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1. RELATÓRIO 
 

O Ministério Público Federal deflagrou ação penal em 

desfavor de GLÊNIO SABBAD GUEDES, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE 

SOUZA, ROGÉRIO LANZA TOLENTINO, JOSÉ ROBERTO MOREIRA DE 

MELLO, RAMON PRESTES GUEDES DE MORAES, SAMI SABBAD GUEDES e 

CIBELE GOMES GIACÓIA. 

Na peça denuncial (fls. 02/80), o Parquet articulou que 

GLÊNIO teria desempenhado a função de Procurador da Fazenda Nacional 

e que as apurações em seu desfavor iniciadas teriam se originado de 

elementos que indicariam sua evolução patrimonial supostamente 

incompatíveis com seu padrão vencimental, em situação que teria 

relação com rumorosa ação penal que tramitou perante o E. Supremo 

Tribunal Federal, cognominada “escândalo Mensalão”, a qual, por sua 

vez, se teria originado em apurações parlamentares que teriam também 

atingido GLÊNIO. 

 Recontou que teria sido apurada suposta relação de GLÊNIO 

com pessoas que teriam estado envolvidas na ação penal pertinente ao 

“Mensalão”, notadamente os também acusados MARCOS, ROGÉRIO e JOSÉ, 

no bojo da qual ter-se-ia verificado a ocorrência de práticas 

idênticas àquelas percebidas naquel´outro caso. 

Narrou que os fatos teriam sido objeto de apuração em 

feitos administrativos, no âmbito correicional da Advocacia-Geral da 

União, o que teria redundado na demissão de GLÊNIO do serviço 

público federal, e que a imputação se estribaria, em larga medida, 

no quanto apurado em tal sede, além de uma ação cautelar de 

afastamento de sigilos manejada em sede extrapenal em desfavor de 

GLÊNIO. 

Traçou breve resumo do funcionamento das pretensas 

mecânicas delitivas no caso “Mensalão”, em relação às semelhanças 

que ostentaria com o quanto teria sido praticado pelos denunciados 

nesta sede. 

Articulou que teriam sido praticados, pelos denunciados 

MARCOS, GLÊNIO, ROGÉRIO e JOSÉ, os delitos de corrupção ativa e 

passiva, além de tráfico de influência; a tal respeito, indicou que 

GLÊNIO teria recebido, entre os anos de 2003 e 2005 e na condição de 

Procurador da Fazenda Nacional, cerca de um milhão e meio de reais, 

valores que teriam sido provenientes, a uma, de pessoa jurídica de 

nome Tolentino & Melo Assessoria Empresarial Ltda. – de cujo quadro 

social fariam parte MARCOS, ROGÉRIO e JOSÉ -, e, a duas, de ROGÉRIO, 

em nome próprio. 

Retratou que alguns destes recebimentos teriam sido 

detectados pelo Conselho de Controle de Atividades Econômicas – COAF 
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-, a partir do que os fatos teriam sido objeto de apuração 

parlamentar que teria tido como foco o chamado “Mensalão”. 

Afiançou que, em panorama semelhante àquele caso, no objeto 

da imputação desfechada nesta sede GLÊNIO teria, na condição de 

Procurador da Fazenda Nacional com atuação perante o Conselho de 

Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN -, recebido de 

MARCOS, ROGÉRIO e JOSÉ vantagem ilícita para beneficiar, através do 

manejo de suas atribuições funcionais, instituições financeiras que 

seriam clientes destes três últimos, em julgamentos de recursos 

contra apenações administrativas que lhes teriam sido aplicadas 

pelos órgãos reguladores, e que teriam, em larga medida, estado 

também envolvidas no chamado “Mensalão”. 

