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DESPACHO 
 

Remanesce a situação de Aldo de Almeida Júnior. 
Oportuno  retomada histórica. 
Trata-se de ação penal contra Diretores e gerentes do bando do 

Estado do Paraná responsáveis por esquema fraudulento de evasão fraudulenta de 
divisas de cerca de R$ 2.446.609.179,56 nos anos de 1996 a 1997 (antes da lei de 
lavagem). 

A denúncia foi recebida em 06/08/2003. 
A sentença foi prolatada em 02/08/2004, com a condenação pelo 

crime do artigo 4.º, caput, da Lei n.º 7.492/86, e do crime do art. 288 do CP, de 
Aldo de Almeida Júnior, Gabriel Nunes Pires Neto, Oswaldo Rodrigues Batata, 
Alaor Alvim Pereira, José Luiz Boldrini, Milton Pires Martins, Carlos Donizeti 
Spricido, Clozimar Nava, Benedito Barbosa Neto, Rogério Luiz Angelotti, 
Valderi Wele, Alcenir Brandt, Altair Fortunato e Onorino Rafagnin a penas 
variadas, entre doze anos e oito meses de reclusão e a quatro aos de reclusão. 

Houve apelações. Gabriel Nunes Pires Neto e José Luiz Boldrini 
não apelaram e a decisão transitou em julgado. As penas já foram executadas. 

Em julgamento, em 15/02/2006 e em 19/06/2008 de apelação e de 
embargos infringentes, respectivamente, o Tribunal Regional Federal da 4º 
Região alterou o julgado (fls. 7.578-7.586 e 7.081-7.181). 

Absolveu os acusados pelo crime de quadrilha. Manteve a 
condenação por gestão fraudulenta e também condenou, em concurso formal, por 
evasão de divisas. Condenou Sergio Eloi Druszcz que havia sido absolvido em 
primeira instância. As penas restaram assim fixadas: 

- Aldo de Almeida Júnior, pela gestão fraudulenta, cinco anos de 
reclusão e 87 dias multa, pela evasão, três anos e seis meses de reclusão e 60dias 
multa, com unificação em cinco anos e dez meses de reclusão, multas somadas, 
dia multa no valor de 10 salários mínimos; 

- Oswaldo Rodrigues Batata, pela gestão fraudulenta, quatro anos 
de reclusão e 48 dias multa, pela evasão, três anos de reclusão e 45 das multa, 
com unificação em quatro anos e oito meses de reclusão, multas somadas, dia 
multa no valor de seis salários mínimos; 

- Alaor Alvim Pereira, pela gestão fraudulenta, cinco anos de 
reclusão e 87 dias multa, pela evasão, três anos e seis meses de reclusão e 60 
diasmulta, com unificação em cinco anos e dez meses de reclusão, multas 
somadas, dia multa no valor de cinco salárior mínimos; 
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- Milton Pires Martins, pela gestão fraudulenta, quatro anos de 
reclusão e 48 dias multa, pela evasão, três anos de reclusão e 45 dias multa, com 
unificação em quatro anos e oito meses de reclusão, multas somadas, dia multa 
de dez salários mínimos; 

- Carlos Donizeti Spricido, pela gestão fraudulenta, quatro anos de 
reclusão e 48 dias multa, pela evasão, três anos de reclusão e 45 dias multa, com 
unificação em quatro anos e oito meses de reclusão, multas somadas, dia multa 
de quatro salários mínimos; 

- Sergio Eloi Druszcz, pela gestão fraudulenta, quatro anos de 
reclusão e 48 dias multa, pela evasão, três anos de reclusão e 45 dias multa, com 
unificação em quatro anos e oito meses de reclusão, multas somadas, dia multa 
de cinco salários mínimos; 

- Clozimar Nava, pela gestão fraudulenta, três anos e seis meses de 
reclusão e 29 dias multa, pela evasão, dois anos e três meses de reclusão e 12 dias 
multa, com unificação em quatro anos e um mês de reclusão, multas somadas, 
dia multa de cinco salários mínimos; 

- Benedito Barbosa Neto, pela gestão fraudulenta, cinco anos de 
reclusão e 87 dias multa, pela evasão, três anos e seis meses de reclusão e 60 dias 
multas, com unificação em cinco anos e dez meses de reclusão, multas somadas, 
dia multa no valor de cinco salários mínimos; 

- Rogério Luiz Angelotti, pela gestão fraudulenta, três ano e seis 
meses de reclusão e 29 dias multa, pela evasão, dois anos e três meses de 
reclusão e 12 dias mulga, com unificação em quatro anos e um mês de reclusão, 
multas somadas, dia multa de quatro salários mínimos; 

