELATOR: Ampliou o prazo para permitir a habilitação
de outros empreendimentos; 

Art. 1o §10º
§11º §12º §13º

6) EMENDA  DO  RELATOR:  Permitiu  a  fruição  cumulativa  dos
benefícios  estabelecidos  pelo  art  56  da  MP  2.158-35/2001  com  os
definidos nas Leis 9.440/97 e 9.826/99;

Art.3º Art. 4º A
rt. 5º

Das emendas acima listadas, cumpre-nos destacar a de n. 6. Por autorizar
a  cumulação  dos  benefícios  estabelecidos  pelo  art.  56  da  MP  2.158-35/2001  com  os
definidos  nas Leis  9.440/97 e 9.826/99,  ensejaria  a perda de objeto dos  Procedimentos
Administrativos  Fiscais  n.  10120.016270/2008-95,  13502.000530/2009-95  e
13502.001001/2009-17, de interesse das empresas MMC e FORD.

No ponto, relembra-se que, em atenção interesses da empresa MMC, a
MARCONDES  E  MAUTONI  contratou  as  empresas  SGR  e  RODRIGUES  E
ADVOGADOS – interlocutora utilizada para acobertar a relação com a família SPÍNDOLA
–  também  com  o  objetivo  de  reverter  a  autuação  fiscal  debatida  no  PAF  n.
10120.016270/2008-95,  bem  como  dos  PAFs  n.13502.000530/2009-95  e
13502.001001/2009-17,  que  debatiam  a  mesma  matéria  e,  caso  julgados,  poderiam
constituir precedente desfavorável à MMC.

Em 13.04.2011, a MP e suas emendas – à exceção da de número 4 –
foram aprovados pela Câmara dos Deputados, já sob a relatoria do Deputado Alessandro
Molon. 

Devido às alterações no conteúdo do projeto, este retornou ao Senado.

No  dia  26.04.2011  –  um  dia  antes  da  aprovação  do  texto  final  pelo
Senado  –,  CRISTINA  e  MIRTO  dialogaram  acerca  do  tramite  da  MP  512/10.  Na
oportunidade, demonstraram preocupação com o trâmite legislativo da aludida MP. Nesse
sentido (Relatório 01/2016 – COPEI/ESPEI, fl. 113):

244. Neste ponto cabe destacar uma mensagem enviada por
CRISTINA  MAUTONI a  FRANCISCO  MIRTO em

145/274



26/04/2011, um dia antes da votação no Senado, informando
que o parceiro não deveria “fazer nada a respeito” no tocante
à MP 512, pois a “coisa” estaria “complicada”.

Anexos\MBA01.SPO16 512.html

Em que pese os robustos argumentos contrários à MP apresentados pelos
consultores legislativos do Senado Federal Ricardo Nunes de Miranda e Cláudio Borges
dos Santos,  descritos  no Texto  para Discussão n.  8718,  a aludida espécie legislativa foi
aprovada pelo Senado em 27.04.2011.

Importante  destacar,  por  oportuno,  que  a  votação  ocorreu  de  modo
simbólico, não nominal, método que normalmente é utilizado quando há consenso entre as
lideranças dos blocos partidários. Isso ressalta a importância da negociação junto a GIM
ARGELLO, RENAN CALHEIROS e ROMERO JUCÁ.

Sobre  o  tema,  veja-se  o  seguinte  trecho  do  Relatório  de  Análise  n.
01/2016 – COPEI/ESPEI (fls. 145/146):

296. A busca na base de dados disponível da operação Zelotes
não logrou êxito em encontrar elementos e indícios adicionais
da suposta participação dos parlamentares citados na edição
da  MP/512.  Não  obstante,  é  pertinente  comentar  que  a
votação no Senado Federal não ocorreu pelo voto nominal e
sim  pela  chamada  votação  simbólica  (manifestação  física:
levantar  a  mão  ou  ficar  de  pé),  e  que  normalmente  tais
votações são precedidas de orientação de voto pela liderança
dos partidos ou blocos partidários. 

18 No ponto, relevante a leitura dos parágrafos 249 a 252 do Relatório 01/2016 - COPEI/ESPEI.
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297.  Nesse  esteio,  consigne-se  que  os  Senadores  RENAN
CALHEIROS e  ROMERO  JUCÁ,  ambos  do  PMDB,
participavam  do  bloco  da  maioria  (PMDB/PP).  RENAN
ocupava a  posição de líder  do citado bloco.  Já  ROMERO
JUCÁ se destacava no bloco como Senador de grande relevo
e influência entre seus pares. Pertinente comentar que ambos
senadores  participaram  da  comissão  mista  instalada  para
análise da matéria perante o parlamento.

Vê-se,  portanto,  que  o  grupo  de  agentes  ligados  à  SGR efetivamente
atuou, de forma espúria, no caso, notadamente na fase legislativa da MP.

Por  outro  lado,  insta  pontuar  que  VLADIMIR e  LYTHA  –  também
contratados pela MARCONDES E MAUTONI para atuar no caso – mantiveram intensa
comunicação com MAURO e CRISTINA durante todo o trâmite legislativo da MP 512/10.
De  igual  modo,  verificou-se  que  os  membros  da  família  SPÍNDOLA  constantemente
tratavam, com relativa preocupação, acerca do andamento da aludida MP. 

Nesse  sentido,  relevante  a  análise  dos  parágrafos  254  e  seguintes  do
Relatório n. 01/2016 – COPEI/ESPEI:

254. Em 07/12/2010 VLADIMIR SPINDOLA enviou à secretária
da MARCONDES E MAUTONI uma tela com o andamento do
processo  de  compra  da  TCA pela  FIAT no  CONSELHO
ADMINISTRATIVO  DE  DEFESA  ECONÔMICA  –
CADE  (no 08012.012413/2010-90),  que  havia  sido
formalizado  há  poucos  dias,  logo depois  da  edição  da  MP
512/2010.
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Anexos\MBA03.BSB02 Processo - CADE
255. E dois dias depois, em tom de brincadeira, visto que já
sabia  da transação,  enviou a  notícia  sobre a  negociação da
FIAT com o governo de Pernambuco.

Anexos\MBA03.BSB02 Olha aí, notícia fresquinha!!! Agora
que comprou a TCA, vai ter.html

De igual modo, relevante a menção aos parágrafos 259 e seguintes:

259. VLADIMIR SPINDOLA seguiu municiando MAURO
MARCONDES com as informações colhidas, sobretudo com
as  que  sua  funcionária,  ANDREA  DANTAS  PINA,
encaminhava-lhe rotineiramente.
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Anexos\MBA03.BSB02 Andamento - MPV 5122010.html

Anexos\MBA03.BSB02 Andamento da MP 5122010.html
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Anexos\MBA03.BSB02 Andamento - MP 5122010.html
260. Documento disponível em mídia da  MARCONDES E
MAUTONI sugere  que  MAURO e  VLADIMIR também
tiveram  reuniões  para  tratar  do  assunto,  como  pode  ser
observado  no  arquivo  cujas  propriedades  apontam  para
autoria de VLADIMIR SPINDOLA. Uma reunião, registrada
como  tendo  ocorrido  em  18/03/2011,  para  tratar  da  MP
512/10 também teria contado como participante um senador
da república.
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Anexos\MBA01.SPO16 MP_512 para MM.doc
261. Dos 18 itens listados, destacam-se os de números 15 e
16. No item 15, há registro de questionamento aos partícipes
quanto o conhecimento  de algum outro acordo já  realizado
(“além  daquele  que  se  sabe,  há  notícia  de  algum  outro
acordo?”).  Já  o  item  de  número  16,  relata  que  o  Senador
aconselhou  para  que  houvesse  “confiança  entre  as  partes
envolvidas” já que “os dois times” jogavam “do mesmo lado”.
262.  O  documento  também  indica  que  o  grupo  estava
preocupado  com  o  Texto  para  Discussão  publicado  pela
consultoria legislativa do Senado, como se viu no parágrafo
248.

Anexos\MBA01.SPO16 MP_512 para MM.doc
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A atuação de tal  grupo, contudo,  não cessou com a aprovação da MP
512/10 pelo  Senado;  estendeu-se  também ao momento  em que o  agora Projeto  de  Lei
08/2011 seguiu para sanção presidencial, no Poder Executivo.

Na espécie,  relevante a menção, inicialmente,  a mensagem direcionada
por LYTHA – à época lotada na Casa Civil – a VLADIMIR, na qual pede que este enviasse
“correções  e  sugestões”  às  emendas  incluídas  na  MP  512/10  (Relatório  01/2016  –
COPEI/ESPEI):
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Pontue-se,  aqui,  que pelo  menos  duas  das  emendas  acima comentadas
versavam  interesses  econômicos  diretos  referentes  a  VLADIMIR,  porquanto  garantiam
objetivos para os quais este tinha sido contratado pela MARCONDES E MAUTONI, em
atenção a interesses da MMC.

Tal passagem revela, pois, a indecorosa confusão entre a coisa pública e
privada perpetrada por LYTHA e VLADIMIR.

Em seguida,  LYTHA encaminhou  o  texto  redigido  por  VLADIMIR a
Branislav  Kontic,  então  Assessor-Chefe  da  Assessoria  Especial  da  Casa  Civil  da
Presidência da República. 

A partir do anexo de tal mensagem, é possível ver novamente a defesa,
por parte de LYTHA e VLADIMIR, dos interesses da empresa MMC. Na oportunidade,
estes omitem propositadamente que a referida empresa seria beneficiada com as emendas
legislativas em comento. 

Sobre o tema, relevante a menção aos parágrafos 271 e 272 do Relatório
de Análise 01/2016 – COPEI/ESPEI:
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271.  Quanto  à  emenda  de  interesse  de  seu  filho,  a  que
encerraria os processos em trâmite junto ao CARF, nenhuma
menção  ao  fato  de  que  a  MMC também  seria  beneficiada.
Apenas a FORD foi citada. LYTHA explicou que “textos teriam
sido  elaborados  em  consulta  com  o  MF”.  Porém,  chama
atenção os termos empregados por  LYTHA, quando anunciou
que a emenda eliminaria os “riscos de futuras autuações”.

Anexos\MBA03.BSB02 Tabela das Emendas incorporadas
272.  Cabe  registrar  que  na  parte  que  analisou  a  norma
interpretativa  que  encerraria  por  definitivo  a  cobrança  do
crédito tributário  “superior a R$ 3 bilhões”,  na medida  em
que acarretaria o “efeito de cancelar os autos de infração em
trâmite  na  RFB  e  no  CARF”,  esse  dispositivo  teria  sido
elaborado em “consulta com o MF”. Nesse sentido, é razão de
reflexão o fato de que a pasta fazendária teria consentido na
aprovação de emenda que resultaria na dispensa de créditos
tributários  já  constituídos  pela  Receita  Federal  e  em plena
discussão no CARF.

No dia 10.05.2011, o então Ministro da Fazenda, Guido Mantega, sugeriu
o  veto  aos  §§  7o a  13o do  referido  projeto  de  lei,  ante  o  argumento  de  que  seriam
inconstitucionais.  Nesse  cenário,  portanto,  das  emendas  que  interessavam  ao  grupo
criminoso ora denunciado, manter-se-ia apenas aquela responsável por encerrar processos
administrativos no CARF.

A PGFN, com relação às emendas supracitadas, igualmente entendeu pela
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inviabilidade do texto, uma vez que seria difícil mensurar os valores acrescidos à renúncia
de receita a ser anteriormente prevista.

Com relação aos artigos 2o e 4o, que ensejava a perda de objeto dos já
citados  PAFs em trâmite  no CARF, a  representação fazendária  entendeu serem normas
interpretativas,  cuja  competência  caberia  ao  Congresso  Nacional.  De  igual  modo,  a
Secretaria de Política Econômica e a Secretaria da Receita Federal, em pareceres elaborados
no dia 09.05.2011, não se opuseram à previsão normativa em comento.

Nesse contexto desfavorável às pretensões da MMC – e, por conseguinte,
do próprio grupo criminoso – novamente se viu a atuação de LYTHA. Esta, em mensagem
direcionada  a  Branislav  Kontic,  defendeu  que  não  houvesse  o  veto  integral  das  novas
emendas que ampliavam benefícios fiscais ao setor automotivo, notadamente à MMC (fls.
135/136 do Relatório de Análise 01/2016 – COPEI/ESPEI).

Tais  diálogos,  portanto,  deixam  claro  que  a  MARCONDES  E
MAUTONI, para a tutela de interesses privados escusos da MMC, contratou VLADIMIR e
LYTHA, com o objetivo de que estes inserissem previsões legais favoráveis à montadora
no bojo da MP 512/10. 
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Para  tanto,  o  grupo  se  valia  da  posição  de  destaque  de  LYTHA  na
Administração Pública, que lhes permitia gozar de influência na esfera do Executivo, bem
como dos contatos detidos por VLADIMIR, no âmbito do Legislativo. 

Ressalte-se,  por  oportuno,  que,  não  obstante  a  descrita  intensa
movimentação de LYTHA e VLADIMIR no caso, bem como o alto valor dos montantes
transmitidos às empresas das quais são sócios, os relatórios de atividades pertinentes à MP
512/10,  apreendidos  no  escritório  SPÍNDOLA  PALMEIRA  ADVOGADOS,  são
extremamente  lacônicos  e  imprecisos.  Veja-se  (Relatório  de  Análise  n.  01/2016
COPEI/ESPEI, fls. 127 e 128):
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No  ponto,  rememora-se  que,  conforme  descrito  no  parágrafo  181  do
Relatório  de  Análise  n.  01/2016  –  COPEI/ESPEI,  GREEN  CENTURY  e  SPÍNDOLA
PALMEIRA receberam, mais de R$1.000.000,00 da MARCONDES E MAUTONI:
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Demais  disso,  cabe  pontuar  que  também  o  grupo  ligado  à  SGR
acompanhava o trâmite de MP 512/10. De fato, trata-se de cautela justificável, uma vez
que,  como  visto,  tal  previsão  legislativa  afetava  diretamente  o  curso  do  PAF
10120.016270/2008-95, cujo julgamento fora maculado pelo grupo criminoso sediado na
SGR. Veja-se (Relatório de Análise n. 01/2016 – COPEI/ESPEI, fl. 137):

Tal fato, com efeito, reforça a tese acerca da ilicitude que pautou a edição
da aludida Medida Provisória, além de demonstrar certa coordenação de movimentos entre
os diversos grupos criminosos envolvidos na negociata ora descrita.

Em que pese a atuação de LYTHA para a manutenção dos  benefícios
fiscais à MMC, a conversão em lei da MP 512/10 tornou definitiva apenas a emenda que
permitia  a  fruição  cumulativa  dos  benefícios  estabelecidos  pelo  art.  56  da  MP  2.158-
35/2001 com os definidos nas Leis 9.440/97 e 9.826/99, o que, ainda assim, satisfez os
interesses da referida montadora.

Por fim,  o MPF destaca que os ilícitos  ora são objeto,  igualmente,  do

Relatório de Análise Policial nº 006/2016, acostado a estes autos pela própria Autoridade

Policial.
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2.6. Da Participação de CRISTINA MAUTONI.

Conforme  se  verifica  da  denúncia  de  fls.  02-A/03-U,  CRISTINA,

juntamente  a  seu  esposo  MAURO,  é  acusada  dos  crimes  de  organização  criminosa,

corrupção  ativa  e  lavagem  de  dinheiro.  Tais  agentes,  representantes  da  empresa

MARCONDES & MAUTONI, utilizaram-se indevidamente da personalidade jurídica dessa

sociedade,  com  o  objetivo  de  conferir  aparência  de  licitude  às  espúrias  atividades  de

corrupção por eles exercidas, bem como aos capitais auferidos em tais operações.

Em sua defesa, CRISTINA aduz que não teria poder de gestão sobre a

MARCONDES E MAUTONI; exerceria apenas funções administrativas básicas. Logo, não

possuiria  consciência,  ainda  que  potencial,  da  ilicitude  que  permeavam  as  avenças

entabuladas pela sociedade da qual participava.

Denota  tal  linha  de  defesa  a  seguinte  passagem  de  sua  Resposta  à

acusação, aposta à fl. 3916:

Como não poderia deixar de ser, e até mesmo como conclusão
lógica, apenas MAURO, e não a peticionária, possui o know
how  profissional  necessário  à  condução  dos  negócios  da
MARCONDES  E  MAUTONI,  não  tendo  ela  qualquer
autonomia  ou  ingerência  sobre  as  questões  políticas,
comerciais e estratégicas.

Segundo restará demonstrado no tópico relativo à ausência de
justa causa para a instauração da presente ação penal – mas
que  é  importante  ressaltar  desde  já  –  cabia  à  peticionária
tarefas meramente administrativas  dentro da empresa, como
controlar  o  pagamento  de  contas,  mas  sempre  após
autorização de Mauro.
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O  figurino,  todavia,  não  se  encaixa  no  perfil  da  ré  CRISTINA

MAUTONI. A análise crítica das provas não autoriza que se empreste credibilidade a tese

tão pueril.

Preambularmente,  cabe  assentar  que  CRISTINA  possui  qualificação

profissional  elevada,  com  experiência  nas  áreas  relações  pessoais  e  governamentais.

Ademais, assim como seu marido, ocupou cargo de prestígio no quadro da ANFAVEA –

Associação  Nacional  dos  Fabricantes  de  Veículos  Automotores,  instituição  que  reúne

grandes montadoras, como MMC e CAOA.

Nesse sentido, importante a menção ao currículo da requerida, obtido a

partir de interceptação telemática realizada na fase pré-processual:
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Desde logo, portanto, soa pouco crível que CRISTINA exercesse tarefas

meramente secundárias, ou seja, que fosse uma mera secretária de seu marido.

Consoante  descrito  nos  Relatórios  de  Análise  Policial  nº  005/2016  e

006/2016,  há  uma  série  de  provas  que  permitem  identificar  de  modo  inequívoco,  que

CRISTINA era corresponsável pela gestão da MARCONDES E MAUTONI, sobretudo nos

negócios ilícitos entabulados entre esta e a SGR CONSULTORIAS.

Senão vejamos.

Inicialmente, aponta-se mensagem encaminhada por CRISTINA a APS,

JOSÉ RICARDO, EIVANY e VALADÃO, na qual avisa a estes que assuntos confidenciais

– referentes a ilícitos perpetrados em conjunto pelos interlocutores – deveriam ser tratados

por meio da caixa de correio eletrônico da própria CRISTINA, uma vez que as secretarias

da M&M teriam acesso às mensagens de MAURO:
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Importante  ressaltar,  ainda,  que  no  segundo  parágrafo  da  supracitada

mensagem, CRISTINA faz menção a pagamento a ser realizado à SGR, o qual já teria sido

autorizado.

De fato, percebe-se que no dia anterior, a MARCONDES E MAUTONI

recebera da MMC R$ 1.166.273,15, os quais deveriam ser parcialmente repassados à SGR

CONSULTORIA, em razão da negociata existente entre tais pessoas jurídicas. 

Sobre  o  tema,  relevante  o  destaque  a  e-mail  repassado  pela  MMC  à

MARCONDES  &  MAUTONI,  no  qual  consta  comprovante  da  aludida  transferência

bancária:
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Vê-se, portanto, que CRISTINA não só era responsável pela realização de

pagamentos; possuía poder de gestão sobre a MARCONDES & MAUTONI, bem como

efetivo conhecimento do conteúdo ilícito das avenças firmadas entre esta e a SGR, tanto no

que toca à edição de medidas provisórias, quanto à fraude do PAF 10120.016270/2008-95,

de interesse da MMC, em trâmite no CARF.

Deveras, corrobora tal conclusão, o fato de que os e-mails que tratavam

das  negociações  pertinentes  à  execução  dos  ilícitos  perpetrados  em  conjunto  pelas

supracitadas empresas eram usualmente encaminhados a CRISTINA, individualmente ou

em conjunto com seu esposo. Veja-se:
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Diante do teor das mensagens acima, percebe-se que JOSÉ RICARDO

comumente tratava de atos de gestão da parceria SGR/M&M não somente com MAURO,

mas  também  com  CRISTINA.  Esta  não  somente  era  incluída  em  debates  atinentes  a

pagamentos ou a questões administrativas; acompanhava o próprio andamento da negociata

espúria estabelecida entre tais empresas.
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No que toca à consciência  da ilicitude  dos  negócios entabulados entre

SGR/M&M por parte de CRISTINA, relevante, ainda, a menção ao seguinte e-mail:
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A inserção de CRISTINA e MAURO no vocativo da mensagem, o uso de

linguagem cifrada e o repasse de informação acerca de julgamento ainda por ocorrer, cujo

resultado  fora  maculado  por  tais  agentes,  denotam que a  sócia  da  M&M tinha  efetivo

conhecimento dos crimes perpetrados com o uso da aludida pessoa jurídica.

De igual  modo,  nota-se  que  CRISTINA atuou,  de  forma  consciente  e

voluntária, também no conjunto de ilícitos que levou à edição da MP 512/10, maculada

pelo  grupo  SGR/M&M. Nas  seguintes  mensagens,  pode-se  ver  que  esta  se  encontrava

inserida nas discussões pertinentes ao trâmite do aludido diploma legislativo:
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Percebe-se, a partir do teor das mensagens supracitadas, encaminhadas a

CRISTINA,  que  esta  não  só  cuidava  da  parte  financeira  da  M&M,  mas  efetivamente

auxiliava MAURO na condução dos espúrios negócios desenvolvidos por meio da empresa

que leva o nome do casal.