- Valderi Werle, condenado apenas pela evasão de divisas a dois 
anos e seis meses de reclusão e 53 dias multa, dia multa de um salário mínimo; 

- Alcenir Brandt, pela gestão fraudulenta, quatro anos de reclusão e 
48 dias multa, pela evasão, três anos de reclusão e 45 dias multa, com unificação 
em quatro anos e oito meses de reclusão, multas somadas, dia multa de seis 
salários mínimos; 

- Altair Fortunato, pela gestão fraudulenta, três anos e seis meses de 
reclusão e 29 dias multa, pela evasão, dois anos e três meses de reclusão e 12 dias 
multa, com unificação em quatro anos e um mês de reclusão, multas somadas, 
dia multa de cinco salários mínimos; 

- Onorino Rafagnin, pela gestão fraudulenta, três anos e seis meses 
de reclusão e 29 dias multa, pela evasão, dois anos e três meses de reclusão e 12 
dias multa, com unificação em quatro anos e um mês de reclusão, multas 
somadas, dia multa de quatro salários mínimos; 

Fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena 
para todos os condenados. 
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A condenações contra Valderi Werle e Carlos Donizeti Spricido 
transitaram em julgado, pois não houve recurso (fl. 8.253). Foram expedidas as 
guias para execução, embora o último esteja foragido desde a prolação da 
sentença condenatório. 

Contra os acórdãos do TRF4 foram interpostos recursos especiais e 
extraordinários, parte admitida, parte não admitida (fls. 82.04-8.232). 

O especial, RESP nº 1115275, foi julgado pelo Superior Tribunal 
de Justiça em 13/09/2011, mantendo as decisões do Tribunal Regional Federal da 
4ª Região (fls. 8.589-8.645). 

Diversos dos condenados apresentaram embargos de declaração. 
Em embargos de declaração, pelo tempo transcorrido, o Superior 

Tribunal de Justiça declarou, em 19/03/2013, extinção da punibilidade pela 
prescrição das penas de Sergio Eloi Druszcz, Oswaldo Rodrigues Batata, Milton 
Pires Martins, Clozimar Nava, e Alcenir Brandt, Altair Fortunato e Onorino 
Rafagnin. 

Foram interpostos em seguidas novos embargos de declaração, 
providos em parte, mas sem alteração das penas. 

Foram interpostos, após, novos embargos de declaração. 
Os Edcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1115275 foram rejeitados, em 

08/05/2014, à unanimidade pela Colenda 5ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, Relator, o eminente Ministro Moura Ribeiro. 

A Turma ainda reconheceu o caráter procastinatório dos embargos 
de declaração: 

 
"Nesse contexto, considero que a insistência dos embargantes nestes novos 

embargos opostos isoladamente por A.A.J., B.B.N., e A.A.P contra acórdão 

proferido por esta Quinta Turma revelam nítido caráter puramente 

protelatório, buscando prolongar indevidamente o curso do processo, a fim de 

evitar o trânsito em julgado da decisão condenatória e o cumprimento da pena 

imposta, constituindo, dessa forma, abuso de direito em razão da violação dos 

deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, além do 

próprio desvirtuamento do postulado da ampla defesa. 
Apesar de na esfera penal não ser possível a aplicação de multa por litigância 

de má-fé, é plenamente possível, antes do transito em julgado da condenação, a 

baixa dos autos para que se inicie o cumprimento da pena imposta, 

independentemente da publicação do acórdão e da interposição de qualquer 

outro recurso. 
(...)" 

 
Em decorrência: 
 
"Dessa forma, ante o exposto, pelo meu voto rejeitos os embargos de 

declaração opostos por A.A.J., B.B.N., e A.A.P e determino a baixa dos autos 
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para imediata execução da sentença condenatória independente da publicação 

deste acórdão ou de eventual recurso, devendo ser certificado o seu trânsito em 

julgado." 

 
Vieram os autos a este Juízo que determinou a execução das penas 

nos termos da decisão de 16/05/2014 (fls. 9.073-9.079), com expedição de 
mandados de prisão contra Aldo de Almeida Júnior, Alaor Alvim Pereira e 
Benedito Barbosa Neto. 

Na ocasião, havia pendente recurso extraordinário interposto por 
Aldo de Almeida Júnior mas que este Juízo reputou prejudicado em vista de 
decisão anterior do Supremo Tribunal Federal negando repercussão geral a 
recurso extraordinário com essa temática. 

Emitidas as guias de execução, inclusive com cálculo das multas de 
Aldo de Almeida Júnior (R$ 300.54,12 - fl. 9.067), Benedito Barbosa Neto e 
Alaor Alvim Pereira. Os dois últimos foram presos e a execução corre na 12ª 
Vara Criminal Federal de Curitiba. 

Impetrado o HC 122.592 perante o STF pela Defesa de Aldo de 
Almeida Júnior. Concedida ordem para obstaculizar a sua prisão. Entendido que 
a este Juízo não cabia negar seguimento ao extraordinário de Aldo de Almeida 
mesmo diante da decisão do STF negando repercussão geral à temática do 
mesmo (fls. 9.116-9.119). 

Subiram os autos ao Supremo Tribunal Federal para processamento 
do Recurso Extraordinário 834.574 interposto por Aldo de Almeida Júnior. 

Foi de imediato negado seguimento ao recurso por despacho do 
eminente Ministro Edson Fachin. 

Seguiram os já patológicos, em nosso sistema processual, embargos 
de declaração e agravos regimentais até que a Colenda Primeira Turma do 
Supremo Tribunal Federal, julgando os embargos de declaração nos embargos de 
declaração no agravo regimental no recurso extraordinário, negou provimento e 
determinou a certificação do trânsito em julgado diante dos recursos 
protelatórios. 

Os autos voltaram para execução da pena. 
Antes de decidir, um desabafo. 
Trata-se de processo relativo a um dos maiores crimes financeiros 

da história recente do Brasil, com a estruturação de esquema fraudulento de 
remessa de pelo menos R$ 2.446.609.179,56 nos anos de 1996 a 1997 ao 
exterior, o que favoreceu criminosos de toda a espécie (na época ainda não 
vigorava a Lei n.º 9.613/1998). 

Aldo de Almeida Júnior o principal responsável, no âmbito do 
Banco do Estado do Paraná, pelo esquema criminoso, como apontado na 
sentença. 
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Há algo de errado em um sistema criminal que leva tanto tempo 
para produzir uma condenação definitiva. Quase vinte anos desde os crimes. 
Quase doze anos desde a sentença de primeiro grau. Desde o acórdão no TRF4, 
em 2008, no qual houve redução das penas, foram interpostos somente recursos 
de caráter protelatório pelas Defesas, o que levou ao reconhecimento da 
prescrição para boa parte dos condenados. Aliás, entre 2014 e 2015, só não houve 
trânsito pela insistência da Defesa em recurso sabidamente inadmissível. A única 
vitória desde então a prescrição parcial. 

De todo modo, finalmente vencida essa etapa, expeça-se nova guia 
para execução definitiva da pena contra Aldo de Almeida Júnior, encaminhando-
a ao processo de execução já em trâmite na 12ª Vara Federal Criminal  (processo 
5032812-22.2014.404.7000), juntamente com cópia desta decisão. 

Consigno, por oportuno, que para pagamento da pena de multa, há 
valores e bens bloqueados no processo de arresto 2003.7000041445-4. 

Deixo de determinar a imediata expedição do mandado de prisão 
somente porque já existe o processo de execução instaurado com base na anterior 
guia provisória (muito embora a continuidade tenha sido obstaculizada). 

Em tempo, verifico que a Defesa de Aldo de Almeida, alegando 
elevada idade do condenado e razões de saúde, pleiteia "indulto humanitário" ao 
Juízo de Execução. Não houvesse o condenado e sua Defesa atrasado, com 
recursos protelatórios, o trânsito em julgado desde pelo menos 2008, certamente 
não teria o condenado idade tão elevada para cumprir a pena. Não parece a este 
Juízo que, quem deu causa ao problema, deve dele beneficiar-se, máxime diante 
da elevada gravidade em concreto dos crimes pelos quais foi condenado. 

De todo modo, a decisão caberá à 12ª Vara, sendo possível o 
recolhimento do condenado à prisão no Complexo Médico Penal, onde poderão 
ser avaliadas, por médicos oficiais e não particulares, as suas reais condições de 
saúde. 

Ciência ao MPF e à Defesa de Aldo de Almeida desta decisão. 
Expedida e remetida a guia e efetuada a intimação, arquivem-se 

finalmente estes autos. 
 
 

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  

Curitiba/PR, 02 de fevereiro de 2016. 
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Documento eletrônico assinado por Sergio Fernando Moro, Juiz Federal, na 
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e 
Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010.  A conferência da 
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico 
http://www.jfpr.jus.br/gedpro/verifica/verifica.php, mediante o preenchimento do 
código verificador 9073973v8 e, se solicitado, do código CRC FA84082D. 

  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
 

 
 

 

 
 

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

 
 