De fato,  nas comunicações  em destaque não há menção a questões de

cunho  estritamente  administrativo,  que  eventualmente  justificassem  a  inclusão  de

CRISTINA como destinatária dos e-mails. 

No que toca à avença entabulada juntamente à SGR CONSULTORIA,

cumpre destacar, ainda, que CRISTINA foi signatária do contrato simulado firmado entre

M&M e MMC, bem como do instrumento que estabeleceu o consórcio SGR/M&M (fls.

52/53 do Relatório de Análise Policial nº 05/2016):
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CRISTINA tinha  conhecimento,  também,  da  dinâmica  de  pagamentos

estabelecida pelo grupo, consoante se depreende do seguinte e-mail, no qual APS relata erro

na conta para depósito:

(anexo do e-mail acima)
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Constata-se, portanto, que CRISTINA tinha plena consciência do objeto

ilícito da relação existente entre MARCONDES E MAUTONI e SGR CONSULTORIAS.

Por  fim,  pode-se  identificar  a  consciência  da  ilicitude  por  parte  de

CRISTINA a partir de sua reação no episódio de extorsão de MAURO, perpetrado por réu

já condenado HALYSSON.

Na oportunidade, tal agente, ao ter conhecimento de que seu marido fora

ameaçado por HALYSSON, optou por contratar segurança privada, em vez de comunicar o

fato à Polícia. Trata-se de conduta anômala, adotada em virtude do caráter notavelmente

ilícito da relação de fundo entre os envolvidos em tal evento. Veja-se.

De fato, no dia 15.10.2010, pouco após a primeira ameaça perpetrada por

HALYSSON ao sócio majoritário da MMC, MAURO contatou Marcos Wagner Machado,

ex-policial  civil  e  proprietário  da  empresa  de  segurança  Wagner  &  Nakagawa.  Na

oportunidade,  encaminhou  a  este  a  aludida  mensagem,  e  solicitou  reunião  (fl.  131  do

Relatório  Final  da  Polícia  Federal  e  fls.  1441/1442  da  ação  penal  n.  70091-

13.2015.4.01.3400): 
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Cerca  de  meia  hora  após  o  envio  da  mensagem acima,  foi  a  vez  de

CRISTINA  comunicar-se  com  Marcos  Wagner  (fl.  131  do  Relatório  Final  da  Polícia

Federal):

Vislumbra-se,  no  caso,  que  as  ameaças  perpetradas  por  HALYSSON

eram graves e efetivamente preocupavam MAURO e CRISTINA, a ponto de levá-los a

buscar,  com urgência,  auxílio  de  profissional  com envolvimento  na  área  de  segurança

orgânica.

No  dia  19.10.2010,  um dia  após  a  ida  de  HALYSSON a  São  Paulo,

CRISTINA encaminhou a Marcos Wagner uma série de e-mails com informações acerca do

indivíduo  ameaçava a ela e a seu marido (fls. 134 e 135 do Relatório Final da Polícia

Federal):
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Ainda no dia 19.10.2010, HALYSSON enviou novo e-mail a EDUARDO

RAMOS,  novamente  direcionado  a  Lilian  Pina  (fl.  116  do  Relatório  Final  da  Polícia

Federal):

Novamente,  chama  atenção  o  tom  agressivo  utilizado,  decorrente  da

expressão “há não estou brincando e não armen nada”, que dá a entender o possível uso de

violência caso suas ordens não sejam integralmente atendidas.

Tão logo tal mensagem foi recebida, Lilian a repassou a CRISTINA, a

qual, por sua vez, prontamente informou Marcos Wagner, responsável pela segurança do

casal MAUTONI:
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Novamente  aqui  se  verifica  a  preocupação  que  tomava  conta  de

CRISTINA  e  MAURO,  em  decorrência  das  abordagens  ameaçadoras  executadas  por

HALYSSON.

Por  fim,  verifica-se  que,  ainda  no  dia  20.10.2010,  CRISTINA

encaminhou a JOSÉ RICARDO dossiê sobre o agente que a ameaçava. O representante da

SGR, por sua vez, repassou a mensagem a seus demais comparsas (fl. 136 do Relatório

Final da Polícia Federal): 
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Verifica-se,  portanto,  que,  devido  ao  caráter  flagrantemente  ilícito  da

relação  existente  entre  SGR  e  M&M,  MAURO  e  CRISTINA,  de  forma  consciente,

preferiram omitir da Polícia as ameaças que sofriam de HALYSSON.

Assim,  diante  de todas as evidências ora apresentadas,  é indubitável  a

autoria  dos  crimes  imputados  a  CRISTINA,  uma  vez  que  esta  possuía  consciência  da

ilicitude e domínio funcional das funções a ela cometidas no âmbito da espúria e complexa

trama criminosa estabelecida entre SGR, M&M e MMC.

Destaque-se, por oportuno, que a aludida teoria tem plena aceitação no

Direito Brasileiro, conforme se depreende do seguinte julgado do E. TRF da 1ª Região:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  CORREIOS.  FURTO
QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 155, §
4º,  I  E  IV,  DO  CP.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
DELITIVA DEMONSTRADAS.  DIVISÃO DE TAREFAS.
TEORIA  DO  DOMÍNIO  DO  FATO.  APELAÇÃO
DESPROVIDA. 1. A autoria e a materialidade delitiva foram
suficientemente demonstradas nos autos. 2. Para a teoria do
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domínio funcional do fato, não é necessário que cada coautor
pratique os elementos objetivos do tipo penal, bastando, para
tanto, que haja a reunião dos autores, cada um com o domínio
das  funções  que  lhes  foram  previamente  atribuídas  para  a
prática  do  delito,  de  acordo  com  o  critério  da  divisão  de
tarefas. 3. O momento consumativo do furto ocorre quando
existe  a  inversão  da  posse  da  coisa  subtraída,  sendo
prescindível que os autores do delito tenham a posse mansa e
pacífica da res furtiva. Precedentes. 4. Apelo desprovido.

(ACR  00006766120124014300,  DESEMBARGADOR
FEDERAL HILTON QUEIROZ, TRF1 - QUARTA TURMA,
e-DJF1 DATA:01/02/2013 PAGINA:282.)

Nesses termos, não deve subsistir a tese defensiva ora questionada.

3. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA

3.1. Pressupostos Teóricos fixados pelo STF quanto aos crimes de corrupção – questão

dos atos de ofício

No julgamento da Ação Penal 470 (Caso Mensalão), a Suprema Corte

Brasileira travou amplo debate sobre as premissas teóricas dos crimes de corrupção ativa e

passiva, fixando entendimento que serve de parâmetro para casos futuros. As conclusões da

corte máxima brasileira foram assim ementadas:

“2. Premissas teóricas aplicáveis às figuras penais encartadas na denúncia:

(...)

2.7.  Corrupção:  ativa  e passiva.  Ao tipificar  a corrupção,  em suas modalidades

passiva (art. 317, CP) e ativa (art. 333, CP), a legislação infraconstitucional visa a

combater condutas de inegável ultraje à moralidade e à probidade administrativas,

valores  encartados  na Lei  Magna como pedras de  toque do regime republicano

brasileiro (art. 37,  caput  e § 4º, CRFB), sendo a censura criminal da corrupção

manifestação eloquente da intolerância nutrida pelo ordenamento pátrio para com

comportamentos subversivos da res publica nacional.
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2.7.1. O crime da corrupção, seja ela passiva ou ativa, independe da efetiva prática

de ato de ofício, já que a lei penal brasileira não exige referido elemento para fins

de caracterização da corrupção, consistindo a efetiva prática de ato de ofício em

mera  circunstância  acidental  na  materialização  do    referido  ilícito,  o  móvel

daquele  que  oferece    a  peita,  a  finalidade  que  o  anima,  podendo  até  mesmo

contribuir para sua apuração, mas irrelevante para sua configuração.

2.7.2. O comportamento reprimido pela norma penal é a pretensão de influência

indevida no exercício das funções públicas, traduzida no direcionamento do seu

desempenho,  comprometendo a isenção e imparcialidade  que devem presidir o

regime republicano, não sendo, por isso, necessário que o ato de ofício pretendido

seja, desde logo, certo, preciso e determinado.

2.7.3. O ato de ofício, cuja omissão ou retardamento configura majorante prevista

no art. 317, § 2º, do Código Penal, é mero exaurimento do crime de corrupção

passiva, sendo que a materialização deste delito ocorre com a simples solicitação

ou o mero recebimento de vantagem indevida (ou de sua promessa), por agente

público, em razão das suas funções, ou seja, pela simples possibilidade de que o

recebimento da propina venha a influir na prática de ato de ofício.” - sem grifos

no original

Como se observa, boa parte da discussão se travou em relação ao “ato de

ofício” a que alude o artigo 333 do Código Penal.  Em que pese o artigo 317 não faça

referência a esta elementar típica, a discussão a ele se estendeu em virtude do fato de se

tratar de crimes bilaterais19.

19 Nesse sentido, observou Gustavo de Oliveira Quandt: “Como já observado,86 a lei brasileira divide a
corrupção em ativa e passiva, ainda que cominando as ambas a mesma pena.87 Em todo o resto, porém,
o STF parece tratar as duas figuras delituosas como verso e reverso da mesma moeda; em especial,
transporta para o crime de corrupção passiva, que não a prevê, a exigência legal contida no art. 333 do
CP de  que  a  vantagem  indevida  guarde  relação  com  algum  ato  de  ofício  do  funcionário  público
corrompido.88 Tal orientação, que aproxima os arts. 317 e 333 do CP ao exigir para os dois - e não
apenas para o segundo, tal como sugere o texto legal - que a vantagem indevida prometida, solicitada
etc. se relacione a algum ato de ofício do funcionário público, foi firmada no julgamento da APn 307/DF
(caso Collor),89 reiteradamente mencionado no acórdão da APn 470/MG, e constitui um dos pontos mais
obscuros este último.” QUANDT, Gustavo de Oliveira.  Algumas considerações sobre os crimes de
corrupção ativa  e passiva.  A propósito  do julgamento  do “Mensalão”  (APN 470/MG do STF).
Revista Brasileira de Ciências Criminais. Vol. 106/2014. p. 181/214. Jan – Mar/2014.
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Apesar  de  a  ementa  acima  transcrita  bem  sintetizar  as  premissas

fixadas,  vale  transcrever,  por  sua  clareza  e  completude,  trecho  do  voto  proferido  pelo

eminente Ministro Luiz Fux, que as elucida:

“CORRUPÇÃO PASSIVA, ATO DE OFÍCIO E “CAIXA DOIS”

Ao tipificar a corrupção, em suas modalidades passiva (art. 317, CP) e ativa (art.

333,  CP),  a  legislação infraconstitucional  visa a combater  condutas  de inegável

ultraje  à  moralidade  e  à  probidade  administrativas,  valores  encartados  na  Lei

Magna como pedras de toque do regime republicano brasileiro (art. 37, caput e §

4º,  CRFB).  A  censura  criminal  da  corrupção  é  manifestação  eloquente  da

intolerância  nutrida  pelo  ordenamento  pátrio  para  com  comportamentos

subversivos  da  res  publica  nacional.  Tal  repúdio  é  tamanho  que  justifica  a

mobilização do arsenal sancionatório do direito penal, reconhecidamente encarado

como ultima ratio, para a repressão dos ilícitos praticados contra a Administração

Pública e os interesses gerais que ela representa.

Consoante a legislação criminal brasileira (CP, art. 317),  configuram corrupção

passiva as condutas  de “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”. Por seu turno, tem-se

corrupção ativa no ato de “oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário

público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício” (CP, art.

333). Destaque-se o teor dos dispositivos:

Corrupção passiva

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 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

§1º  -  A  pena  é  aumentada  de  um  terço,  se,  em conseqüência  da  vantagem  ou

promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o

pratica infringindo dever funcional.

§2º  -  Se  o  funcionário  pratica,  deixa  de  praticar  ou  retarda ato de  ofício,  com

infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:

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

Corrupção ativa
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Art.  333  -  Oferecer  ou prometer vantagem indevida  a funcionário público,  para

determiná-lo a praticar, omitir

ou retardar ato de ofício:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

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.

Sobressai das citadas normas incriminadoras o nítido propósito de o legislador

punir o tráfico da função pública, desestimulando o exercício abusivo dos poderes

e prerrogativas estatais. Como evidente, o escopo das normas é penalizar tanto o

corrupto (agente público), como o corruptor (terceiro). Daí falar-se em crime de

corrupção passiva para a primeira hipótese, e crime de corrupção ativa para a

segunda.

Ainda que muitas vezes caminhem lado a lado,  como aspectos  simétricos de um

mesmo fenômeno, os tipos penais de corrupção ativa e passiva são intrinsecamente

distintos  e  estruturalmente  independentes,  de  sorte  que  a  presença  de  um  não

implica, desde logo,  a caracterização de outro. Isso fica evidente pelos próprios

verbos que integram o núcleo de cada uma das condutas típicas. De um lado, a

corrupção  passiva  pode  configurar-se  por  qualquer  das  três  ações  do  agente

público:  (i)  a  solicitação  de  vantagem  indevida  (“solicitar”),  (ii)  o  efetivo

recebimento de vantagem indevida (“receber”) ou (iii) a aceitação de promessa de

vantagem indevida (“aceitar promessa”). De outro lado, a corrupção ativa decorre

de uma dentre as seguintes condutas descritas no tipo de injusto: (i) o oferecimento

de vantagem indevida  a  funcionário  público  (“oferecer”) ou  (ii)  a  promessa  de

vantagem indevida a funcionário público (“prometer”).

Assim é que, se o agente público solicita vantagem indevida em razão da função

que exerce,  já se configura crime de corrupção passiva, a despeito da eventual

resposta que vier a ser dada pelo destinatário da solicitação. Pode haver ou não

anuência do terceiro. Qualquer que seja o desfecho, o ilícito de corrupção passiva

já se consumou com a mera solicitação de vantagem. De igual modo, se o agente

público  recebe  oferta  de  vantagem  indevida  vinculada  aos  seus  misteres

funcionais, tem-se caracterizado de imediato o crime de corrupção ativa por parte

do ofertante. O agente público não precisa aceitar a proposta para que o crime se

concretize. Trata-se, portanto, de ilícitos penais independentes e autônomos.

Essa constatação implica, ainda, outra.
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Note-se que em ambos os casos mencionados não existe, para além da solicitação

ou oferta de vantagem indevida, nenhum ato específico e ulterior por qualquer dos

sujeitos  envolvidos.  A  ordem  jurídica  considera  bastantes  em  si,  para  fins  de

censura criminal, tanto a simples solicitação de vantagem indevida quanto o seu

mero oferecimento a agente público. É que tais comportamentos já revelam, per

se,  o  nítido  propósito  de  traficar  a  coisa  pública,  cujo  desvalor  é  intrínseco,

justificando o apenamento do seu responsável.

Um exemplo prosaico auxilia a compreensão do tema. Um policial que, para deixar

de  multar  um motorista  infrator  da  legislação  de  trânsito,  solicita-lhe  dinheiro,

incorre, de plano, no crime de corrupção passiva. O agente público sequer necessita

deixar  de  aplicar  a  sanção  administrativa  para  que  o  crime  de  corrupção  se

consume.  Basta que solicite vantagem em razão da função que exerce.  De igual

sorte, se o motorista infrator é quem toma a iniciativa e oferece dinheiro ao policial,

aquele comete crime de corrupção ativa. O agente público não precisa aceitar a

vantagem e deixar de aplicar a multa para, só após, o crime de corrupção ativa se

configurar. Ele se materializa desde o momento em que houve a oferta de vantagem

indevida para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Isso serve para demonstrar que o crime de corrupção (passiva ou ativa) independe

da efetiva prática de ato de ofício. A lei penal brasileira, tal como literalmente

articulada, não exige tal elemento para fins de caracterização da corrupção. Em

verdade,  a efetiva prática de ato de ofício configura circunstância acidental na

materialização  do  referido  ilícito,  podendo  até  mesmo  contribuir  para  sua

apuração, mas irrelevante para sua configuração.

Um exame cuidadoso da legislação criminal brasileira revela que o ato de ofício

representa, no tipo penal da corrupção,  apenas o móvel  daquele que oferece a

peita, a finalidade que o anima. Em outros termos, é a prática possível e eventual

de  ato  de  ofício  que explica  a  solicitação de  vantagem  indevida  (por  parte do

agente estatal) ou o seu oferecimento (por parte de terceiro).

E mais: não é necessário que o ato de ofício pretendido seja, desde logo, certo,

preciso  e  determinado.  O  comportamento  reprimido  pela  norma  penal  é  a

pretensão de influência indevida no exercício das funções públicas, traduzida no

direcionamento do seu desempenho, comprometendo a isenção e imparcialidade

que devem presidir o regime republicano.

Não por outro motivo a legislação, ao construir linguisticamente os aludidos tipos

de injusto, valeu-se da expressão “em razão dela”, no art. 317 do Código Penal, e
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da  preposição  “para”  no  art.  330  do  Código  Penal.  Trata-se  de  construções

linguísticas com campo semântico bem delimitado, ligado às noções de explicação,

causa ou finalidade, de modo a revelar que o ato de ofício, enquanto manifestação

de potestade  estatal,  existe  na corrupção em estado  potencial,  i.e.,  como razão

bastante  para  justificar  a  vantagem  indevida,  mas  sendo  dispensável  para  a

consumação do crime.

Voltando ao exemplo já mencionado, pode-se dizer que é a titularidade de função

pública  pelo  policial  que  explica  a  solicitação  abusiva  por  ele  realizada  ao

motorista  infrator.  Não  fosse  o  seu  poder  de  aplicar  multa  (ato  de  ofício),

dificilmente sua solicitação seria recebida com alguma seriedade pelo destinatário.

Da mesma forma,  é a simples possibilidade de deixar de sofrer a multa (ato de

ofício)  que  explica  por  que  o  motorista  infrator  se  dirigiu  ao  policial  e  não  a

qualquer outro sujeito. Em ambos os casos, o ato de ofício funciona como elemento

atrativo  ou  justificador  da  vantagem  indevida,  mas  jamais  pressuposto  para  a

configuração da conduta típica de corrupção.

Não se pode perder de mira que a corrupção passiva é modalidade de crime formal,

assim  compreendidos  aqueles  delitos  que  prescindem  de  resultado  naturalístico

para sua consumação, ainda que possam, eventualmente, provocar modificação no

mundo exterior, como mero exaurimento da conduta criminosa. O ato de ofício, no

crime  de  corrupção  passiva,  é  mero  exaurimento  do  ilícito,  cuja  materialização

exsurge perfeita e acaba com a simples conduta descrita no tipo de injusto.

Em síntese: o crime de corrupção passiva configura-se com a simples solicitação

ou o mero recebimento de vantagem indevida (ou de sua promessa), por agente

público, em razão das suas funções, ou seja, pela simples possibilidade de que o

recebimento da propina venha a influir na prática de ato de ofício. Já o crime de

corrupção ativa caracteriza-se com o simples oferecimento de vantagem indevida

(ou de sua promessa) a agente público com o intuito de que este pratique, omita ou

retarde ato de ofício que deva realizar. Em nenhum caso a materialização do ato

de ofício integra a estrutura do tipo de injusto.

Antes  que  se passe  à  análise  das  particularidades  do  caso  sub  examine,  mister

enfrentar  uma  construção  muitas  vezes  brandida  da  tribuna  que,  não  fosse

analisada  com  cautela,  poderia  confundir  o  cidadão  e  embaraçar  a  correta

compreensão  do  ordenamento  jurídico  brasileiro.  Trata-se  do  argumento  –

improcedente,  já adianto – de que, fosse o ato de ofício dispensável no crime de

corrupção  passiva,  os  Ministros  do  Supremo  Tribunal  Federal  seriam  todos
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criminosos por receberem com alguma frequência livros e periódicos de editoras e

autores do meio jurídico. Noutras palavras, a configuração do crime de corrupção

passiva, tal como articulado por alguns advogados, dependeria da demonstração da

ocorrência de um certo e determinado ato de ofício pelo titular do munus público.

A  estrutura  do  raciocínio  é  típica  dos  argumentos  ad  absurdum,  amplamente

conhecidos  e  estudados  pela  lógica  formal.  Assume-se  como  verdadeira

determinada premissa e dela se extraem consequências absurdas ou ridículas, o que

sugere que a premissa inicial deva estar equivocada.

Ocorre  que,  in  casu,  a  reductio  ad  absurdum  não  tem o  condão  de  infirmar a

conclusão  quanto  à  desnecessidade  de  efetiva  prática  de  ato  de  ofício  para

configuração do crime de corrupção passiva.

Com efeito, a dispensa da efetiva prática de ato de ofício não significa que este seja

irrelevante  para  a  configuração  do  crime  de  corrupção  passiva.  Consoante

consignado linhas atrás, o ato de ofício representa, no tipo penal da corrupção, o

móvel do criminoso, a finalidade que o anima. Daí que, em verdade, o ato de ofício

não precisa se concretizar na realidade sensorial para que o crime de corrupção

ocorra.  É  necessário,  porém,  que  exista  em  potência,  como  futuro  resultado

prático pretendido, em comum, pelos sujeitos envolvidos (corruptor e corrupto).  O

corruptor deseja influenciar, em seu próprio favor ou em benefício de outrem. O

corrupto “vende” o ato em resposta à vantagem indevidamente recebida. Se o ato

de ofício “vendido” foi praticado pouco importa. O crime de corrupção consuma-se

com o mero tráfico da coisa pública. (…)” (trecho do voto proferido pelo Ministro

Luiz  Fux  no  Acórdão  da  Ap.  470/MG do  Supremo  Tribunal  Federal  –  páginas

1518/1524 de 8.405) – destaques nossos.

Prossegue o ilustrado ministro mais à frente:

(…) Nesse cenário, quando a motivação da vantagem indevida é a potencialidade

de influir no exercício da função pública, tem-se o preenchimento dos pressupostos

necessários  à  configuração  do  crime  de  corrupção  passiva.  Como  já

exaustivamente  demonstrado,  a  prática  de  algum  ato  de  ofício  em  razão  da

vantagem recebida não é necessária para a caracterização do delito. Basta que a

causa da vantagem seja a titularidade de função pública. Essa circunstância, per

se,  é  capaz  de  vulnerar  os  mais  básicos  pilares  do  regime  republicano,
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solidamente  assentado  sobre  a  moralidade,  a  probidade  e  a  impessoalidade

administrativa.

De  qualquer  sorte,  ainda  que  despiciendo  seja  o  ato  de  ofício,  as  regras  da

experiência comum, que integram o iter do raciocínio jurídico discursivo, indicam

que o “favor” será cobrado adiante, em forma de sujeição aos interesses políticos

dos que o concederam. Por isso, é mesmo dispensável a indicação de um ato de

ofício  concreto  praticado  em  contrapartida  ao  benefício  auferido,  bastando  a

potencialidade de interferência no exercício da função pública. A comprovação da

prática,  omissão  ou  retardamento  do  ato  de  ofício  é  apenas  uma  majorante,

prevista no § 2º do art. 317 do Código Penal.

Não obsta essa conclusão  o  fato  de  o agente  público  destinar  vantagem ilícita

recebida a gastos de titularidade do partido político. Com efeito, o animus rem sibi

habendi se configura com o recebimento “para si ou para outrem”, nos termos do

caput do art. 317 do CP. (...)” (trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux no

Acórdão da Ap. 470/MG do Supremo Tribunal Federal – páginas 1529/1530 de

8.405) – destaques nossos.

Dessa  forma,  podem-se  agrupar  as  premissas  teóricas  fixadas  pela

Suprema Corte nos seguintes tópicos, com os comentários pertinentes:

A consumação dos crimes de corrupção ativa e passiva prescinde da

efetiva prática ou omissão de ato de ofício pelo funcionário público corrompido. O que se

exige é um vínculo entre a oferta/promessa e aceitação/recebimento da vantagem indevida e

a possível atuação funcional, comissiva ou omissiva, do agente. Portanto, o “ato de ofício”,

entendido como ato funcional, caracteriza-se como móvel que anima as condutas no delito

de corrupção.

Sob esse prisma, não é necessário que essa motivação da corrupção se

refira  a  um ato  de ofício  certo,  preciso e  determinado.  Basta  que o corruptor  pretenda

influenciar  indevidamente  o  exercício  das  funções  públicas  do  corrupto.  O  cerne  da

corrupção é, nesse sentido, o “tráfico da função pública”.
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Nesse sentido, em seu voto, o eminente Ministro Dias Toffoli destacou

que o entendimento  da corte acolhe posição doutrinária  de alguns dos mais  renomados

juristas do país, valendo a citação:

“Note-se  que  a  conduta  descrita,  na  interpretação  agora  dominante  perante  o

Supremo  Tribunal  Federal  (a  orientar  o  comportamento  de  todos  os  agentes

públicos  e  políticos  indistintamente),  se  adéqua  ao  tipo  imputado  aos

parlamentares, na medida em que a solicitação da vantagem, na espécie,  estaria

motivada  pela  função  pública  por  eles  exercida,  o  que  basta  para  configurar  a

relação de causalidade entre ela e o fato imputado.

Nessa  linha,  a  doutrina  de  Bitencourt,  esclarecendo  que  “a  corrupção  passiva

consiste em solicitar, receber, ou aceitar promessa de vantagem indevida, para si ou

para outrem, em razão da função pública exercida pelo agente, mesmo fora dela, ou

antes de assumi-la, mas, de qualquer, sorte, em razão da mesma. É necessário que

qualquer  das  condutas,  solicitar,  receber  ou  aceitar,  implícita  ou  explicita,  seja

motivada  pela  função  pública  que  o  agente  exerce  ou  exercerá”  (Código Penal

Comentado. 6. ed., São Paulo: Saraiva, 2010. p. 1182).

Dessa  óptica,  desnecessário  para  a  configuração  do  tipo  a  vinculação  entre  a

prática de um ato de ofício de competência dos réus e o recebimento da eventual

vantagem indevida, pois, conforme sustenta Guilherme de Souza Nucci,  “a pessoa

que fornece a vantagem indevida pode estar preparando o funcionário para que, um

dia, dele necessitando, solicite, algo, mas nada pretenda no momento da entrega do

mimo”. Entende,  ainda,  que essa circunstância configura  “corrupção passiva do

mesmo  modo,  pois  fere  a  moralidade  administrativa  (...)”  (Código  Penal

comentado. 10. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1111).

No mesmo sentido, são os ensinamentos de Luiz Regis Prado:

“[O] ato de ofício objeto do delito de corrupção passiva não deve restar desde o

início determinado, ou seja, não é necessário que no momento em que o funcionário

solicita ou recebe a vantagem o ato próprio de suas funções esteja individualizada

em todas as suas características. Basta apenas que se possa deduzir com clareza

qual  a  classe  de  atos  em  troca  dos  quais  se  solicita  ou  se  recebe  a  vantagem

indevida, isto é, a natureza do ato objeto da corrupção” (Curso de Direito Penal

Brasileiro. 6. ed. São Paulo: RT, 2010. v. 3, p. 443).
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Note-se que os elementos constantes dos autos refletem o entendimento doutrinário

agora acolhido  pela jurisprudência  maior sobre a questão,  pois,  embora  não se

possa provar a existência da prática de um ato de ofício específico de competência

dos réus ou o recebimento da eventual vantagem indevida, é possível deduzir-se com

clareza que a dádiva solicitada visava ao apoio financeiro ao partido ao qual os

citados  parlamentares  estavam filiados,  pois,  conforme bem destacou o Ministro

Relator em seu voto,  “não havia  qualquer razão para este auxilio  financeiro do

Partido dos Trabalhadores ao Partido Progressista senão o fato dos denunciados

agora em julgamento exercerem mandato parlamentar”. (trecho do voto do Ministro

Dias Toffoli no julgamento da AP. 470/MG – páginas 4229/4330 de 8405)20

Aqui  cabe uma observação.  Como bem aponta  José  Paulo  Baltazar

Junior, o objeto tutelado pela incriminação das práticas de corrupção é o regular e normal

funcionamento da administração pública21, que, por prescrição constitucional é guiado pelos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Assim, a interpretação da Suprema Corte é absolutamente consentânea

com o objetivo da norma incriminadora, assegurando que se evite a mercância da função

pública de qualquer espécie22.

20 Também o Ministro Celso de Mello fez apanhado doutrinário sobre o tema, consoante se observa nas
páginas 4475/4480 de 8.405 do referido acórdão.

21 BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 5ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 
118 e 168.

22 Nesse sentido,  a observação de BECHARA, destacada por ALAMIRO, em relação ao julgamento da
Suprema Corte: 
“Bechara, assumindo esta posição como correta, faz, com menções ao direito penal espanhol, o seguinte
comentário a respeito do delito de corrupção e a interpretação que lhe foi conferida pelo STF na APn
470/MG: “A expressão ‘em razão da função’ contida na norma penal deve interpretar-se no sentido de que
a razão ou o motivo da vantagem indevida seja a condição de funcionário público da pessoa corrompida,
isto é, que em razão da especial condição e poder que o cargo público desempenhado lhe outorga tenha
sido oferecida ao funcionário a vantagem objeto do delito, de tal forma que, se de algum modo tal função
não fosse ou viesse a ser desempenhada pelo sujeito, o particular não lhe entregaria ou prometeria tal
vantagem. A interpretação dada pelo STF ao crime de corrupção passiva não só soa correta sob o ponto
de vista da legalidade como acompanha a tendência internacional atual em matéria de corrupção. Assim, a
título ilustrativo,  em 2010  o Supremo Tribunal  espanhol  adotou igual  entendimento no caso Camps,
vinculado ao emblemático caso Gürtel. A decisão espanhola revela um referencial metodológico distinto,
que facilitou a compreensão dos julgadores: o C

ódigo Penal espanhol estabelece uma gradação da punição da corrupção passiva, dividida em própria (que
exige nexo causal entre a vantagem indevida recebida e o ato de ofício praticado pelo funcionário) e
imprópria (que implica punições menos severas quando houver a prática de ato de ofício sem infringência
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Caso se entendesse que para a configuração do delito de corrupção é

exigível que a vantagem indevida vise um ato funcional específico, estar-se-ia conferido

ampla permissão para que os servidores públicos negociassem suas funções “para o que der

e  vier”  em  favor  dos  interesses  do  corruptor,  comprometendo  sua  imparcialidade  e

probidade administrativas, como ocorreu no caso. Isso equivaleria a conferir ao funcionário

público uma carta branca para receber vantagens indevidas em razão do cargo, desde que

elas não fossem vinculadas a um ato determinado.

Nesse  sentido,  ecoando  os  parâmetros  interpretativos  fixados  pela

Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça recentemente destacou que a pretensão de

exigência  de  vinculação  do  crime  a  um ato  específico  contraria  a  própria  essência  da

mercancia da função pública que se pretende combater:

RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  CORRUPÇÃO  ATIVA  E  PASSIVA.

NULIDADE. MAGISTRADO SUBSTITUTO. RETORNO DOS AUTOS AO

 RELATOR  ORIGINÁRIO.  PRINCÍPIO  DA  IDENTIDADE  FÍSICA  DO  JUIZ.

INOCORRÊNCIA.  EXAURIMENTO  DA  COMPETÊNCIA.  EMBARGOS  DE

DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.  CONTRADIÇÃO.  EFEITOS  INFRINGENTES.

TRANCAMENTO  DA  AÇÃO  PENAL.  AUSÊNCIA  DE  JUSTA  CAUSA.

ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  EXTINÇÃO  DA

PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

(...)

7. O crime de corrupção passiva é formal e prescinde da efetiva prática do ato de

ofício,  sendo  incabível  a  alegação  de  que  o  ato  funcional  deveria  ser

individualizado e indubitavelmente ligado à vantagem recebida,  uma vez que a

de dever funcional ou, ainda, quando ocorrer a solicitação ou recebimento da vantagem indevida em razão
da função, independentemente da prática de ato concreto)”. BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. O
ato  de  ofício  como elemento  para  caracterizar  o  crime de  corrupção.  Valor  Econômico.  São  Paulo,
30.04.2013,  p.  A7.”  apud,  SALVADOR  NETTO,  Alamiro  Velludo.  Reflexões  pontuais  sobre  a
interpretação do crime de corrupção no Brasil à luz da APN 470/MG.  Revista dos Tribunais: Vol.
933/2013. p. 47/59. jul/2013.
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mercancia da função pública se dá de modo difuso, através de uma pluralidade de

atos de difícil individualização.

(…)

(STJ – Quinta Turma – Unânime – relator: Min. Gurgel de Faria – RHC 48400 –

Julgamento: 17/03/15 – DJE: 30/03/15, grifos nossos).

Portanto,  no caso em análise,  de acordo com o esquema de corrupção

denunciado,  basta  comprovar  que  os  integrantes  da  organização  criminosa  ofereceram

vantagem indevida com a finalidade de influenciar, em seu favor, a atuação funcional de

FERNANDO CÉSAR MESQUITA.

Como decorrência disso, sequer era necessário que FERNANDO CÉSAR

MESQUITA  praticasse  algum  ato  em  prol  dos  interesses  da  organização.  A  mera

potencialidade de fazê-lo basta para a configuração do delito, tendo em vista que o acesso

às informações de tramitação das medidas provisórias insere-se nos poderes de fato do ex-

Diretor de Comunicação do Senado.

No  caso  concreto,  é  evidente  que  FERNANDO CÉSAR  MESQUITA

tinha acesso privilegiados aos parlamentares, o que o tornava importante aos interesses dos

demais  réus.  Assim,  muito  embora  o  acompanhamento  de  medidas  provisórias  não  se

inserisse  no  rol  de  suas  atribuições  funcionais,  expressamente  previstas  no  Regimento

Interno do Senado Federal, tal tarefa estava ao seu alcance fático.

Sobre o tema,  oportuna é a lição de  Gustavo de Oliveira  Quandt,  que

ressalta a importância de que a expressão “ato de ofício” abranja todos os atos materiais que

estejam  ao  alcance  do  servidor  corrompido,  integrem  eles  ou  não  suas  atribuições

funcionais regulamentares:

“(...) A maior parte das definições propostas associa o ato de ofício à

esfera  de atribuições  do funcionário:  assim,  para o Min.  Celso  de
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Mello, o ato de ofício "deve obrigatoriamente incluir-se no complexo

de suas [do funcionário] atribuições funcionais" ou estar "inscrito em

sua esfera de atribuições funcionais".

Essas  definições  têm o  duplo  defeito  de  supor  esperadamente  que,

para cada cargo, emprego ou função pública, o feixe de atos a eles

inerentes seja bem delimitado,  e de deixar impunes as aceitações e

promessas  de  vantagens  voltadas  à  prática  de  atos  materiais  ao

alcance  do  sujeito,  mas  que  não  compõem  exatamente  suas

atribuições. Pense-se no serventuário da justiça lotado no cartório da

vara que aceita propina para alterar a ordem de armazenamento dos

autos  dos  processos  conclusos  para  sentença  no  gabinete  do  juiz,

sabendo que essa ordem corresponde à ordem em que os processos

serão  julgados. Uma vez  que  essa  ordenação  não  é  atribuição  do

funcionário corrupto, esse fato haveria de permanecer impune.”23

Desta forma,  assim como não se deixa  de punir  um servidor  que está

lotado na Secretaria se ele cometer algum ato ilegal no Gabinete do Juiz, não se deixará de

punir FERNANDO CÉSAR MESQUITA por atos que ele tenha praticado fora de suas

atribuições regimentais.

Ademais,  o cargo de Diretor de Comunicação conferia a FERNANDO

CÉSAR MESQUITA uma significativa margem de atuação e discricionariedade dentro do

Senado  Federal.  Caso  o  réu  fosse  um simples  funcionário  subalterno,  com atribuições

burocráticas e delimitadas, sua margem de atuação seria limitada. Ao contrário, ocupava um

dos cargos mais  importantes  do Senado Federal,  o que lhe dava uma gama de poderes

característica dos funcionários de alto escalão.

23 QUANDT, ibidem.
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Na hipótese  dos  autos,  a  vantagem foi  oferecida  a  um dos  principais

diretores  do  Senador,  servidor  experiente  e  influente  na  casa  parlamentar,  para  que

acompanhasse e monitorasse o trâmite das medidas provisórias de interesse do grupo. 

De todo o exposto, conclui-se, por evidente, que para a caracterização do

crime  de  corrupção ativa  e  passiva  não há  necessidade  de  se  provar  os  atos  de  ofício

eventualmente  praticados  em  virtude  da  vantagem  indevida  recebida,  bastando  que  se

demonstre, além de dúvida razoável, que as respectivas oferta e aceitação foram motivadas

pela possibilidade de o agente público praticar atos funcionais, integrem eles ou não suas

atribuições funcionais regulamentares.

3.2. Dos crimes de corrupção ativa e passiva verificados nos autos

O acervo probatório  produzido  no âmbito  do  processo  comprova  a

existência de corrupção ativa praticada pelos réus MAURO MARCONDES, CRISTINA

MAUTONI,  ALEXANDRE  PAES  DOS  SANTOS,  JOSÉ  RICARDO  DA  SILVA,

EDUARDO  VALADÃO,  FRANCISCO  MIRTO,  PAULO  FERRAZ  e  EDUARDO

RAMOS,  uma  vez  que  ofereceram  e  posteriormente  pagaram  vantagem  indevida,

consistente  em  R$  78.000,00  (setenta  e  oito  mil  reais),  para  o  então  Diretor  de

Comunicação do Senado Federal FERNANDO CÉSAR MESQUITA.

A leitura  do  processo  revela  de  forma  incontroversa  que  a  quantia

recebida constitui  vantagem indevida (propina) paga para viabilizar o monitoramento do

trâmite da Medida Provisória nº 471/2009. 

A  participação  de  PAULO  FERRAZ  e  EDUARDO  RAMOS  é

decorrência direta do fato de integrarem a organização criminosa descrita no capítulo 3,

uma vez que repassaram os valores para MAURO MARCONDES, o integrante responsável

pela distribuição do dinheiro.
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O conhecimento de PAULO FERRAZ e EDUARDO RAMOS também

se extrai das regras da experiência. É inconcebível que atuação ilícita do porte denunciado,

que  envolveu  a  movimentação  de  milhões  de  reais,  seja  feita  sem  o  conhecimento  e

concordância dos financiadores do esquema delituoso.

Acrescente-se que são os dirigentes quem, em última análise,  têm o

dever de impedir essa espécie de crime. Todavia, em que pese as evidências avassaladoras e

em cascata, a MITSUBISHI não fez uma investigação interna voltada ao esclarecimento dos

fatos, não forneceu informações às autoridades e não adotou medidas de compliance.

Como proprietário e presidente da MITSUBISHI trataram diretamente

com MAURO MARCONDES sobre a contratação, eram os responsáveis diretos pelos atos

praticados por esse último. A contratação era tão importante e sensível que sequer diretores

participaram da negociação. O expressivo volume de valores repassados para “serviços” tão

genéricos aponta para o dolo de EDUARDO RAMOS e PAULO FERRAZ em relação aos

delitos de corrupção ativa.

Todavia, restou evidente que, para se distanciar dos atos delitivos, o

oferecimento da propina foi delegado ao núcleo operacional da organização, composto por

JOSÉ  RICARDO,  ALEXANDRE  PAES,  MAURO  MARCONDES,  CRISTINA

MAUTONI e FRANCISCO MIRTO.

FERNANDO CÉSAR MESQUITA, à época dos fatos, era diretor da

Secretaria de Comunicação Social do Senado, nomeado por José Sarney, então presidente

da Casa. Com extenso currículo em Brasília, o citado réu já foi assessor de imprensa junto

aos  gabinetes  dos  senadores  Antônio  Carlos  Magalhães  e  José  Sarney,  como  assessor

especial  da  Comissão  Parlamentar  Mista  do  Mercosul  no  Congresso  Nacional,  foi
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Presidente do IBAMA e Governador de Fernando de Noronha em 1987, além de porta-voz

da Presidência da República no governo de José Sarney.

Seus estreitos vínculos com José Sarney, Presidente do Senado Federal

durante  a  tramitação  da  Medida  Provisória  nº  471/2009  e  o  fato  de  ser  Diretor  de

Comunicação durante 10 (dez) anos, lhe conferiam uma posição privilegiada na referida

casa parlamentar.

O monitoramento  da tramitação das  medidas  provisórias  tinha  duas

motivações específicas: 1) fornecer informações privilegiadas antes que elas se tornassem

públicas  2)  tomar  providências  necessárias  para  assegurar  os  interesses  da  organização

criminosa.

Dados de data de leitura de Medida Provisória em Plenário ou previsão

de data em que ela será votada são dados que somente quem vive o cotidiano do Congresso

Nacional e tem acesso aos parlamentares possuem. É só entrar nos sítios da Câmara dos

Deputados  ou  do  Senado  Federal  na  rede  mundial  de  computadores  e  procurar  essas

informações. Jamais serão localizadas em relação às medidas provisórias que ainda estão

em tramitação, caso da MP nº 471/2009 na época dos fatos.

Foram  justamente  esses  dados  que  ALEXANDRE  PAES  DOS

SANTOS requisitou ao seu parceiro de longo convívio FERNANDO CÉSAR MESQUITA

no dia 22/12/2009, por meio de e-mail:  Transcrevo: “precisamos urgentemente de duas

informações: (1a). Se a MP 471 vai ser lida hoje. (2a.) Quem será o relator, e se existe

previsão de votação”.
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ALEXANDRE PAES também assegurou a FERNANDO CESAR que

JOSÉ RICARDO iria lhe entregar “5 processos em inglês, já traduzidos para o português”.

O  código  era  para  esconder  o  repasse  de  recompensa  financeira  pela  colaboração  de

FERNANDO CÉSAR. Os “5 processos em inglês” significavam 50 mil  reais, a quantia

repassada ao ex-Governador de Fernando de Noronha, por indicação de JOSÉ SARNEY,

que era o Presidente do Senado em 2009. 

A  linguagem  cifrada  é  compatível  com  a  cobrança  efetuada  por

FERNANDO CÉSAR, em mensagem do dia anterior, na seguinte forma “Alexandre: com

quem eu falo no teu escritório sobre o que te pedi?”.

Nota-se que FERNANDO CÉSAR não explica  o objeto  do pedido,

para não se incriminar.  De se realçar  que,  de fato,  foram localizados  registros  em que

ALEXANDRE  PAES  organizou  um  cronograma  de  repasses  de  valores  a  diversos
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investigados, cujas cifras previstas para FERNANDO CEZAR contemplavam quantias em

moeda estrangeira (US$).

Tal  informação  consta  da  divisão  dos  “honorários”  enviado  por

ALEXANDRE PAES, em 17/03/2010, que aponta que FERNANDO CESAR MESQUITA

teria recebido, até então, R$ 78 mil reais.

Em que pese a defesa afirme que FERNANDO CÉSAR MESQUITA

estivesse alheio à tramitação da Medida Provisória nº 471/2009, fato é que ele estava ciente

da existência  e atuação do esquema,  tendo em vista  que foi  destinatário  de mensagens

eletrônicos esclarecedoras a respeito, conforme já narrado em tópicos anteriores.

A defesa  prévia  apresentada  pelo  réu  FERNANDO MESQUITA, na

fase pré recebimento da denúncia, também quer fazer crer que ele era um humilde servidor

do Senado Federal, sem qualquer influência em seu local de trabalho. 

Todavia, os fatos contidos no Relatório de Análise nº 001/2016, feito

pela Corregedoria-Geral do Ministério da Fazenda e pela Coordenação-Geral de Pesquisa e

Investigação da Receita Federal, juntados aos autos em 15/03/2016, comprovam que ele

tinha muito trânsito no Senado Federal. 
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Como  está  descritos  nos  itens  81  a  92  do  citado  Relatório,

FERNANDO CÉSAR MESQUITA conseguiu que uma emenda do Senador Gim Argello

fosse retirada do trâmite da Medida Provisória nº 470. 

Conforme prova a mensagem abaixo transcrita, ALEXANDRE PAES

DOS SANTOS encaminhou a FERNANDO CESAR a emenda originalmente apresentada

pelo Senador Francisco Dornelles, no âmbito da MP 471, informando que os Senadores

Gim Argello e Renan Calheiros queriam apresentá-la no contexto da MP 470.

Como  mostra  informação  extraída  do  site  do  Senado  Federal  (ver

Relatório nº 001/2016), a emenda proposta por Gim Argello foi suprimida, por intervenção

de FERNANDO CÉSAR MESQUITA.

Os  fatos  mostrados  no  Relatório  produzido  pela  Receita  Federal

comprovam, sem sombra de dúvidas, a influência que FERNANDO CÉSAR MESQUITA
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possuía  no  Senado  Federal.  Outrossim,  a  tese  apresentada  pela  defesa,  no  tocante  à

inocuidade da atuação no tocante à tramitação das medidas provisórias, não possui qualquer

credibilidade.

A defesa também alega que FERNANDO CÉSAR MESQUITA não

praticou nenhum ato ilícito. Ocorre que a denúncia imputou apenas o delito capitulado no

caput  do  art.  317.  Assim,  para  a  consumação  do  delito  de  corrupção  passiva,  basta  a

mercancia  de atos  que se insiram no rol  de poderes  de fato do funcionário.  Consoante

jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, não há necessidade de que o ato ou

omissão pretendido seja ilícito.

A  licitude do ato negociado em nada influi para a caracterização do

crime de corrupção em sua modalidade “básica”, destacando, contudo, que na hipótese de o

funcionário  praticar  ato  ilícito  em  virtude  da  vantagem  indevida  que  lhe  foi

prometida/oferecida, incidem as causas especiais de aumento de pena do art. 317, § 1.º e

art. 333, parágrafo único, do Código Penal.

Afinal,  a  propina  macula  todos  os  atos  praticados  pelo  servidor

corrompido, uma vez que, ao invés de agir por interesse público, passa a agir por interesse

particular. Não importa se o ato é lícito ou ilícito, pois em ambas as hipóteses o agente

público mancha a Administração, desprestigiando-a e distorcendo-a. A circunstância só tem

relevância para fins de incidência da qualificadora.

O quadro é simples: os réus MAURO MARCONDES, ALEXANDRE

PAES DOS SANTOS,  FRANCISCO MIRTO,  CRISTINA MAUTONI e  FRANCISCO

MIRTO  tinham  interesse  no  acompanhamento  da  tramitação  da  Medida  Provisória  e

estavam dispostos a pagar propina para alcançar seu objetivo. Diante disso, em razão da

intimidade que Fernando Mesquita gozava junto a ALEXANDRE PAES DOS SANTOS,

prometeram vantagem indevida, que foi aceita por FERNANDO MESQUITA.
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MAURO MARCONDES alega que repassou dinheiro em virtude da

indicação  de  um caso.  Todavia,  a  versão  defensiva  articulada  pelo  réu  não encontra  a

mínima sustentação probatória. Nota-se, inclusive,  que não foi a versão apresentada por

FERNANDO durante seu interrogatório policial. 

A contradição  entre  as  versões  é  evidente  e  reforça  os  indícios  de

ilicitude.

De igual modo,  as testemunhas arroladas por FERNANDO CÉSAR

MESQUITA limitaram-se a atestar a sua boa conduta social e os bons serviços prestados

durante sua vida pública. Contudo, a vida pregressa do acusado é irrelevante para fins do

mérito da ação penal.

O fato incontestável é que, à luz de todas as provas produzidas, restou

plenamente demonstrado os atos de corrupção bilateral praticados pelos agentes citados no

presente tópico.

4. DOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO

4.1. Lavagem de Dinheiro por meio da empresa SGR

A  exposição  anteriormente  feita  apresenta  sem  maiores

dificuldades Conforme os elementos de convicção colhidos na fase pré-processual, Eduardo

Ramos e Robert Rittscher, com o objetivo de ocultar e dissimular a origem e o destino de

recursos oriundos de crimes contra a Administração Pública e organização criminosa, com

a participação necessária de Mauro Marcondes, Cristina Mautoni e Francisco Mirto, usaram

a empresa M&M a fim de repassar,  em 01/04/2013 (R$ 210.000,00) e 14/06/2013 (R$

148.400,00), o total de R$ 358.400,00 (trezentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais)
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para  a  SGR  (José  Ricardo,  Eivany  Antônio,  Alexandre  Paes  dos  Santos  e  Eduardo

Valadão).

O valor é substancialmente maior e não se podem descartar

outras persecuções por outras condutas de lavagem de ativos. As operações discriminadas

na inicial eram as inequivocamente demonstradas ao tempo do ajuizamento da denúncia,

que restou premida pelo tempo, dada a presença de réus presos.

Sem  embargo  dessa  anotação  preambular,  a  organização

criminosa foi amplamente demonstrada nas seções anteriores, ficando claro os papéis de

financiadores,  exercidos  por  Eduardo  de  Souza  Ramos  e  Robert  de  Macedo  Soares

Rittscher.

Os atos de corrupção ainda estão em aprofundamento e em

novas  investigações  (como  o  inquérito  1621),  para  além  do  escancarado  episódio

envolvendo Fernando Mesquita e “seus processos em inglês”. Em relação a esses fatos,

deve  ser  enfatizada  a  inexistência  de  qualquer  óbice  ao  processamento  da  lavagem

resultante  deles.  Isso porque a  peça  acusatória  narrou com segurança  os  fatos  em tese

delituosos e a conduta dos agentes, com as devidas circunstâncias de tempo, lugar e modo,

sem que se possa avistar qualquer prejuízo ao exercício de defesa. Não é indispensável,

como já enfatizado, que a denúncia descreva minuciosamente as condutas. Impõe-se, sim,

uma descrição lógica e coerente, de modo a permitir que acusado possa exercer seu direito

de defesa, o que de fato ocorreu em relação à segunda parte da denúncia e seu aditamento.

Pertinente,  no ponto, a observação de Patrícia Maria Núñez

Weber e Luciana Furtado de Moraes, ao discorrerem sobre os requisitos  necessários da

prova do crime antecedente para a  formação do juízo  da prática do crime de lavagem,

destacando a admissibilidade, aqui também, das evidências indiciárias para isso:

“(...).
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Em percuciente artigo sobre a autonomia do crime de lavagem e
prova indiciária,  Moro  oferece  uma precisa  resposta  à  questão.
Como bem pondera o autor, o dispositivo do § 1º do art. 2º da Lei
9.613/98  encerra,  em  verdade,  apenas  uma  armadilha
interpretativa. E explica: "Afinal, qualquer crime pode ser provado
exclusivamente  por  meio  de  prova  indireta.  Vale,  no  Direito
brasileiro,  o  princípio  do  livre  convencimento  fundamentado  do
juiz, conforme o art.  157 do CPP, o que afasta qualquer sistema
prévio  de  tarifação  do valor  probatório  das  provas.  O conjunto
probatório,  quer  formado  por  provas  diretas  ou  indiretas,  ou
exclusivamente por uma delas deve ser robusto o suficiente para
alcançar o 'standard' de prova própria do processo penal, de que a
responsabilidade criminal  do acusado deve ser  provada, na feliz
fórmula  anglo-saxã,  'acima  de  qualquer  dúvida  razoável'.Nestas
condições, é certo que o termo 'indícios' foi empregado no referido
dispositivo legal não no sentido técnico, ou seja, como equivalente
a prova indireta (art.  239 do CPP),  mas sim no sentido de uma
carga  probatória  que  não  precisa  ser  categórica  ou  plena,  à
semelhança do emprego do mesmo termo em dispositivos como o
art.  12  e  o  art.  212  do  CPP.  Portanto,  para  o  recebimento  da
denúncia, basta 'prova indiciária',  ou seja, ainda não categórica,
do crime antecedente e,  a bem da verdade, do próprio crime de
lavagem, como é a regra seral para o recebimento da denúncia em
qualquer processo criminal. Já para a condenação, será necessária
prova  categórica  do  crime  de  lavagem,  o  que  inclui  prova
convincente  de  que  o  objeto  desse  delito  é  produto  de  crime
antecedente. Tal  prova  categórica  pode,  porém,  ser  constituída
apenas de prova indireta." (grifo nosso)

Ou seja, diferentemente do momento do recebimento da denúncia,
para fins de condenação, serão necessários elementos probatórios
mais  precisos,  mesmo que circunstanciais  ou  indiciários,  desde
que convincentes, de que o objeto da lavagem tenha origem em
infração  penal  antecedente."  O  importante,  tal  como  leciona
Callegari, é que haja um fato minimamente circunstanciado, e que
o juiz responsável pelo julgamento do crime de lavagem saiba com
precisão  qual  é  o  fato  criminoso  que  originou  os  bens.  Na
jurisprudência  brasileira,  como  bem  pondera  Moro,  não  se
encontram  ainda  significativas  decisões  sobre  esta  questão.  Ao
analisar  a  matéria,  o  autor  cita  que  nos  Estados  Unidos  a
jurisprudência vem admitindo que a prova de que os bens, direitos e
valores na lavagem provêm de um delito antecedente seja satisfeita
por elementos circunstanciais.  Neste sentido,  já se decidiu que a
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prova de que o cliente do acusado por crime de lavagem era um
traficante,cujos negócios legítimos eram financiados por proventos
do  tráfico,  era  suficiente  para  concluir-se  que  as  transações  do
acusado com seu cliente envolviam bens contaminados. Em outro
caso, entendeu-se que, quando o acusado por crime de lavagem de
dinheiro  faz  declarações  de  que  o  adquirente  de  um  avião  é
traficante  e  quando  o  avião  é  modificado  para  acomodar
entorpecentes, pode ser concluído que o dinheiro utilizado para a
aquisição  era  proveniente  do  tráfico  de  entorpecentes.  Essa,
segundo o autor, parece ser a melhor solução interpretativa.Noutro
giro, não é demais ressaltar que é absolutamente dispensável que
haja sentença condenatória sobre o crime antecedente para que se
possa  fundamentar  o  decreto  condenatório  de  lavagem.  Com
efeito, o próprio artigo 2º, inciso II, é claro neste sentido quando
dispõe  que  o  processo  e  julgamento  sobre  o  crime  de  lavagem
independe  do  processo  e  julgamento  sobre  a  infração  penal
antecedente.  Não  obstante,  há  que  se  registrar  que  algumas
sentenças  acerca  do  crime  antecedente  poderão  ter  reflexos  na
prova do processo sobre o crime de lavagem. E o que ocorre na
hipótese  de  sentença  que  negue  a  ocorrência  do  delito,  ou  que
reconheça  a  existência  de  quaisquer  causas  de  exclusão  da
tipicidade ou da ilicitude da conduta. Não há como negar, portanto,
que  sentenças  como tais,  uma vez  que  afastam a  ocorrência  do
crime  antecedente,  poderão  redundar  na  descaracterização  do
crime  de  lavagem.  Enfim,  dada  a  complexidade  do  crime  de
lavagem de dinheiro e sua frequente

transnacionalidade, a tarefa de comprovar a infração prévia não é
simples. E foi com base nesta premissa e com o escopo de se dar
maior  efetividade  à  persecução  dos  delitos  de  lavagem  que  o
legislador  brasileiro  previu  a  autonomia  material  e  processual,
assim como consagrou a relação de acessoriedade limitada entre o
delito  e  seu  antecedente.  Logo, devem  ser  admitidas  provas
indiretas e circunstanciais sobre o crime antecedente com vistas a
fundamentar um decreto condenatório da prática de lavagem de
ativos, sendo toda a atividade jurisdicional pautada pelo princípio
do  livre  convencimento  motivado  do  juiz. Um alicerce  deve  ser
claro: há que se demonstrar claramente a origem ilícita dos bens
ocultados ou dissimulados, objeto da lavagem de ativos. Os demais
contornos  da  infração  precedente  são  menos  relevantes  na
apreciação  judicial  vinculada  à  análise  da  perfectibilização  ou
não do crime de branqueamento”.
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In:  Lavagem  de  Dinheiro  –  Prevenção  e  Controle  Penal,  Carla
Veríssimo de Carli (org.), Verbo Jurídico, 2013, p. 371/373.

Nessa mesma linha, demonstrando que, do princípio da autonomia

da lavagem, decorre a diferença entre o ônus probatório para o ato da lavagem e o ônus

probatório  em  relação  ao  delito  antecedente,  observem-se  os  argumentos  lançados  na

sentença proferida pela 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos nº 2005.70.00.0340080, j.

17/7/2009:

“(...).  96.  É  ainda  oportuno  destacar  que  o  art.  2  °,  II,  da  Lei
9.613/1998  estabelece  o  principio  da  autonomia  do  processo  e
julgamento do crime de lavagem:

"Art. 2 ° O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei:

(...)

II - independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes
referidos no artigo anterior, ainda que praticados em outro pais;

97. Na mesma linha, o § 1.° dispõe que "a denúncia será instruída
com indícios suficientes da existência do crime antecedente, sendo
puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou
isento de pena o autor daquele crime". Como qualquer crime pode
ser  provado  através  de  prova  direta  ou  indireta,  inclusive
exclusivamente através de prova indireta, é certo que "indícios" foi
empregado no referido  dispositivo  legal  não no sentido  técnico,
como prova indireta (artigo 239 do CPP), mas sim no sentido de
uma carga probatória que não precisa ser categórica ou plena, à
semelhança do emprego da mesma expressão em dispositivos como
o artigo 126 e artigo 312 do CPP

98.  A autonomia do crime de lavagem significa  que pode haver
inclusive condenação por crime de lavagem independentemente de
condenação  ou  mesmo  da  existência  de  processo  pelo  crime
antecedente.
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99.  De forma semelhante,  não  tendo  o  processo  por  crime  de
lavagem por objeto  o crime antecedente,  não se faz necessário
provar  a  materialidade  deste,  com  todos  os  seus  elementos  e
circunstâncias,  no processo por crime de lavagem. Certamente,
faz-se necessário provar que o objeto da lavagem é produto ou
provento de crime antecedente, o que exige produção probatória
convincente  relativamente  ao  crime  antecedente,  mas  não  ao
ponto de transformar o crime antecedente no objeto do processo
por crime de lavagem, com toda a carga probatória decorrente.

(…)”

Em um dos casos julgados no âmbito da conhecida Operação Lava

Jato,  na  sentença  proferida  nos  autos  5025687-03.2014.404.7000,  além  de  fazer  uma

análise de direito comparado, o juízo da 13ª VF SJ/PR demonstrou que a jurisprudência

pátria, em que pese escassa, também corrobora esse entendimento:

“(...) 225. No Brasil, a jurisprudência dos Tribunais de Apelação
ainda não é suficientemente significativa a respeito desta questão.
Não  obstante,  é  possível  encontrar  alguns  julgados  adotando  o
mesmo  entendimento,  de  que  a  prova  indiciária  do  crime
antecedente seria suficiente. Por exemplo, no julgamento da ACR
2000.71.00.041264-1  -  8.ª  Turma  -  Rel.  Des.  Luiz  Fernando
Penteado - por maioria - j.  25/07/2007, DE de 02/08/2007, e da
ACR 2000.71.00.037905-4 - 8.ª Turma - Rel. Des. Luiz Fernando
Penteado  -  un.  -  j.05/04/2006,  dede  03/05/2006,  o TRF  da  4.ª
Região,  em  casos  envolvendo  lavagem  de  dinheiro  tendo  por
antecedentes  crimes  de  contrabando,  descaminho  e  contra  o
sistema financeiro, decidiu-se expressamente que 'não é exigida
prova cabal dos delitos antecedentes, bastando apenas indícios da
prática das figuras mencionadas nos incisos I a VII para que se
complete a tipicidade'. Também merece referência o precedente na
ACR  2006.7000026752-5/PR  e  2006.7000020042-0,  8.ª  Turma
do TRF4, Rel. Des. Federal Paulo Afonso Brum, un., j. 19/11/2008,
no qual foi reconhecido o papel relevante da prova indiciária no
crime de lavagem de dinheiro.

226.  Também  merece  referência  o  seguinte  precedente  da  5.ª
Turma do Superior Tribunal de Justiça quanto à configuração do
crime  de  lavagem,  quando  do  julgamento  de  recurso  especial
interposto contra acórdão condenatório por crime de lavagem do
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Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

'Para a  configuração do crime de lavagem de dinheiro,  não é
necessária  a  prova  cabal  do  crime  antecedente,  mas  a
demonstração  de  'indícios  suficientes  da  existência  do  crime
antecedente',  conforme  o  teor  do  §1.º  do  art.  2.º  da  Lei  n.º
9.613/98. (Precedentes do STF e desta Corte)' (RESP 1.133.944/PR
- Rel. Min. Felix Fischer - 5.ª Turma do STJ - j. 27/04/2010)”

Diante disso, há que se ter em mente que o standard de prova

a respeito dos delitos antecedentes é menos rigoroso do que aquele que se deve formar para

o juízo condenatório acerca do de lavagem de dinheiro.

No caso dos autos, repise-se, imputou-se aos réus a prática de

delitos  de  lavagem  de  dinheiro  oriundo  dos  antecedentes  de  organização  criminosa  e

corrupção. Os dois primeiros, contudo, não são objeto de imputação específica, pelo que,

analisados  tão-somente  como  crimes  antecedentes  à  lavagem,  contentam-se  com  a

demonstração  de  “indícios  suficientes”  de  sua  existência,  dispensando  prova  cabal  ou

categórica.

Conforme  descrito  no  tópico  anterior,  a  prorrogação  do

benefício fiscal previsto na Lei  n.º 9.826/9924,  fruto da  Medida Provisória n.º  471/2009,

convertida na Lei n.º 12.218/2010. Logo, os recursos da MMC, a partir de 1º/01/2011, têm

origem criminosa, ainda que mesclados com atividades lícitas25.

Tendo como objetivo não expor a relação da MMC com a

SGR,  integrante  da  organização  criminosa  que  comprou  a  mencionada  prorrogação,  os

denunciados Eduardo Ramos e Robert Rittscher, como forma de ocultar a origem e destino

24  O vencimento original era 31 de dezembro de 2010.
25  Em tipologia de lavagem conhecida commingling, que nada mais é que “... a mistura de ativos de origem

ilícita com ativos de origem lícita”. Cf. DALLAGNOL, Deltan. Tipologias de Lavagem in “Lavagem de
dinheiro: prevenção e controle penal”, Porto Alegre, Verbo Jurídico, 2ed. 2013.
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dos  recursos,  usaram a  empresa  M&M para  quebrar  a  cadeia  dos  valores,  evitando  o

rastreamento.

De fato, a relação comercial entre a MMC e a M&M é muito

antiga,  justificando  formalmente  a  transferência  de  recursos  entre  as  duas  empresas26.

Todavia, toda a operação criminosa ficaria exposta, gerando questionamentos, no caso de

ser descoberto o repasse direto da MMC para a SGR.

A forma encontrada, caracterizando o delito  de lavagem de

dinheiro,  foi  usar a M&M como intermediária,  mera conta de passagem, preservando a

MMC e a origem criminosa do montante.

A instrução processual deixa claro que os gestores da MMC

sabiam de  que  parte  dos  valores  por  eles  repassados destinavam-se  à  SGR,  sendo que

desses valores, parte eram os honorários dos associados (formalmente ou não, como APS) e

parte para a remuneração dos “colaboradores”, forma eufemística empregada pela ORCRIM

para nominar os agentes públicos corrompidos no interesse do grupo.

A prova da ciência de Eduardo de Souza Ramos e Robert de

Macedo Soares  Rittscher é  depreendida,  entre  outros  elementos,  de duas  circunstâncias

colhidas na instrução: as testemunhas de defesa demonstram que os valores de consultoria,

como a LCA Consultores, por exemplo, é infinitamente inferior aos valores pagos à M&M.

É, no mínimo, ingenuidade, acreditar que seriam pagos valores centenas de vezes superior

ao que seria cobrado por empresas de consultoria de renome, para a produção de estudos, de

singelos pareceres e de mero  lobby. É de se lembrar, conforme aponta a Receita Federal,

que, apenas com relação à edição da Medida Provisória 471 de 20/11/2009, convertida na

Lei 12.218 de 30/03/2010, a MMC teria pago à MARCONDES E MAUTONI o montante

26  “QUE eu sou contratado pela MMC para cuidar de assuntos corporativos, envolvendo muitos assuntos
da companhia” (Depoimento de Mauro Marcondes, fl. 64).
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total de R$ 17.416.677,01 (dezessete milhões, quatrocentos e dezesseis mil, seiscentos e

setenta e sete reais e um centavo). De 2005 a 2015, a soma beirou os R$ 58 milhões.

O  episódio  da  extorsão,  mais  adiante  abordado,  também

denota com clareza que assim que a carta a Eduardo Ramos fazia alusão a outros escritórios

e ao pagamento de parlamentares, o que se reforça quando Lilian Gasperoni Pina, secretária

de  Eduardo  Ramos,  chegou  a  relata  que  recebeu,  antes  de  15/10/2010,  telefonema  de

Halysson Carvalho27, que gostaria de tratar com seu chefe sobre uma “dívida”  de Mauro

Marcondes, tendo sido orientada a informar que Halysson Carvalho deveria procurar Mauro

Marcondes diretamente. O e-mail foi repassado a Mauro e a polícia foi alijada. Se não se

soubesse do assunto, ou se não existisse nenhum envolvimento no processo, qual seria a

primeira providência empregada?

O laudo 525/2016 INC/DITEC/DPF aponta graficamente os

principais  ingressos  e  os  destinatários  mais  prestigiados  na  movimentação  bancária  da

M&M:

27  Usando o nome de Raimundo Lima.
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A  M&M,  por  seus  gestores  Mauro  Marcondes  e  Cristina

Mautoni,  no interesse dos financiadores  Eduardo de Souza Ramos e Robert de Macedo

Soares Rittscher e com o proveito econômico de José Ricardo, Eivany Antônio, Alexandre

Paes dos Santos e Eduardo Valadão,  prestou-se, assim, ao serviço de apagar a trilha do

dinheiro  proveniente  da  MMC  e  destinada  à  SGR,  também  empregada  apenas  para  a

concentração (placement)  dos  recursos  esepúrios  obtidos  por  seus  associados formais  e

informais. Sobre a sua estrutura a movimentação de recursos, a subseção seguinte é ainda

mais esclarecedora, na medida em que se retratam as movimentações abarcadas na denúncia

e se demonstra a SGR como veículo talhado para a lavagem de capitais. 

218/274



4.2. Considerações sobre o laudo pericial contábil da SGR

Inicialmente, faz-se necessário pontuar que, conforme declaração firmada

por Adriano Luís Gengnagel (CRC – DF 9389), contador da empresa SGR, os responsáveis

por esta pessoa jurídica raramente forneciam toda a documentação legalmente exigida para

a correta escrituração contábil (fls. 04 do Laudo 1846/2015-INC/DITEC/DPF)

9.  O Auto  de  Apreensão  de  número  798/2015  traz,  dentre
elementos  apreendidos,  uma  mídia  contendo  documentos
financeiros/contábeis  de  períodos  não  sequenciais  da  SGR
Consultoria. 

10.  Nos  autos  principais  é  possível  identificar  ainda  uma
declaração firmada pelo Contador responsável pelo escritório
de  contabilidade  ALG  Contabilidade  (CNPJ  Nº
38.039.749/0001-15), senhor Adriano Luís Gengnagel (CRC
– DF 9389). Nesse documento, o profissional incumbido de
proceder à escrituração contábil da investigada e cumprir as
formalidades impostas pela legislação correlata consigna que
“os  documentos  necessários  para  efetuar  a  contabilidade  e
todas  as  obrigações  para  com  o  Fisco  raramente  eram
entregues,  o  que  justifica  a  entrega  das  obrigações  sem
movimento”. 

11.  A declaração reproduzida  demonstra  por que não havia
nos  sistemas  da  ALG  Contabilidade  a  escrituração  dos
eventos econômicos entre os anos de 2010 e 2014, nos moldes
requeridos pela legislação.

Em verdade, a incompletude da escrituração contábil é forma de ocultar

as  ilicitudes  perpetradas  por  meio  da  referida  pessoa  jurídica,  bem como  de  dificultar

posteriores investigações sobre tais fatos – como a ora em curso. 

De fato, dada a gravidade das irregularidades verificadas, repetidas por

diversos exercícios fiscais, é pouco crível que se trate de mero equívoco administrativo,

sobretudo à luz dos demais elementos de prova que denotam que a SGR destinava-se a

reciclar capital obtido ilicitamente. 
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Não obstante a omissão deliberada dos responsáveis pela SGR em atender

aos ditames legais aplicáveis à situação – o que, desde logo, denota que esta era utilizada

para a ocultação de crimes perpetrados por seus sócios –, pôde a Polícia Federal realizar

relevantes  análises  contábeis  no  caso,  com base  nos  parcos  documentos  que  se  logrou

arrecadar, referentes ao período de 2004 a 2009, e na análise das Declarações de Imposto de

Renda de Pessoa Jurídica acessadas.

Nesse contexto, a primeira incongruência digna de destaque diz respeito à

distribuição de lucros aos sócios, que, segundo os débeis livros contábeis da empresa, não

se  afinam com os  valores  declarados  nas  declarações  de  imposto  de  renda  dos  sócios

majoritários. Veja-se (fls. 5/6 do Laudo 1846/2015-INC/DITEC/DPF):

13. Dentre todas as rubricas existentes no Livro Diário, aquela
que  reúne  mais  incoerências  e  de  maior  valor  refere-se  à
“distribuição de lucros aos sócios”. De início, o montante de
lucro consignado em cada DIPJ deveria ter sido transportado
do valor  acumulado  nos  livros  contábeis,  contudo,  a  julgar
pelas divergências observadas na tabela acima, as distorções
transcendem a esfera da pessoa jurídica, pois as importâncias
listadas nas declarações de imposto de renda pessoa física dos
sócios, como sendo provenientes de lucros/dividendos pagos
pela  SGR  Consultoria,  não  se  afinam  com  os  registros
contábeis  e  tampouco  com  aqueles  totais  obtidos  nas
respectivas DIPJs.

14. A título de exemplo,  o sócio José Ricardo da Silva foi
beneficiado  no  ano-calendário  de  2005,  segundo  registros
obtidos  no  Livro  Diário,  com  a  importância  de
R$2.664.816,86  provenientes  da  rubrica  de  distribuição  de
lucros, porém, no ato do ajuste de imposto de renda da pessoa
jurídica  esse  valor  foi  registrado  como  sendo  de
R$1.217.932,00 e, por sua vez, na declaração de imposto de
renda pessoa física o contribuinte informou ter recebido tão
somente R$530.000,00.

15. Portanto, extrai-se da tabela 01 que em nenhum exercício
há  correspondência  entre  lucro  distribuído  escriturado
contabilmente,  lucro  distribuído  informado  em  DIPJ  e
rendimentos  isentos  e  não  tributáveis  (lucros  e  dividendos
recebidos) inseridos nas declarações de imposto de renda da
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pessoa física de cada sócio, como tendo sido pagos pela SGR
Consultoria.

Sobre o ponto, relevante, ainda, a seguinte constatação (fl. 6 do Laudo

1846/2015-INC/DITEC/DPF):

18. Ainda em relação à rubrica de distribuição de lucros (0570
– número da conta no livro diário), os signatários observaram
que sequencialmente à ocorrência de créditos expressivos na
conta  corrente  da  empresa  inúmeras  ordens  de  pagamento
(cheques)  eram emitidos  em benefício  dos  sócios,  contudo,
alguns desses valores não transitaram pelas contas dos sócios,
não  foram  empregados  na  aquisição  de  patrimônio  ou
pagamento de dívidas conhecidas e informadas em Declaração
de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), com especial
referência para o senhor José Ricardo da Silva, isto sugere que
recursos descontados em cheque e movimentados em espécie
possuíam  destino  diverso  daquele  contabilmente  noticiado
(Distribuição de Lucros).

Extrai-se, dessa passagem – uma vez mais  –, que o grupo responsável

pela SGR não possuía preocupações com a regularidade contábil da sociedade, elemento

importante para a sustentabilidade financeira e autonomia jurídica da empresa.

Em  verdade,  a  constatada  existência  de  lucros  contábeis

consideravelmente superiores àqueles declarados à Receita Federal do Brasil, bem como de

desvio de destinação dos recursos escriturados, decorrem do fato de que a SGR era utilizada

como mero instrumento de lavagem de capitais.

Por meio de simulados contratos de consultoria,  firmados em nome da

referida  pessoa  jurídica,  com  o  objetivo  único  de  dissimular  o  pagamento  de  valores

destinados  a  corrupção  de  agentes  públicos,  uma  quantidade  considerável  de  recursos

ingressava na SGR. Dada a necessidade de que os ajustes espúrios junto aos corrompidos

ocorresse em dinheiro vivo – forma de pagamento de quase impossível rastreio –, grande

parte dos recursos que aparentemente constituiriam lucro das operações financeiras da SGR

eram  sacados  em  espécie  ou  transferidos  às  contas  dos  sócios,  para  que  fossem

posteriormente repassados aos verdadeiros destinatários do dinheiro ilícito.
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Na  espécie,  cumpre  destacar  o  depoimento  de  HUGO  BORGES,

funcionário de longa data da SGR, prestado à CPI DO CARF, no qual relata a realização de

vultosos saques em dinheiro:

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT - CE) –
Nosso  Presidente,  Senador  Ataídes  Oliveira,  eu  quero
começar  registrando  que,  na  fase  primeira  da  Operação
Zelotes,  nós  tivemos  algumas  dificuldades,  particularmente
por parte do juiz Federal da causa. Como o juiz Federal foi
afastado por decisão do Conselho Nacional de Justiça e foi
nomeada uma outra  juíza  para  dar  continuidade,  essa  juíza
está  cumprindo  o  seu  papel  constitucional  no  processo  de
investigação.

Portanto, aquela tentativa do Sr. José Ricardo da Silva, que é
um dos grandes mentores desse processo, de dificultar e, ao
mesmo tempo, impedir as investigações, está sendo superada.
O melhor exemplo é essa ação que hoje a Polícia Federal e o
Ministério  Público  Federal  desenvolvem em todo Território
nacional  exatamente  nas  praças  onde  esse  grupo,  que  nós
chamamos  de  grupo do Carf,  tinha  escritório  e  tinha  ação,
particularmente em São Paulo, que era o principal fórum de
atuação.

O Sr. Hugo, como aqui já deixou muito claro, foi um servidor
do escritório, com uma série de tarefas que o seu empregador
assim  determinava  e,  como  empregado,  não  poderia  ser
diferente,  teria  que  executar  ou  seria  demitido.  E  isso,  Sr.
Hugo,  para  nós  é  muito  claro.  Por  isso  que  os  seus
depoimentos  aqui  e  em  outros  momentos  são  muito
importantes,  porque todos têm clareza da diferença entre  o
empregador e o empregado, as determinações do empregador.
E, se o empregado não cumprir, a porta da rua está aberta. Por
isso a gente tem muito essa clareza.

Nesse  conjunto  de  informações  em  que  já  foram  feitas  e
comprovadas – seja pela Polícia Federal, seja pelo Ministério
Público Federal –, uma delas comprova que o senhor fez oito
saques na conta 64.408, da agência 283-7, do Bradesco. Ou
seja, as provas mostram os oito saques que V. Sª ali procedeu,
identifica  a  agência  e  identifica  os  documentos.  E  a
titularidade da empresa desses saques é da SGR Consultoria
Empresarial  Ltda.  O  montante  dos  oito  saques  somou
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R$1.012.085  milhão.  Por  que  esse  dinheiro  foi  sacado  em
espécie? O senhor tem alguma...

O SR. HUGO RODRIGUES BORGES – Pois é, a função era
fazer  a  previsão  de  saque.  Eu  sei  que  uma  determinada
empresa  depositava,  era  emitida  a  nota  fiscal,
consequentemente  ia  para  a  contabilidade  e  faziam  os
impostos para pagar.

Então, veja bem, eu ia ao banco, fazia esse saque e levava esse
dinheiro para o escritório. Dali do escritório ia para o cofre,
onde  a  Gegliane  trabalhava  para  poder  coordenar  esse
dinheiro. Agora, eu não tenho como saber para quem ia, ou de
onde vinha  esse  dinheiro,  para  quê  era.  Eu  não tinha  esse
contato com o José Ricardo para ele me dizer o que ele fazia
das coisas.

Então,  me  dava  uma  ordem:  "Olha,  preciso  desse  dinheiro
aqui. Você vai lá e traz.". E aí era com eles, até porque eu
trabalhava  até  às  18h.  Depois  das  18h quem ficava  ali  no
escritório?  Eu  não  sei.  Quem  ia  para  o  escritório?  O  que
faziam?

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT - CE) –
Então o senhor fez os saques,...

O SR. HUGO RODRIGUES BORGES – Fiz.

O SR.  JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT - CE)
–  ...  entregou  os  recursos  na  empresa,  mas  a  partir  daí  o
senhor não tinha...

O SR. HUGO RODRIGUES BORGES – Não, eu não sei para
onde  foi  e  o  que  foi  feito.  Então,  a  minha  ligação  com a
empresa não era tão...  sabe, assim...  muito...  então eu tinha
que fazer o meu trabalho e o importante era isso, então o resto
não interessa.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT - CE) –
No mês  de outubro 2009 o senhor realizou três saques em
espécie na conta 69.191, da agência 977, também do Banco
Bradesco, o titular da conta é o Sr. José Ricardo da Silva, o
somatório foi R$505.180. O senhor sabe qual foi, em seguida,
o destino?

O SR. HUGO RODRIGUES BORGES – Não, não.
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O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT - CE) –
Comprova que fez os saques?

O SR. HUGO RODRIGUES BORGES – Eu fiz,  mas  teve
mais também, de outras contas também. Tinha o Idep, que a
gestão era do Alexandre. Tinha uma outra conta também que
eu não... da APS. Então, o que eu me lembro bem, de valor
mesmo  exato,  que  eu  lembro  que  eu  fiz  uma  previsão  de
saque, foram três dias: 400, 400 e 400. Quer dizer, um total de
um milhão e duzentos, que eu não me lembro bem se é dessa
conta Idep ou é APS, mas esse saque eu me lembro que foi
um milhão e duzentos mil. Eu saquei 400 em um dia, no outro
e... foram três dias, 400 mil. Isso é o que eu me lembro, mas
houve mesmo o saque, eu saquei e todo esse dinheiro ia para o
escritório.

Vê-se,  portanto,  que  a  SGR  era  ferramenta  utilizada  no  esquema  de

corrupção engendrado pelo  grupo ora denunciado.  Por meio  dela,  o  dinheiro ilícito  era

captado com aparência de licitude,  para que, logo após, fosse repassado aos verdadeiros

destinatários.

Tal sistemática é ilustrada de modo inequívoco pelo laudo em análise no

seguinte  quadro,  que  denota  a  rotina  empregada  pelo  gestor  para  justificar  a  saída  de

recursos com o uso indevido da rubrica “distribuição de lucros”:
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Destaque-se,  por  oportuno,  a  seguinte  constatação  do  Laudo  Pericial

1846/2015-INC/DITEC/DPF (fl. 12/13):

29.  Essa lógica de  escriturar  a  parte  mais  significativa  dos
recursos  que  verteram  das  contas  da  empresa  sob  a
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denominação  de distribuição  de  lucros  é  prática  recorrente,
como  bem se  pode  assentir  com o  exame  do  histórico  de
lançamentos  reproduzidos  pelo extrato de conta corrente da
SGR  Consultoria,  para  o  ano  de  2007,  após  o  crédito  de
R$1.448.617,83  da  pessoa  jurídica  Calazans,  Pagnozzi  &
Associados (CNPJ Nº01.082.334/0001-14).

Tabela  04  –  Distribuição  de  valores  após  recebimento  de
recursos.

30. Para os dados da tabela 04, os registros originais contidos
na rubrica contábil de distribuição de lucros elegeram como
beneficiário  imediato  dos  valores  de  R$314.000,00,
R$60.000,00 e R$110.000,00 o investigado José Ricardo da
Silva  e  R$450.000,00  para  o  investigado  Edison  Pereira
Rodrigues.  Não  obstante,  após  a  saque  das  ordens  de
pagamento  de R$314.000,00 e  60.000,00,  os  valores  foram
direcionados para terceiros.

31. Ainda em 2007, os signatários identificaram na base de
dados  hospedada  no  endereço  eletrônico  10.61.37.31  as
planilhas  de  nomes
“Despesas.SGR.2007.soma.p.distribuição”  e
“Despesas.SGR.2007som total”, as quais particularizam com
mais  minúcia  o  destino  de  recursos  cuja  origem
compatibiliza-se  com  as  contas  bancárias  da  SGR
Consultoria.  Alguns  desses  pagamentos  ou  destinos  não
coincidem  com  a  nomenclatura  ou  registro  replicado  na
contabilidade da entidade.

32.  A  fim  de  comprovar  a  diversidade  de  destino,  serão
apresentados  na  Tabela  a  seguir  o  histórico  presente  nos
lançamentos  contábeis  e  aqueles  derivados  das  planilhas
retromencionadas.

Tabela  05  –  Comparativo  entre  lançamentos  contábeis  e
controle preservado em planilha.
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Mesmo a partir de 2010, a despeito das omissões contábeis já noticiadas,

é  possível  constatar  que  a  contabilidade  da  SGR era  manipulada,  com a  finalidade  de

ocultar a ilicitude dos contratos simulados firmados em seu nome (fls. 14/15 do Laudo

Pericial 1846/2015-INC/DITEC/DPF):

34.  Seguindo  na  seara  de  controles  paralelos  e  registros
contábeis formais, aparentemente, a partir do ano de 2010 não
existe  escrituração  regular  dos  eventos  passíveis  de
contabilização (foram apreendidas nos sistemas do escritório
de  contabilidade  ALG Contabilidade  apenas  a  escrituração
dos anos de 2004 a 2009), não obstante, foi identificada dentre
as  mensagens  eletrônicas  recebidas  e  remetidas  pelos
investigados uma planilha de controle de entradas e saídas de
recursos do grupo econômico ao qual pertence a empresa SGR
Consultoria, conforme Figura 03.

35.  Na  planilha  “DESPESAS  2010”  há  dois  lançamentos
dignos  de  nota,  no  caso,  dois  registros  realizados  sob  a
denominação  de  “DISTRIBUIÇÃO DE VALOR (JR).   JR,
nos  registros  digitais  analisados,  vincula-se  às  iniciais  do
nome  e  prenome  do  investigado  José  Ricardo  da  Silva,
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inclusive  para  retiradas  registradas  na  planilha  e  que  são
identificáveis nas contas tituladas por essa pessoa física.

36.  Confrontando os dois valores com o extrato  bancário e
fitas  de  caixa,  não  foi  possível  identificar  os  reais
destinatários  destes,  contudo,  é  crível  validar  que  não  há
comprovação de entrada das importâncias nas contas tituladas
por  José  Ricardo  da  Silva  e  que  os  dois  montantes  foram
retirados em espécie.

37. Na planilha examinada, quando se constata a transferência
de  recursos  da  SGR Consultoria  para  a  pessoa  física  José
Ricardo da Silva,  a nomenclatura utilizada é descrita  como
sendo “DEPOSITO C/C DR. JR”, o que sugere que os eventos
de “DISTRIBUIÇÃO DE VALOR (JR)” não tiveram como
destinatário  final  a  conta  corrente  do  investigado  José
Ricardo, mas sim pessoas diversas.

38.  Ainda  em relação  às  planilhas  inseridas  na  mensagem
ilustrada pela figura 03, para os anos de 2011 e 2012, há uma
série de retiradas que no extrato bancário da SGR Consultoria
responde  por  transferências  ou  pagamentos  em  cheques
sacados no caixa – movimentado em espécie - cuja destinação
final,  para  este  último  caso,  não  se  mostrou  suscetível  de
individualização.

39. Não obstante, os signatários podem certificar que algumas
das importâncias movimentadas, em função das informações
contidas em DIRPF e extrato bancário de contas pessoais de
alguns investigados,  não passaram a compor o conjunto de
bens  e  direitos  ou  quitação  de  obrigações  pessoais,  em
especial  do  senhor  José  Ricardo  da  Silva,  beneficiário  de
parcela significativa das ordens de pagamento emitidas.

40.  A planilha  identificada  pelo nome de “RETIRADAS E
TRANSFERENCIAS SGR 2011 A 2012” traz um resumo das
saídas de recursos que foram processadas após o registro de
créditos expressivos na conta da SGR Consultoria, dentre os
quais se destacam um de R$2.725.232,44 efetuado pelo Banco
Brascan S/A (CNPJ Nº. 33.923.111/0001-29) e 04 (quatro) de
R$2.992.641,87  provenientes  da  pessoa  jurídica  RBS
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Administração e Cobranças Ltda (CNPJ Nº 94.995.693/0001-
43).

Sobre o tema, destacam-se, ainda, os quadros dispostos às fls. 16 a 24 do

aludido laudo, que apontam o uso da SGR como mera passagem dos grandes recursos que

ingressavam em sua conta bancária.

Corrobora tal tese, ainda, a constatação disposta no tópico 53 do laudo

pericial em comento. Conforme destaca a Polícia Federal, a conta bancária da empresa SGR

era  utilizada  pelo  grupo  criminoso  ora  denunciado  para  diversos  fins,  muitas  vezes

completamente desconexos do objeto social da empresa.

53. Ainda em relação às informações inseridas na planilha de
“RETIRADAS E TRANSFERENCIAS SGR 2011 A 2012”,
bem  como  nas  planilhas  “DESPESAS  2009  A  2011”  e
“DESPESAS  2010”,  os  controles  comprovam  que  a  conta
corrente  da  SGR  Consultoria,  a  despeito  de  não  ter  sido
oferecida  a  contabilidade  formal  dessa pessoa  jurídica  para
fins de confronto, relativamente a esse período, pode ter sido
utilizada  para  fins  diversos  daqueles  relacionados  ao  seu
objeto social, vez que toda sorte de despesa era custeada com
recursos da empresa, inclusive, despesas pessoais de pessoas
físicas e jurídicas estranhas ao quadro societário da entidade.

Por fim, é relevante o apontamento à parte final do laudo em testilha, no

qual a Polícia Federal descreve, de modo inequívoco, as graves impropriedades perpetradas

na contabilidade da empresa SGR, sobretudo no período de relacionamento desta com a

MARCONDES  E  MAUTONI,  pessoa  jurídica  igualmente  envolvida  na  lavagem  do

dinheiro proveniente dos ilícitos ora investigados.

Nesse caso específico, novamente se vê uma grande disparidade entre o

valor  efetivamente  recebido  e  aquele  declarado,  o  que  se  justifica  –  dadas  o  contexto

revelado  na  investigação –  em razão  do repasse,  em espécie,  de  parte  desse  valor  aos

diversos integrantes corrompidos e participantes da trama espúria descrita nesses autos. No

ponto, relevante o destaque às conclusões apresentadas pela Polícia Federal (fls. 33/34 do

Laudo Pericial 1846/2015-INC/DITEC/DPF):
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64. Vencida a fase de identificação dos principais remetentes
e beneficiários,  importa  pôr em evidência as distorções que
emergem ao contrapor o montante movimentado a crédito nas
contas  da  SGR  Consultoria  com  as  receitas  declaradas  na
DIPJ, conforme tabela a seguir. 

Tabela 11 – Comparativo entre receita declarada em DIPJ e
créditos em contas correntes.

Obs. 1 – A fim de obstar dupla contagem, não integram as
importâncias anuais creditadas em conta aquelas provenientes
de operações estornadas ou realizadas pela correntista – SGR
Consultoria - ou seus sócios;

Obs. 2 – Para o ano-calendário de 2013, exercício 2014, os
dados da DIPJ denotam a inexistência de receita de serviço
prestado.  Para o ano-calendário  de 2014,  exercício  2015,  a
DIPJ não foi disponibilizada à Perícia.

65. As diferenças assinaladas com valor negativo, apontam a
existência de créditos líquidos em valor superior aos valores
proporcionados  por  receitas  declaradas  pela  pessoa  jurídica
SGR Consultoria. Não obstante possam vir a ser apresentadas
justificativas  embasadas  em  operações  não  comerciais
legítimas, essas distorções sugerem a omissão de receitas por
serviços  prestados,  mas  não  faturados  e,  portanto,  não
oferecidas à tributação.

66. Para os anos de 2006 e 2009, a receita auferida com a
venda de serviços obtida a partir dos lançamentos contábeis
diverge daquela assinalada nas respectivas DIPJ. Para o ano
de 2006 a contabilidade revela a receita de R$2.260.353,86 e
para o ano de 2009 R$1.652.092,04. Comparativamente, em
2006  o  valor  declarado  excede  em  R$19.157,00  o  valor
escriturado na contabilidade. Por sua vez, em 2009, o valor
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declarado na DIPJ é inferior em R$310.607,94 ao montante de
receita proveniente da venda de serviços.

67.  Estruturalmente,  a  desigualdade  mais  irrefutável  é
encontrada no ano de 2010, ocasião em que a empresa recebeu
da Marcondes e Mautoni R$3.023.897,66 (três milhões, vinte
e três mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e seis
centavos) em transferências bancárias, conforme Tabela 12 a
seguir.

Tabela  12  –  Relação  de  transferências  remetidas  pela
Marcondes e Mautoni à SGR Consultoria.

68.  Embora  os  registros  contábeis  formais  da  SGR
Consultoria,  a  partir  do  ano  de  2010,  não  tenham  sido
entregues à Perícia, verificou-se que os créditos enumerados
acima não foram observados nas informações de Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) presentes no
Dossiê Integrado da investigada, o que significa dizer que a
Marcondes  e  Mautoni  não  efetuou  retenção  na  fonte  de
tributos incidentes sobre uma pretensa prestação ser serviços
pela  SGR  Consultoria,  se  for  essa  a  justificativa  para  a
transferência desses valores.

69.  Adicionalmente,  os  dados  lançados  na  DIPJ  da  SGR
Consultoria do ano-calendário 2010, exercício 2011, também
não trazem essas operações, pois essa empresa de consultoria
declarou ter obtido receitas de R$84.213,89 no ano-calendário
de  2010,  valor  que  em muito  diverge  dos  R$3.023.897,66
recebidos da Marcondes e Mautoni.

Assim,  diante  de  todo  o  exposto,  pode-se  afirmar  que  a  SGR

CONSULTORIAS não possuía autonomia financeira, uma vez que era usada apenas como

meio  de  passagem  do  dinheiro  ilicitamente  auferido  pelo  grupo  criminoso  de  JOSÉ

RICARDO. Dessa forma, realizava-se a lavagem de tal dinheiro.
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Relevante pontuar, ainda, que a contabilidade da empresa era realizada de

modo precário, sem qualquer preocupação pertinente à saúde e sustentabilidade financeira

da empresa. Tal fato igualmente denota o cunho meramente instrumental desta, além de

ocultar os ilícitos para os quais era utilizada e dificultar eventuais investigações.

Assim,  tal  elemento de prova,  de cunho científico,  corrobora o quadro

probatório apresentado pela acusação na presente ação penal. A procedência da imputação

do item 2 da denúncia, portanto, é medida que faz necessária.

4.3.  Da  Lavagem  de  Dinheiro  por  meio  das  empresas  SPÍNDOLA

PALMEIRA e GREEN CENTURY

 Após a devida instrução judicial, restou apurado, sob juízo de certeza, que

MAURO MARCONDES, CRISTINA MAUTONI e LYTHA SPÍNDOLA, com o objetivo

de  ocultar  e  dissimular  a  origem  e  destino  de  recursos  oriundos  de  crimes  contra  a

Administração Pública (corrupções ativa e passiva) e organização criminosa, usaram, entre

15/09/2010 e 19/02/2014, as pessoas jurídicas Spíndola Palmeira Advogados (em 2010) e

Green Century Ltda. (2011, 2012, 2013 e 2014) para repassar, em dois contextos distintos –

primeiro em 2010 e segundo entre 2011/2014 -, R$ 1.951.791,32 (um milhão, novecentos e

cinquenta e um mil, setecentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos) para a família

Spíndola (Relatório de Análise n° 5 da COPEI/Receita Federal – caso MMC/CAOA, página

7). 

 A distribuição foi feita da seguinte forma: 
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A  instrução  judicial,  especialmente  pelos  interrogatórios  de  LYTHA,

VLADIMIR e  CAMILO SPÍNDOLA, confirmou  que  também as  relações  profissionais

entre eles caminhavam de mãos dadas. Ela participava de alguns dos trabalhos deles quando

ainda na ativa e depois aposentada e vice-versa. A título de exemplo, cita-se o  episódio

envolvendo a Medida Provisória n.º  512/2010: LYTHA pediu justamente a VLADIMIR

que fizesse os comentários que serviram de base para a resposta apresentada a Branislav

Kontic, momento em que ela trabalhou para evitar os vetos das emendas que favoreciam a

MMC e CAOA (Relatório PF, fls. 920/922 e 925/927, itens 274 e 278). 
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 Os interrogatórios dos três ocorreram no dia 11/04/2016 e duraram 8 horas

líquidas.  Como demonstram os áudios, quase um quarto desse tempo foi dedicado para

relatarem  e  exaltarem  suas  vidas  pessoais,  formação  acadêmica,  suas  destacadas

inteligências,  experiências  profissionais  e  dedicação  ao  trabalho.  O  ponto  alto  dessa

estratégia de cativar Vossa Excelência, doutor e jurista destacado no ramo processual do

direito, foi a exaltação aos títulos de mestre que qualificam filhos e mãe. 

Mas sem sucesso. O que se julga nesses autos não é o histórico de elogios

e  de  condecorações  de  cada  um,  afinal,  currículos  são  incapazes  de  imunizar  da

responsabilidade  penal  seus  titulares.  Julgam-se,  na  verdade,  os  fatos  criminosos  que

praticaram,  os  quais,  justamente  pelas  habilidades  e  sucesso  que  a  natureza  e  o

estudo/trabalho lhes proporcionaram, tornaram-se ainda mais censuráveis e graves. 

Vossa Excelência  foi  parcimonioso  e  extremamente  preparado para os

atos  de  interrogatório,  pois,  pelos  questionamentos  que  fez,  demonstrou  profundo

conhecimento das provas e versões até então apresentadas nos vários autos, indo sempre

aos pontos que interessavam. Dessa forma, esse MM. juízo, após ouvir pacientemente e

sem  intervenção  as  palavras  dos  interrogados,  sempre  reconduzia  o  feito  ao  que  era

importante: os pontos centrais para avaliação da existência de crime. 

E o que restou provado foi o cometimento de crimes de lavagem de dinheiro

descritos  na  denúncia.  Tal  conclusão  perpassa  por  considerações  muito  importantes.  A

primeira delas é a de que o caso dos autos não trata de criminalidade comum. Muito pelo

contrário. A criminalidade aqui é técnica, sofisticada, formada por renomados advogados,

experientes auditores fiscais, conselheiros e ex-conselheiros do CARF e megaempresários

do  mais  elevado  conhecimento  dos  meandros  e  detalhes  do  meio  político,  tributário  e

administrativo.  São  verdadeiros  mestres.  Assim,  a  conclusão  de  suas  responsabilidades

penais não decorrerá de confissões, fotografias, filmagens, colaborações premiadas ou de

235/274



testemunhas  oculares.  Decorrerá,  a  bem  da  verdade,  da  sensibilidade  em  interpretar

comportamentos atípicos dentro de um contexto todo peculiar e complexo. 

 A  estratégia  da  defesa,  no  ponto  da  lavagem  de  dinheiro  envolvendo  a

família Spíndola, foi a esperada: alegar que efetivamente houve a prestação dos serviços

contratados e que os pagamentos repassados por MARCONDES, MIRTO e CRISTINA não

constituíram ato de lavagem de dinheiro,  mas  sim a remuneração devida por  trabalhos

feitos.  

 Pois bem. Do cotejo das provas documentais e dos relatórios de análise de

Receita  Federal  e  Polícia  Federal,  infere-se  que  os  pagamentos  feitos  por  MAURO

MARCONDES,  CRISTINA  MAUTONI  e  FRANCISCO  MIRTO,  através  da

MARCONDES e MAUTONI e com recursos oriundos da MMC, eram propina e foram

lavados mediante a simulação de prestação de serviços pelos irmãos SPÍNDOLA em dois

contextos  distintos,  embora  formado  por  diversas  transferências  bancárias:  1°)  ano de

2010 (SPÍNDOLA PALMEIRA ADVOGADOS): pagamentos a LYTHA por sua atuação

no trâmite da MP 471/2009, lavados por uma simulada atuação do escritório dos filhos na

elaboração  de  “memorial”  para  utilização  no  julgamento  do  recurso  do  Processo

Administrativo  Fiscal  n°  10123016270/2008-95,  no  âmbito  do  CARF;  e  2°)  anos

2011/2012 (GREEN CENTURY  CEP Ltda.):  repasses  de recursos  ilícitos  da M&M e

pagamentos a LYTHA por sua atuação no trâmite da MP 512/2010 lavados na simulação de

prestação continuada de serviços de consultoria a MAURO MARCONDES pelos filhos. 

4.3.1  Primeiro  contexto  –  dois  atos  de  lavagem -  ano de  2010:  R$ 506.790 e   R$

375.400,00

 

 Nas palavras de VLADIMIR (interrogatório), o primeiro “trabalho” (atuação

no  julgamento  do  PAF no  CARF)  teria  consumido  dois  meses  em 2010  e  rendeu  ao

escritório o valor aproximado de R$ 1.300.000,00. O segundo (prestação de consultoria à
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M&M), mais  de dois  anos  e  lhes  rendeu aproximadamente  R$ 600.000,00.  A primeira

discrepância que emerge é matemática: dois meses de trabalho custaram o dobro de vinte

quatro meses de trabalho. As  justificativas  a esse respeito apresentadas no interrogatório

foram mera retórica que não explicaram o seguinte:  se  o trabalho de dois  meses  era  o

primeiro  entabulado  entre  eles,  o  normal  seria  que  o  primeiro  fosse  mais  barato  (com

desconto)  que o segundo,  pois  a  qualidade  do prestador  de serviço  (irmãos),  até  então

desconhecida do demandante (MARCONDES), ainda não tinha sido posta à prova. Assim,

confirmada a eficiência no primeiro trabalho (memoriais no PAF), o segundo orçamento ao

menos seguiria os critérios do primeiro ou, o que era mais provável, seria mais caro. Não

foi.  O  que  se  declarou  em  juízo  é  que  um  trabalho  de  apenas  dois  meses  -  que,  se

verdadeiro, não teria envolvido nada mais que pesquisas na internet e num tribunal -, custou

R$  1.300.000,00.  E  o  outro,  de  mais  de  dois  anos  (vinte  e  quatro  meses),  custou  R$

600.000,00. 

Num mínimo esforço de álgebra, o mês de trabalho no primeiro custou R$

700.000,00. Já o mês do segundo trabalho custou R$ 25.000,00... Ainda que as negociações

empresariais não sejam cartesianas, como se sustentou no interrogatório, e que ao longo de

vinte e quatro meses outros trabalhos tenham sido realizados concomitantemente ao ora

duvidado, a desproporção é aviltante e labora, juntamente com os elementos abaixo, para

conclusão de crimes. 

De  outro  lado,  registre-se  que  até  mesmo  esse  tempo  de  dois  meses  é

questionável. VLADIMIR, interrogado, disse que começou os trabalhos por volta de abril

de  2010.  Porém,  a  contratação  dos  irmãos  SPÍNDOLA só ocorreu  em 12/07/2010,  há

apenas dezesseis dias do julgamento em 28/07/2010. O aditamento desse contrato incluiu

como objeto o desenvolvimento de argumentos de defesa do cliente, com a finalidade de

criar robustos elementos de convicção para que o recurso no Processo Administrativo no

10120.016270/2008-95 seja julgado procedente. E a data desse aditamento? 14/07/2010, ou
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seja, duas semanas antes do julgamento. Certamente, em alegações finais, a defesa insistirá

que os intensos e complexos trabalhos já vinham desde abril de 2010...

Como,  na  versão  da  família  Spíndola,  os  memorais  foram entregues  em

mãos  a  MARCONDES  para  repasse  à  banca  de  advogados,  para  sua  consideração  e

aproveitamento  dos  subsídios  de  fundamentação,  só  um  trabalho  à  velocidade  da  luz

chegaria em tempo hábil ao prévio conhecimento dos conselheiros que participariam do

julgamento.  Assim, o MPF permite-se perguntar a Vossa Excelência:  seria possível,  em

menos de duas semanas, assinar um contrato (MARCONDES e irmãos); estudar o caso

(irmãos); pesquisar o tema; proceder a levantamentos; redigir o trabalho técnico; entregá-lo

a  MARCONDES;  MARCONDES  entregá-lo  aos  advogados  da  MMC;  leitura  pelos

advogados;  consideração  do  trabalho  pelos  advogados;  inserimento  dos  subsídios  nos

memoriais  aos conselheiros; entrega aos conselheiros em tempo hábil para eles próprios

considerarem os novos argumentos e tempo para elaboração dos votos considerando esses

argumentos trazidos pelos irmãos? E poderia um trabalho desses custar R$ 1.300.000.00

para  um escritório  até  então  desconhecido do contratante  e  que  nunca  recebera  sequer

quinhentos mil reais de uma só vez em sua existência até então? 

Sinceramente, não. 

 Neste momento, o MPF indagou se era comum ao SPÍNDOLA PALMEIRA

trabalhar para um “representante” de uma empresa litigante num processo milionário no

CARF, já devidamente assistida por uma grande banca, sem sequer praticar um único ato

processual. A resposta foi: claro que sim, mediante taxa de sucesso. 

Só que, como afirmado pelos réus, em 2009/2010 o escritório não ia muito

bem porque seu faturamento advinha de pagamentos mensais de clientes fixos (não se falou

em taxa de sucesso) e o maior de todos, uma construtora do Distrito Federal, faliu em 2010.

Com isso, o faturamento caiu bruscamente e os sócios passaram a cogitar vias alternativas
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de negócios, como a contratação de franquia. Ora, se esta era a realidade à época, os casos

milionários no CARF para elaboração de mero “parecer” não podiam ser tantos assim, pelo

menos para os irmãos. 

Enfim,  a  tentativa  da  junção dessas  “peças” não dá  encaixe,  Excelência.

Prova disso é que, passo seguinte, esse MM. Juízo, diligente e atento, fez pergunta crucial

que seria feita pela acusação: há provas desse trabalho feito? 

Não há. 

As provas não foram apresentadas porque não existem! Os réus limitaram-se

a  apresentar um arremedo de resumo dos memoriais que teriam sido feitos e entregues em

mãos a MARCONDES, não sabendo dizer se foram repassados efetivamente à  assistida

banca. Trata-se de evidente prova fabricada recentemente para esquentar um trabalho que

não existiu e, assim, enganar esse Juízo para fazê-lo crer que prestaram um trabalho que

justificasse o pagamento feito. Eis a cópia: 
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Ora,  qualquer  escritório  de  advocacia,  do  mais  modesto  aos  renomados,

trabalha  de  maneira  minimamente  organizada;  arquiva  suas  peças  em meios  digitais  e

utiliza nessas peças um devido timbre que constitui a marca de sua banca.

Nada disso foi apresentado pelos réus que, como se disse, limitaram-se a

apresentar  um impresso  sem timbre  que pretensamente  resume o que teria  sido feito  à

época. 

Uma  rápida  consulta  ao  site  do  escritório  dos  réus

(http://www.spindolapalmeira.com.br/),  somada  ao  que  eles  disseram  em  juízo,  leva  à

conclusão  de  que  é  um escritório  muito  estruturado,  organizado,  informatizado  (já  em

2010). Alguém como eles jamais prestaria um serviço “sério”, “complexo” e “técnico” - o

maior  em termos  de valores  financeiros  até  então  -  sem um timbre,  sem registro,  sem

arquivamento do que foi feito. E mais: será que um trabalho tão caro, dirigido a um órgão
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tão  técnico  em matéria  tributária  como o  CARF, iniciaria  sua apresentação com o um

basilar “conceito de tributo”?

 O MPF supõe uma explicação para a falta de timbre: em 2010, o escritório

funcionava em outro endereço e só anos depois passou para o Lago Sul, como declararam

os réus. Assim, se apresentassem uma versão com o timbre antigo (vigente em 2010), o

endereço seria o antigo. Como não houve efetivamente o trabalho, eles não podem agora

“recriar”,  não  sem se  sujeitar  a  uma  perícia,  aquele  velho  timbre.  Fazê-lo  agora  seria

permitir  a comprovação material  de que falsificaram o “trabalho” para apresentação em

juízo como pretensa prova de que foi produzido em 2010. 

 O MPF até insistiu para que indicassem o arquivo de computador com a

criação/modificação contemporânea a 2010,  mas  eles não puderam apresentar,  pois  não

existe. VLADIMIR limitou-se a dizer: foi apreendido pela PF durante a busca (e não foi,

pois perícia alguma indicou tal arquivo) ou se perdeu quando da modificação do servidor de

informática do escritório alguns anos atrás. O inexplicável é que, embora tenha havido a

mudança do servidor do escritório depois de 2010, a PF, em 2015, apreendeu arquivos e e-

mails  de 2010,  de  modo  que  curiosamente  desapareceu justamente  o  trabalho  feito  no

processo da MMC no CARF. Tal alegação pareceu conveniente aos investigados, mas na

verdade endossa a conclusão de que não prestaram aquele serviço. 

Outra  particularidade  sem  explicação:  o  tal  “resumo”  do  que  foi

alegadamente feito àquela época é cópia de uma cópia, conforme admitiu VLADIMIR. Ou

seja,  os réus não apresentaram a versão impressa do resumo que, se verdadeira,  estaria

arquivada em computador e acessível a uma perícia atual para apurar sua a data de sua

criação. Qual a razão disso? Evitar um exame documentoscópico de “idade” do documento.

Com efeito, se apresentassem uma via impressa, seria possível investigar se partiu de um

arquivo criado em 2010 ou em 2015. E isso seria mais uma seria prova cabal de que o
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resumo foi montado após o conhecimento da investigação para o fim de enganar esse juízo

no que se refere à existência do trabalho. 

Enfim, um trabalho de um milhão e trezentos mil reais, o maior do escritório

até então, foi apresentado sem timbre, sem arquivo, entregue em mãos... 

Com todo o respeito, tais escusas desafiam a inteligência desse MM. Juízo. 

O  escritório  de  advocacia  Spíndola  Palmeira  foi  fundado  em  2004

(http://www.spindolapalmeira.com.br/escritorio/index).  Até  então  (ano  de  2010),  nas

palavras de VLADIMIR (interrogatório), embora ele já se autointitulasse à época um grande

tributarista emergente, nunca haviam faturado R$ 506.790,00 (repasse em 15/09/2010) de

uma só vez. 

Este ponto não passou despercebido por Vossa Excelência, pois esse MM.

Juízo fez questionamento exatamente sobre isso.  

Foi um valor recorde até então. E prova disso é que os interrogatórios dos

três foram coerentes e verdadeiros no seguinte: VLADIMIR e CAMILO assumiram que só

por volta do ano de 2009, com ajuda financeira da mãe, é que conseguiram juntar dinheiro

para adquirir seus primeiros apartamentos.

De outro lado, LYTHA sustentou em seu interrogatório que nunca tivera

qualquer relação, senão cordial, com MAURO MARCONDES. Já VLADIMIR reconheceu

que aquele era o primeiro trabalho que teve com MAURO. 

 Enfim,  até 2010, VLADIMIR e CAMILO não podiam ser considerados,

embora já no mercado havia seis anos, advogados bem sucedidos ou “referências nacionais”
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na  advocacia  tributária-empresarial.  Não  eram.  Podem  até  vir  a  ser  um  dia,  mas

definitivamente estavam muito longe disso em 2010. 

De outro lado, completamente diferente era a situação da renomada banca

composta  pelos  advocados  ARISTÓFANES  HOLANDA e  HAMILTON  DIAS  DE

SOUZA, responsáveis até então por acompanhar o processo administrativo da MMC no

CARF. Aliás, quando da “contratação” dos irmãos SPÍNDOLA, a renomada banca já havia

entregado memorial aos conselheiros e era responsável pela defesa oral do contribuinte no

dia  do  julgamento.  E  mais:  a  MMC  vinha  vencendo  as  instâncias  do  seu  processo

administrativo fiscal na 3a Seção/3a Câmara/1a Turma do CARF. 

Então, o que levaria uma megaempresa como a MMC, já assistida por uma

banca cara, renomada, experiente e especialista em CARF, a imprescindir do trabalho de

dois meses de jovens advogados iniciantes e filhos de uma auditora da Receita lotada nos

altos escalões da República, cujas funções e contatos foram fundamentais para a conversão

da MP 471/2009? 

 

 No ponto, esse MM. Juízo até provocou VLADIMIR para indicar qual foi a

tese/argumento apresentado pelo escritório tão “inédita”, “salvadora” e inalcançada por um

dos  maiores  escritores  de  advocacia  tributária  do  país,  capaz  de  garantir  o  sucesso  do

julgamento do CARF. A resposta, apesar de devidamente ensaiada antes, foi evasiva. Assim

como foi evasivo o discurso ensaiado da testemunha que afirmou ter havido a adoção dos

argumentos. Não merecem crédito.  

Os interrogados, por óbvio, insistiram que VLADIMIR prestou serviços sim;

que  dormia  pouco,  trabalhava  muito,  acordava  cedo;  fez  pesquisas  de  jurisprudência;

apresentou  fundamentos  que  foram  utilizados  pela  assistida  banca  e  que  foram

fundamentais pelo sucesso no PAF... E ainda disseram que essa é uma prática comum em

julgados no CARF ou no CADE, ou seja, uma empresa contrata dois, três escritórios para o
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mesmo processo, a fim de obter novas visões, teses etc. No mais, VLADIMIR até se deu ao

trabalho de juntar (fls. 6077 e seguintes) dois comprovantes de viagens aéreas de Brasília a

São Paulo (ida) e de São Paulo a Brasília (volta) nos trechos: 

a) Brasília para São Paulo, em 07/04/2010 (fl. 6079)

b) São Paulo para Brasília, em 21/04/2010 (fl. 6078);

Com  todo  o  respeito,  tais  comprovantes  não  contribuem  em  nada  para

sugerir uma viagem de VLADIMIR para tratar de efetivo trabalho à M&M. Pelo contrário.

Em primeiro lugar, em seu interrogatório VLADIMIR disse que era comum ele ir a São

Paulo mesmo antes  de 2010.  Em segundo lugar,  os  itinerários  de viagens apresentados

foram intervalados em duas semanas (ida para SP no dia 07/07/2010 e volta para Bsb em

21/04/2010). Ora, quem vai a SP passar mais de duas semanas inteiras trabalhando para

uma  única  causa  do  cliente?  Ninguém.  E  mais:  esse  alegado  trabalho  à  M&M,  se

verdadeiro, consistiu de pesquisas em internet e em tribunais sediados em Brasília/DF. O

processo tramitava no CARF em Brasília/DF. A equipe de trabalho de VLADIMIR que,

segundo ele,  tanto  o  auxiliou na  empreitada,  estava  toda  em Brasília/DF.  O que fazer

durante  tanto  tempo  (duas  semanas)  em  São  Paulo?  Em  terceiro  lugar,  as  alegadas

“despesas de viagens” concernentes aos repasses de 07/12/2011 (R$ 1632,32) e 29/10/2012

(1139,00) não coincidem com a data de abril  de 2010. Se fosse verdadeira a versão de

reembolso de despesas de viagens, os créditos deveriam ocorrer em abril ou maio de 2010.

Além disso, o trabalho de duas semanas inteiras em São Paulo/SP à disposição de um único

cliente (M&M) consumiria muito mais que R$ 1632,32 e 1139,00. São Paulo é uma cidade

cara.  Uma  diária  de  um  hotel  básico  como  o  Íbis  não  sai  por  menos  de  R$  249,00

(http://www.ibis.com/pt-br/hotel-3735-ibis-sao-paulo-paulista/index.shtml).  Duas  semanas

custariam  R$  3.486,00  só  de  hotel,  valor  este  a  ser  acrescido  de  despesas  de  táxi,

alimentação  e  das  próprias  passagens,  as  quais,  pelos  comprovantes  juntados,  foram

compradas por VLADIMIR.
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Enfim, não houve essa prestação de serviços e quanto mais os réus tentaram 

“construir”essa versão para enganar esse MM. Juízo mais eles reforçaram o juízo de certeza

da prática do crime. 

Outro ponto fundamental: o que VLADIMIR também não explica é que 

MARCONDES e CRISTINA contrataram, além do SPÍNDOLA PALMEIRA, o escritório 

RODRIGUES e ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S. 

 Ora, EDISON é auditor da Receita aposentado e foi conselheiro do CARF.

MEIGAN, sua filha, foi conselheira suplente de 2011 a 2015. O interesse verdadeiro da

MMC e da M&M neles não era um “estudo” para subsidiar a defesa já feita por renomada

banca. Era, sim, contratar pessoas com trânsito estreito com conselheiros que julgariam o

processo no CARF. 

 A ligação entre os escritórios SPÍNDOLA e RODRIGUES para recebimento

dos valores da MMC foi demonstrada pela mensagem que CAMILO enviou a MEIGAN na

véspera do julgamento pelo CARF: 
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 O valor do contrato entre a MARCONDES e MAUTONI e a RODRIGUES

ADVOGADOS, assinado inusitadamente na véspera do julgamento no CARF, foi de  R$

4.200.000 (quatro milhões e duzentos mil reais), como se vê a seguir. E o objeto dele foi a

adoção de medidas legais cabíveis para desconstituição do crédito  no dia seguinte! Ou

seja,  os  irmãos,  contratados  para  fornecerem  subsídios  num  julgamento  do  CARF,

indicaram,  na  véspera  do  julgamento,  outro  escritório  para  o  mesmo  fim  e  sob  uma

remuneração muito bem maior que a deles! 
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 Excelência, está claro que essa contratação também foi uma fraude e uma

fraude levada a efeito pela família  Spíndola e MMC para mais  uma vez lavar recursos

ilícitos da M&M como se fossem pagamentos por serviços. Será que a defesa deles em

alegações finais argumentará que EDISON e MEIGAN fizeram também trabalhos decisivos

e tempestivos para o julgamento do CARF? 

E  mais:  por  um  trabalho  de  24  horas  foi  previsto  o  valor  de  R$

4.200.000,00? Excelência, a fraude salta aos olhos! 

Com efeito, a contratação do escritório RODRIGUES foi intermediada por 

VLADIMIR e CAMILO, tendo sido a pessoa jurídica SPÍNDOLA E PALMEIRA usada na 

como instrumento também para o pagamento de repasses ao RODRIGUES: 
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 As  trocas  de  mensagens  entre  CRISTINA  MAUTONI  e  VLADIMIR

SPINDOLA demonstram que o casal MARCONDES e MAUTONI não mantinha contato

direto  com  EDISON  RODRIGUES,  sendo  as  tratativas  realizadas  por  intermédio  de

VLADIMIR e sua equipe. 

 A relação espúria dos dois escritórios é provada documentalmente. A quebra

de sigilo bancário revelou que um pagamento feito por MARCONDES e CRISTINA, em

20/12/2010, à SPÍNDOLA PALMEIRA, no valor de R$ 375.400,00, foi estornado três dias

após  (23/10/2010) e creditado, no valor de R$ 320.000,00, no dia seguinte (24/12/2010), ao

escritório RODRIGUES, seguindo os dados bancários fornecidos pela funcionária Tatiana

Galhardo, da SPÍNDOLA PALMEIRA (e-mail acima). 
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Conforme o  relatório  de  análise  01/2016 da  Receita  Federal,  a análise  das

mensagens trocadas e  o contexto  no qual  estão  inseridos  revela um quadro indiciário

[agora  um  quadro  de  certeza]  que  permite  supor  que  VLADIMIR  SPINDOLA,

inicialmente,  se utilizou  de interposta pessoa,  a  RODRIGUES E ADVOGADOS,  para

celebrar  o  contrato  com  a  MARCONDES  E  MAUTONI e,  assim,  receber  valores

decorrentes da utilização das informações privilegiadas de que dispunha em virtude do

cargo de sua mãe,  LYTHA SPINDOLA,  que em 2010 era assessora do Secretário da

Receita Federal. 

Portanto, EDISON e MEIGAN são o ponto de ligação da família 
SPÍNDOLA aos outros atos de lavagem de dinheiro já apresentados. 

 As  informações  disponíveis  revelam  uma  promiscuidade  de  pagamentos

realizados  pela  MARCONDES E MAUTONI,  em que  parte  era  efetuado  a  crédito  da

RODRIGUES  E  ADVOGADOS  e  parte  às  empresas  GREEN  CENTURY

CONSULTORIA  EMPRESARIAL  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA  e  SPINDOLA

PALMEIRA ADVOGADOS, de propriedade dos  SPÍNDOLA, conforme consignado na

planilha  de  acompanhamento  de  MAURO  MARCONDES,  abaixo,  confirmados  pelas

transferências bancárias realizadas. O valor de R$ 4.200.000 (quatro milhões e duzentos mil
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reais),  inclusive,  aparece  associado  ao  nome  “Spíndola”,  marcado  em  tarja  verde  na

planilha.

Ocorre que os R$ 4.200.000,00 não foram integralmente repassados aos 
RODRIGUES. Apenas um quarto foi e via família SPÍNDOLA, uma vez que, como se 
disse, MARCONDES não tinha acesso direto aos RODRIGUES: 
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Embora esse contexto de estorno do valor de R$ 375.400 não tenha sido

objeto  da  denúncia,  sua  comprovação  está  nos  autos  desde  então  (relatório  do  Caso
MMC/CAOA  da  Receita  Federal,  de  2015)  e  vale  para  subsidiar  esse  MM.  Juízo  no
convencimento  da  lavagem  de  dinheiro  pela  SPÍNDOLA  PALMEIRA,  sendo
desnecessárias as medidas dos arts. 383 e 384do CPP. 

 Dito isso, o MPF passa à análise do segundo contexto de lavagens de 
dinheiro envolvendo MARCONDES, CRISTINA, MIRTO, LYTHA, VLADIMIR e 
CAMILO. 

4.3.2. Segundo contexto de lavagem de dinheiro: anos 2011/2012 e GREEN CENTURY
CEP LTDA. 
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 Como consigna o relatório de análise 01/2016 da Receita Federal, a Medida

Provisória  no 512/10  teve  origem  em  parecer  elaborado  pela  Secretaria  de  Política

Econômica do Ministério  da  Fazenda.  Nesta  pasta  ministerial,  a  susomencionada  MP

tramitou pela Secretaria Executiva, Gabinete do Ministro, Secretaria da Receita Federal

do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A MP, antes da publicação, passou

ainda pela análise jurídica do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio e do

Ministério da Ciência e Tecnologia. Destaca-se, diante do exposto, o inusitado fato de que

a Medida Provisória foi gestada e aprovada em um único dia, na medida em que todos os

documentos elaborados pelos órgãos acima referidos foram datados de 25/11/2010, isto é,

a mesma data de edição da Medida Provisória.

Esse novo ciclo de lavagens teve por fundamento os atos de corrupção e de

organização  criminosa  que  provocaram a  atuação  direta  nos  textos  da  MP 512/10.  Os

conhecimentos e influência LYTHA eram fundamentais  para a MMC na MP 512/2010,

cujo  desfecho  lhe  apresentou  a  interpretação  jurídica  benevolente  e  bilionário  ganho

financeiro. Em razão disso, para contar com a participação e apoio de LYTHA, as empresas

dos filhos VLADIMIR e CAMILO foram contratadas para assessorar a M&M na luta pela

conversão da MP 512.

O relatório de análise 01/2016 da Receita Federal detalha bem como foi a

atuação de LYTHA em prol da organização criminosa e dos atos de corrupção no bojo da

MP 512/2010, devidamente descritos na denúncia. Qual o preço dessa participação dela? A

contratação da consultoria dos filhos pela M&M. Os filhos prestaram serviços de apoio ao

grupo  ou,  como  prefira  a  defesa,  de  consultoria?  Sim.  Foram  prestados  serviços  e  o

relatório de análise da Receita (01/2016) detalha-os. Porém, a justificativa dos repasses e os

seus valores não decorreram do talento deles, imprescindibilidade ou do pouco serviço que

foi prestado. O objetivo foi, sim, a contraprestação e manutenção de LYTHA na associação

criminosa. Portanto, os irmãos foram contratados porque eram filhos de auditora da Receita

ocupante de função chave no processo legislativo,  alguém cuja contribuição,  ainda que
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indireta, era relevante justamente por sua experiência, tecnicidade e prestígio gozado no

governo federal. 

No ponto, o MPF quer deixar claro que a imputação da denúncia teve como

universo os pagamentos feitos de 2010 a 2012, período em que LYTHA era agente público.

Se  depois  disso  efetivamente  os  filhos  SPÍNDOLA  prestaram  serviços  à  M&M,  tais

relações e pagamentos são estranhos ao universo da denúncia. 

  Em 07/04/2011, LYHTA já se encontrava em exercício na CASA CIVIL e foi

protagonista no levantamento de informações para subsidiar a análise presidencial quanto

aos vetos das emendas incluídas pelo Congresso Nacional. Nesta fase, LYTHA solicitou a

VLADIMIR que lhe enviasse “suas correções e sugestões” sobre as emendas incorporadas

à  MP 512/2010,  sendo  que  uma  das  emendas  era  objeto  de  contrato  entre  a  MMC e

MARCONDES E MAUTONI e uma outra estava em negociação, ambas com a participação

ativa de seu filho que, portanto, tinha interesse direto e financeiro sobre a decisão de veto

das emendas da MP.
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 De acordo com documento  enviado por  LYTHA  para BRANISLAV, os
textos da MP 512/10 “teriam sido elaborados em consulta com o MF” e tinham o “efeito
de cancelar autos de infração em trâmite na RFB e no CARF, além de eliminar riscos de
futuras autuações”.
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  Portanto,  está  provado  que  LYTHA  atuou  em  prol  do  grupo  e  que  a

contratação de seus filhos para prestar assessoramento à M&M foi uma forma de ocultar a

origem ilícita dos recursos. 

 Assim, nesse segundo contexto de atos de lavagem, a  MARCONDES E

MAUTONI e  VLADIMIR  SPINDOLA/CAMILO  SPINDOLA  constituíram  uma

Sociedade em Conta de Participação (SCP), datada de 12/07/10. Seu objetivo era prestar

desenvolvimento de argumentos de defesa do cliente, com a finalidade de criar robustos

elementos  de  convicção  para  que  o  recurso  no  Processo  Administrativo  no

10120.016270/2008-95 seja julgado procedente. Mas a real finalidade foi dar perenidade

aos atos de lavagem de dinheiro que se sucederam ao processo legislativo da MP 471/2009

e à simulação de contratação no julgamento do PAF. De acordo com a análise técnica da

Receita  Federal  (Relatório  de  Análise  01/2016),  os  indícios  sugerem  que  a  SCP

retromencionada  pode  ter  sido  formalizada  posteriormente  e  predatada  para,

provavelmente, dar cobertura contratual às vultosas quantias recebidas da MARCONDES

E  MAUTONI,  já  que  inicialmente  a  parceira  contratual  escolhida  para  lastrear  os

pagamentos teria sido RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS.
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 Em juízo,  os interrogados SPÍNDOLA tentaram sustentar a tese de que a

Sociedade em Conta de Participação foi constituída como mera estratégia de elisão fiscal

(para pagar menos tributo) e que tudo foi declarado e tributado. Ora, o modus operandi da

lavagem de dinheiro  é  justamente  esse:  escriturar,  registrar  e pagar o eventual  imposto

devido para justamente lavar (dar aparência de legalidade) o dinheiro sujo vindo da M&M. 

4.3.3. Conclusão sobre o tópico

 A  denúncia  imputou  a  MAURO,  CRISTINA,  MIRTO,  LYTHA,

VLADIMIR e CAMILO a prática de nove atos de lavagem de dinheiro (art. 1°, § 4 da Lei

n°  9.613/98,  na  redação  anterior)  em  continuação  delitiva  (art.  71  do  Código  Penal),

concernentes às operações de pagamento feitos pela M&M à SPÍNDOLA PALMEIRA e

depois à GREEN CENTURY, , nos seguintes termos: em 15/09/2010, R$ 506.790 pagos à

SPÍNDOLA PALMEIRA; em 30/11/2011, R$ 100.000 pagos à GREEN CENTURY;  em

07/12/2011, R$ 1.632,32 pagos à SPÍNDOLA PALMEIRA; em 15/12/2011, R$ 100.000

pagos à GREEN CENTURY; em 31/01/2012, R$ 160.000 pagos à  GREEN CENTURY;
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em 20/08/2012, R$ 160.000 pagos à  GREEN CENTURY; em 25/10/2012, R$ 160.000

pagos à GREEN CENTURY; em 13/11/2012, R$ 93.301,85 pagos à  GREEN CENTURY;

e, finalmente, R$ 1.139,00 pagos à SPÍNDOLA PALMEIRA. 

Ocorre que o curso da instrução confirmou outros repasses não apresentados

pela denúncia, notadamente nos anos de 2013 e 2014. Porém, a acusação, com técnica e

comedimento, limitou-se aos repasses circunscritos no contexto das medidas provisórias e

ao exercício do cargo público de LYTHA.

CAMILO bradou  sua  inocência  em interrogatório,  mas  sem razão.  Pelas

palavras dos interrogados, ele administrava também as empresas. O fato de não ser um

especialista em direito tributário, tal como seu irmão, é absolutamente irrelevante, pois o

que restou  provado é que efetivamente  não houve prestação de serviços  de consultoria

tributária no processo do CARF. De todo modo, como sócio, como filho, como filho íntimo

da mãe e do irmão nas relações profissionais, como advogado, como crítico, como pessoa

muito  inteligente,  como  beneficiário  direto  dos  ganhos  financeiros  das  empresas  e,

sobretudo, por ter efetivamente praticado atos materiais provados e descritos acima, não

pode ele vitimizar-se pela acusação e alegar desconhecimento dos fatos que ocorreram em

sua casa, em seu local de trabalho e com sua família. Portanto, ele não só sabia do que

ocorria  como  também  concorreu  aos  fatos,  emprestou  suas  empresas,  protagonizou

comunicações e enriqueceu com os crimes. 

 As  responsabilidades  de  MAURO  MARCONDES,  CRISTINA  e

VLADIMIR  avultam-se  da  profusão  de  atos  praticados  por  eles  diretamente,  seja  na

interlocução, seja na efetivação de pagamentos e seja, ainda, no protagonismo de outros

contextos descritos na denúncia. 

Por  sua  vez,  LYTHA  é  quem  apresentou  os  filhos  a  MAURO

MARCONDES e  indicou  ou  pelo  menos  organizou  com eles  a  forma  de  lavagem de

dinheiro. A falta de comprovação dela ter sido efetivamente a destinatária dos recursos é
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irrelevante para a configuração dos crimes. Seus filhos foram e isso, na íntima e cúmplice

união familiar que tinham, era mais que suficiente. 

Por fim, entende o MPF que FRANCISCO MIRTO merece ser absolvido.

Com  efeito,  ele,  apesar  de  atuar  como  longa  manus  de  MAURO  e  CRISTINA  nos

contextos outros descritos na denúncia, neste (lavagem da família SPÍNDOLA) não atuou,

ou pelo menos o MPF não conseguiu comprovar que atuou, razão pela qual merece ser

absolvido pelos nove atos de lavagem de dinheiro deste contexto. 

Forte em tais razões, o MPF requer a condenação de MAURO, CRISTINA,

LYTHA, VLADIMIR e CAMILO por nove atos de lavagem de dinheiro em continuação

delitiva. 

5. EXTORSÃO

O  episódio  de  extorsão  descrito  na  denúncia  restou

cabalmente demonstrado ao longo da instrução.

 Com efeito  José Ricardo,  Eivany Antônio,  Alexandre Paes

dos  Santos,  Eduardo  Valadão,  Marcos  Vilarinho  e  Halysson  Carvalho,  entre  agosto  e

outubro de 2010,  constrangeram,  mediante  grave ameaça,  Mauro Marcondes  e Eduardo

Ramos com o objetivo de obter um milhão e quinhentos mil dólares.

Esse  juízo  já  se  pronunciou  sobre  dois  desses  acusados:

quanto  Marcos Vilarinho, houve absolvição sumária, objeto de impugnação pelo MPF e

quanto a Halysson Carvalho esse juízo, nos autos desmembrados 11860-56.2016.4.01.3400,

tendo, com absoluto acerto, reconhecido a perpetração da extorsão, bem como a condição

de contratado, para a produção das graves ameaças.
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Agora é o momento de reconhecer a responsabilidade dos

mandantes.

Como  amplamente  abordado  ao  longo  das  presentes

alegações  finais,  a  CAOA  depois  de  acertar  tudo  e  autorizar  a  empreitada  criminosa,

recusou-se  a  pagar  ua  cota  delituosa  pela  aquisição  da  Medida  Provisória  nº

471/2009( Relatório PF, fls. 779 e 782, itens 17 e 22 e depoimento de Mauro Marcondes, fl.

64), situação que acarretou grave tensão interna na organização criminosa28, pois a M&M e

a SGR precisavam do dinheiro  para pagar  propina29,  tendo culminando  no episódio  da

extorsão ora em questão.

 A  tensão  ocorreu  justamente  em  razão  dos  compromissos

espúrio que cada um dos associados assumiu.

Como  parcela  inicial  da  empreitada  criminosa.  a  MMC  pagou,  em

07/12/2009, R$ 5.349.450,00 para a M&M. Segundo Alexandre Paes dos Santos, Mauro

Marcondes, após confirmar o recebimento, informou que não teria com passar metade para

a SGR, pois teria que pagar "seus colaboradores ", leia-se, distribuir propina anteriormente

prometida para viabilizar a prorrogação do benefício. Ao final, Mauro Marcondes "pediu

que o pessoal da SGR fosse compreensivo e solidário com ele e a M&M para a solução do

problema" (Relatório PF, fls. 783/784, item 26).

28  Pelo risco presente, uma organização criminosa está sempre envolvida em um ambiente de tensão. A
literatura especializada aponta com frequência disputas internas. Aqui o movimento criminoso interno foi
em busca  de  dinheiro.  É preciso  ter  em mente que a  organização  criminosa em exame move-se por
dinheiro, não por poder ou outro tipo de interesse. 

29  Os  denunciados  usam a  expressão  eufemística  remunerar  os colaboradores.  Não  pagar  a  propina
acertada significa perder credibilidade. Credibilidade, em um ambiente em que nada é documentado, é
tudo. Amadores não sobrevivem nesse mercado.  
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 Com o passar do tempo, a situação ficou insustentável, pois a SGR

também tinha de saldar seus compromissos espúrios. Conforme descrito, até parlamentares

federais estavam cobrando a vantagem indevida previamente combinada.

Em 13/02/201030, Eduardo Valadão manda e-mail para José

Ricardo e Alexandre Paes dos Santos, relatando que devem pressionar Mauro Marcondes

na reunião  que ocorreria  dia  23/02/2010.  Além disso,  pondera que após o encontro de

Mauro Marcondes, José Ricardo e Eivany Antônio, o primeiro percebeu que  “a pressão

aumentou” (Relatório Receita/COGER, fl. 53, item 97). 

Aqui  se  nota  o  primeiro  ajuste  entre  os  parceiros  José

Ricardo e APS para pressionar Mauro, tendo Eivany, ainda, participado da reunião

em que houve o aumento da tensão.

Em 01/03/2010, Alexandre Paes dos Santos e José Ricardo

mandam e-mail  para  Mauro  Marcondes  e  Cristina  Mautoni,  com cópia  para  Francisco

Mirto, Eduardo Valadão, Eivany Antônio e Fernando Mesquita31.

O e-mail tem como objetivo documentar conversa telefônica

mantida sobre o assunto com o próprio Mauro Marcondes. Eles explicam que conversaram

com o representante da CAOA, Fernando Tibúrcio, e avisaram que a imagem da empresa

ficará  prejudicada  junto  aos  servidores  públicos  corrompidos  no  processo  da  Medida

Provisória  n.º471/2009,  atrapalhando  projetos  futuros.  Foi  uma  forma  de  pressionar  a

CAOA a cumprir o acordo inicial (fls. 445):

30  Parte da propina, por exemplo, tinha que ser paga até 12 de fevereiro de 2010 (Relatório PF, fls. 782/783,
item 23). A primeira parte da vantagem indevida foi paga antes de qualquer repasse da M&M para a SGR:
“A SGR já deu início ao pagamento de despesas com seus colaboradores diretos, mesmo sem receber,
ainda, a parte que lhe cabe nos honorários já recebidos pela M&M” (Relatório PF, fls. 785/786, item
29).  

31  Fernando Mesquita, provavelmente, estava pressionando pelo resto de sua propina, razão pela qual era
cientificado dos problemas de caixa. 
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QUE  certa  feita  o  ALEXANDRE  procurou  o  declarante

perguntando se ainda prestava serviço para a CAOA e lhe

pediu  que  conversasse  com  CARLOS  ALBERTO  para

sensibilizar o mesmo a realizar um pagamento de serviço que

tinha  prestado  para  a  CAOA  e  MMC  juntamente  com  o

escritório do MAURO MARCONDES MACHADO. (…) QUE

em  outra  oportunidade  voltou  a  conversar  com  a  o

declarante e reiterou o assunto da inadimplência da CAOA

no que teria mencionado que esse fato poderia trazer um má

reputação da empresa, ou uma indisposição de pessoas daqui

de brasília/DF, sem especificar quais seriam essas pessoas e

que poderiam gerar uma má vontade para atendimento de

demandas e negócios da CAOA.

A conversa prossegue entre Alexandre Paes dos Santos, Francisco Mirto,

José Ricardo, Eivany Antônio, Eduardo Valadão, Cristina Mautoni e Fernando Mesquita

(Relatório PF, fi. 853, item 140). Em que pese ter recebido R$ 2.923.500,00 da M&M até

julho de 2010 (Relatório Receita/COGER 02, fl. 80, item 146), ainda havia necessidade de

muito  dinheiro,  pois  a  estimativa  inicial  de pagamento  de  propina  tinha  como teto  R$

6.400.000,00  (seis  milhões  e  quatrocentos  mil  reais)  (Relatório  PF,  fls.  776/777,  itens

12/13). 

A solução adotada por José Ricardo, Eivany Antônio, Alexandre Paes

dos Santos e Eduardo Valadão foi encontrar alguém que pudesse chantagear Mauro

Marcondes  (MM) e  Eduardo  Ramos (MMC),  a  mando do  grupo,  a  fim de  obter

recursos. 
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Nesse  momento,  o  denunciado  Marcos  Vilarinho,  demandado  pelo

grupo, indicou seu parceiro de extorsão Halysson Carvalho. 

Aqui  se  verifica  o  que  a  sentença  proferida  nos  autos  11860-

56.2016.4.01.3400 acertadamente reconheceu:  Halysson Carvalho foi contratado! E mais:

“pela própria natureza para o qual fora contratado, bem como o modo pelo qual este fora

executado, denotam que ele possuía efetiva consciência da ilicitude de sua conduta”.

Halysson Carvalho a toda evidência, portanto, foi o operador

a  mando  dos  ora  acusados  José  Ricardo,  Eivany Antônio,  Alexandre  Paes  dos  Santos,

Eduardo Valadão e Marcos Vilarinho.

Vejam-se o desenvolvimento da grave ameaça e a ação dos

mandantes.

Em 19/08/2010,  Halysson Carvalho passou para Alexandre

Paes dos Santos os dados da conta bancária que usaria na extorsão, informando sobre seus

passos. 
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 No mesmo dia, Alexandre Paes dos Santos deixou Marcos Vilarinho

ciente do movimento em curso e avisou José Ricardo e Eduardo Valadão (Relatório PF, fls.

887/889, item 225).  

264/274



No dia  seguinte  (20/08/2010),  Halysson  Carvalho  informa

Alexandre  Paes  dos  Santos  sobre  o  andamento  da  operação,  registrando  que  chegou  a

conversar com Mauro Marcondes. Ele termina dizendo que “o que é meu é meu o que é seu

será seu”, indicando a sociedade (Relatório PF, fls. 894/895, item 237).    
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No dia 15/10/2010, Halysson Carvalho e Marcos Vilarinho

receberam o itinerário de viagem do primeiro.  Ele iria 18/10/2010 para São Paulo pela

manhã,  de  noite  no  mesmo  dia  iria  para  Brasília  e  só  retornaria  para  Teresina  em

20/10/2010, período noturno (Relatório PF, fls. 895/896, item 240). 
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Veja-se encaminhamento de e-mails de Alexandre a Marcos

Vilarinho,  sem qualquer  comentário  ou  observação,  que  o  assunto  era  suficientemente

conhecido,  a  ponto de desprezar  maiores  esclarecimentos/informações.  Ou seja,  Marcos

Vilarinho sabia quem era Halysson Carvalho, o motivo de sua viagem a São Paulo e a razão

dele ter passado dados bancários.

 No dia  20/10/2010,  ele  recebeu,  no celular  que cadastrou

com dados falsos para praticar o delito de extorsão, ligação da SGR. Ou seja, bem no dia

que  estava  em  Brasília  para  atualizar  o  desenrolar  de  sua  tarefa  e  receber  instruções

(Relatório PF, fls. 896/897, item 241).   
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Devidamente orientado e financiado por José Ricardo, Eivany

Antônio,  Alexandre  Paes  dos  Santos,  Eduardo  Valadão  e  Marcos  Vilarinho,  Halysson

Carvalho  mandou  duas  mensagens  eletrônicas  para  Eduardo  Ramos,  constrangendo-o,

mediante a grave ameaça de entregar um dossiê sobre a compra da Medida Provisória n.º

471/2009 para a imprensa ou oposição, caso não recebesse  um milhão e quinhentos mil

dólares.

Usando  identificação  falsa32,  Halysson  Carvalho  enviou  e-

mail,  em  15/10/2010,  para  Eduardo  Ramos,  presidente  da  MMC.  Seu  nível  de

conhecimento da trama criminosa que ocasionou a compra da Medida Provisória n.º

471/2009  é  muito grande,  pois  recebeu detalhes  de José Ricardo,  Eivany Antônio,

Alexandre Paes dos Santos e Eduardo Valadão (Relatório PF, fls. 877/878, item 194).

32  Ele usou no curso da extorsão os dados de  Raimundo Nonato Lima de Oliveira, Indianara de Castro
Biserra e José Jesus Alexandre da Silva, como detalha  o capítulo VI (fls. 876/904, itens 190/246) do
Relatório PF. Os depoimentos de Raimundo Nonato Lima de Oliveira (fls. 364/367), Indianara de Castro
Biserra (fls. 375/376) e José Jesus Alexandre da Silva (fls. 373/374) ratificam a conclusão da autoridade
policial.   
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Por conta disso, ele afirma,  por exemplo,  que: a) a CAOA

não  estava  honrando  seu  compromisso;  e  b)  Mauro  Marcondes  não  estava  repassando

recursos para Deputados Federais, Senadores da República e escritórios envolvidos.

Ele também fala que Mauro Marcondes não teria repassado o

montante de quatro milhões de reais33 acertado “com pessoas do atual governo, PT.” 

33  Em anotações manuscritas encontradas com Alexandre Paes dos Santos, ele indica quatro milhões de
reais  como se  tivesse  alguma destinação  específica  dentro  da  operação  que  culminou na  compra  da
Medida Provisória n.º 471/2009 (Relatório Receita/COGER 02, fls. 20/21, itens 36/38).   
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Por fim, Halysson Carvalho exigiu para osé Ricardo, Eivany

Antônio, Alexandre Paes dos Santos, Eduardo Valadão um milhão e quinhentos mil dólares

até 21/10/2010, meio dia. 

Em 19/10/2010, Halysson Carvalho envia novo e-mail  para

Eduardo Ramos, lembrando do pagamento exigido. Ao final, reforçando a grave ameaça,

avisa que passará o telefone para contato34 e adverte que não está “brincando” (Relatório

PF, fls. 882/883, item 211).   

IInteressante que os e-mails de Halysson Carvalho, recebidos

pela secretária de Eduardo Ramos (Lilian Gasperoni Pina), foram imediatamente repassados

para Mauro Marcondes e não deletados ou comunicados para a polícia.  Isso revela três

coisas: a) a ameaça era séria; b) a polícia não podia saber do seu teor, pois comprometia

Eduardo Ramos; e c) Mauro Marcondes era a pessoa indicada para resolver o problema.

Lilian Gasperoni Pina, secretária de Eduardo Ramos, chegou a relatar que recebeu, antes de

15/10/2010, telefonema de Halysson Carvalho que gostaria de tratar com seu chefe sobre

uma  "dívida"  de  Mauro  Marcondes.  A  secretária  foi  orientada  ainda  a  informar  que

Ha1ysson Carvalho deveria procurar Mauro Marcondes diretamente (fls. 406/407): .  

Lilian Gasperoni Pina, secretária de Eduardo Ramos, chegou

a relatar que recebeu, antes de 15/10/2010, telefonema de Halysson Carvalho35, que gostaria

de tratar com seu chefe sobre uma “dívida” de Mauro Marcondes. Foi orientada a informar

que Halysson Carvalho deveria procurar Mauro Marcondes diretamente (fls. 406/407).  

34  Telefone repassado no dia 20/10/2010 (Relatório PF, fl. 883, item 212).
35  Usando o nome de Raimundo Lima.
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Conhece  RAIMUNDO  NONATO  DE  OLIVEIRA  JÚNIOR
(RAIMUNDO LIMA). Você agendou, tomou conhecimento ou até
mesmo participou com Secretária  de Algum encontro entre ele e
qualquer dirigente da MMC AUTOMOTORES DO BRASIL? Qual
foi a pauta da reunião?

Não o conhece, mas se lembra de que ele já ligou para a empresa
CERFCO, procurando o Dr. EDUARDO, para tratar de uma suposta
dívida  de  MAURO  MARCONDES.  Essa  ligação  deve  ter
acontecido em 2010. Relatou ao Dr. EDUARDO sobre essa ligação
e foi orientada para que se RAIMUNDO LIMA ligasse novamente
que procurasse o próprio MAURO MARCONDES. Não se lembra
de  RAIMUNDO  LIMA  ter  estado  na  MMC  ou  na  CERFCO
pessoalmente.

Como destacado no e-mail de 15/10/2010, Halysson Carvalho

também  procurou  Mauro  Marcondes  pessoalmente36,  por  duas  vezes,  para  formular  a

chantagem. Até a família de Mauro Marcondes foi ameaçada.

Mauro Marcondes e Cristina Mautoni mobilizaram, então, a

empresa parceira Wagner & Nakagawa Intermediação de Negócios Financeiros Ltda, que

investigou e levantou todos os dados do autor da extorsão, identificando Halysson Carvalho

(Relatório PF, fls. 897/902, itens 243/244). 

Digno  de  nota  que,  em depoimento,  Mauro  Marcondes

informou que a pessoa que o visitou duas vezes para formular grave ameaça em troca

de dinheiro é Halysson Carvalho, preso com ele (fl. 453):

“QUE perguntado sobre HALYSSON CARVALHO SILVA, o

declarante reconhece como sendo a pessoa que se encontra

também encarcerada nesse presídio da Papuda como sendo o

mesmo HALYSSON CARVALHO SILVA,  também preso  na

Operação  Zelotes;  QUE  o  declarante  foi  procurado  duas

36  Uma das vezes acompanhada de pessoa ainda não identificada.
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vezes  por  este  mesmo HALYSSON;  (…) QUE HALYSSON

chantageou  o  declarante  e  ameaçou  a  segurança  de  sua

família.”  

Diante  da  ameça,  a  deixar  clara  a  ciência  de  quem  eram  os

mandantes e naturais interessados na formulação da ameça, Mauro Marcondes esteve em

Brasília reunido com José Ricardo, Eivany Antônio, Alexandre Paes dos Santos, Francisco

Mirto  e  Fernando  Tibúrcio37 para  expor  que  ele  e  Eduardo  Ramos  estavam  sendo

extorquidos e pedindo que as investidas acabassem. 

 Após  a  reunião,  as  investidas  de  Halysson  Carvalho  cessaram,

revelando, mais uma vez, os mandantes do episódio criminoso (fl. 454).

 Como é corriqueiro em grandes organizações criminosas, como a em

questão,  os  respectivos  membros  possuem consciência  do plano arquitetado de maneira

global, operando-se quanto aos detalhes uma divisão de tarefas, muito embora, para o que

interessa nos presentes autos, ressai evidente que Halysson Carvalho executou o crime de

extorsão praticado contra Mauro Marcondes e Eduardo Ramos, a mando e no interesse de

José  Ricardo,  Eivany Antônio,  Alexandre  Paes  dos  Santos,  Eduardo  Valadão.  Marcos

Vilarinho auxiliou na execução, o que será debatido na sede recursal própria. 

Assim,  pede-se a procedência na denúncia, no particular, sem deixar de

consignar a impositiva causa agravante o art. 61, “h”, diante da idade avançada de ambas as

vítimas.

37  Segundo Fernando Tibúrcio (fl. 514), “QUE se recorda que passado um tempo foi chamado para uma
reunião na sede da empresa do ALEXANDRE para tratar de um assunto muito grave de interesse da
CAOA e  lá  encontrou  o  EIVANY ANTONIO DA SILVA,  JOSÉ RICARDO DA SILVA,  FRANCISCO
MIRTO, MAURO MARCONDES e lá foi informado acerca de uma ameaça para o presidente da MMC,
que também falava da CAOA.”
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6. DOSIMETRIA DAS PENAS

Por ocasião da esperada dosimetria  da pena,  sem embargo de análises

individualizadas,  pede-se, na primeira fase da dosimetria,  notadamente,  para o delito  de

organização  criminosa  sejam  consideradas:  a)  a  culpabilidade  intensa,  considerada  a

atuação por anos,  em sofisiticada organização,  com a possibilidade reiterada de agir  de

modo diverso e não tê-lo feito;  b) as personalidades dos agentes devem ser pesadas em

desfavor deles,  dada a concertação de versões, a aflorar a mendacidade38 empregada na

criação de uma história fantasiosa para justificar os ganhos da atividade ilícita (o que se vou

também nos delitos de lavagem e de corrupção); c) as circunstâncias são absolutamente

desfavoráveis, devendo ser levado em conta que, para perpetração dos crimes, os membros

da organização valeram-se de agentes públicos e d) as consequências são extremamente

graves,  consideradas as desonerações levadas a efeito,  bem como a exntção de créditos

tributários em PAFs em curso.

Na segunda fase da dosimetria,  pede-se sejam observadas as seguintes

agravantes:

a) aos financiadores da ORCRIM, a agravante do art. 62, II,

do Código Penal

38 Na obra Garantismo Penal Integral bem expõe Vladimir Aras: “Em regra um ato banal, a mentira pode ser
elemento revelador  de personalidade antissocial.  Portadores  de personalidade psicopática  são exímios
mentirosos, não se arrependendo das situações que criam nem das consequências danosas de seus atos.
Estelionatários  e  fraudadores  em geral  utilizam a  mentira  para  atingir  seus  objetivos  criminosos.  A
mentira é assim um modus operandi desses tipos de delinquência e pode revelar um modo de ser dos
agentes (…) 

Ao proferir sentença condenatória, o juiz deve averiguar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código Penal e ali terá ensejo para repreender com mais rigor o réu mendaz, o mentiroso contumaz, o
enganador. Esse deve merecer pena-base superior à daquele réu que silencia ou à daquele que sustenta sua
versão fática sem recorrer a mentiras escandalosas ou a outras fabulações dolosas. Entre as circunstâncias
do artigo 59 do CP estão a personalidade do agente e sua conduta social. A mentira pode ser um dado
revelador  da  personalidade  distorcida  do  acusado  ou  pode  ser  fator  identificador  de  uma  conduta
antissocial, de modo que, nesses casos, o juiz estará autorizado a fixar pena-base acima do mínimo legal
(CP, art. 59, II).” (ARAS, Vladimir. A mentira do réu e o artigo 59 do CP - artigo em Garantismo Penal
Integral. Podivm: 2010, p. 246-247)
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b) aos financiados pela ORCRIM, a agravante do art, 62, IV,

do Código Penal

Essas mesmas agravantes, nessa ordem se aplicam também às imputações

dos arts. 333 e 317, do Código Penal.

Quanto à Lytha e sua participação na ORCRIM, pesa ainda a agravante do

art. 61, I, “g”, do Código Penal.

Em relação ao delito de extorsão, reitera-se a agravante do art. 61, I, “h”,

do Código Penal, por força da idade das vítimas.

Para  os  delitos  de  lavagem,  considerando-se  que  a  perpetração deu-se

intermédio de organização criminosa, pede-se a aplicação da causa de aumento do §4º, do

art. 1º, da Lei 9613/98, presente tanto na redação original quanto na versão atual.

7. REQUERIMENTO FINAL

Diante de todo o exposto, o MPF pede a condenação dos réus, nos

termos propostos ao longo da presente manifestação, bem como que V. Exa. arbitre, a título

de indenização, valor mínimo a ser pago solidariamente pelos réus.

Brasília, 28 de março de 2016

FREDERICO DE CARVALHO PAIVA

Procurador da República

HEBERT REIS MESQUITA 

Procurador da República
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