Garantiu que a atuação de GLÊNIO, MARCOS, ROGÉRIO e JOSÉ 

teria sido objeto de frequentes reuniões, conforme teria sido 

apurado, em datas próximas às pretensas atuações funcionais do 

primeiro, em alegado benefício às instituições financeiras clientes 

dos três últimos; quanto ao ponto, afirmou que as justificativas que 

teriam sido apresentadas pelos acusados para seus supostos 

frequentes encontros não teriam consistência ou comprovação, 

mormente no que diz com o interesse por atividades hípicas. 

Ainda quanto às justificativas que teriam sido apresentadas 

para o relacionamento, apontou que não seriam verossímeis, no que 

diz com alegados frequentes episódios em que uma outra pessoa 

jurídica pretensamente controlada pelo acusado MARCOS – SMP&B 

Comunicação Ltda. – teria custeado viagens e hospedagens de GLÊNIO. 

Minudenciou as imputadas condutas dos réus que teria por 

subsumíveis aos arquétipos normativos de corrupção passiva e 

corrupção ativa, conforme a alegada mecânica delitiva acima 

delineada, e que diriam com o julgamento, pelo Conselho de Recursos 

do Sistema Financeiro Nacional, dos recursos voluntários de 

numeração 4504, em favor do Banco BMG S/A, 4396, em favor do Banco 

Rural S/A, e 3402, em favor do Banco Bozano Simonsen S/A. 

Expôs que, em todos os casos, teria havido atuação ilícita 

de GLÊNIO, supostamente em favor das instituições financeiras – 

através de pedidos de vista, ofertamento de pareceres, atuação em 

casos semelhantes -, mediante recebimento de valores indevidos, em 

datas próximas aos julgamentos favoráveis às pessoas jurídicas 

clientes de MARCOS, ROGÉRIO e JOSÉ; seriam evidências da ilicitude 

de seu agir, em pretenso ultrapassamento aos limites de sua atuação 

funcional regular, alegadas viagens desconectadas de seu mister e 

encontros com corréus – como MARCOS -, ou contatos, presenciais ou 

telefônicos, com representantes das próprias instituições 

financeiras supostamente beneficiárias dos esforços de GLÊNIO; ainda 

na mesma toada, em datas próximas aos articulados pagamentos a 

GLÊNIO, teria sido descoberto que as instituições financeiras teriam 

efetuado pagamentos de valores superiores à Tolentino & Melo 

Assessoria Empresarial Ltda. – de cujo quadro social fariam parte 

MARCOS, ROGÉRIO e JOSÉ. 

Decretou que, nestes casos, enquanto GLÊNIO teria praticado 

o delito de corrupção passiva (art. 317 do CP), MARCOS, ROGÉRIO e 

JOSÉ teriam praticado corrupção ativa (art. 333 do CP), todos por 

três vezes. 

Tratou, na sequência, de duas situações em que, a seu 

aviso, teria sido praticado o delito de tráfico de influência, por 

GLÊNIO, MARCOS, ROGÉRIO e JOSÉ; traçou como, nos casos dos recursos 

de numeração 3540 e 3864, ambos em favor do Banco Rural S/A, e que 

teriam sido julgados pelo Conselho Superior de Recursos do Sistema 

Financeiro Nacional, teriam GLÊNIO, MARCOS, ROGÉRIO e JOSÉ agido 

para que a instituição cliente da pessoa jurídica gerida pelos três 

últimos – a Tolentino & Melo Assessoria Empresarial Ltda. - fosse 

beneficiada com o pretenso afastamento de sanções regulatórias que 

lhe teriam sido impostas. 

Historiou que GLÊNIO, nestes casos, teria persuadido, em 

sede de debates orais em Plenário, e por meio da autoria intelectual 

de peças defensivas e de pareceres, outro Procurador da Fazenda 

Nacional, que teria oficiado nesta condição nos julgamentos; tudo 

ter-se-ia passado sob pedido e, por vezes, pagamentos indevidos, de 

MARCOS, ROGÉRIO e JOSÉ. 
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Arrolou, a seguir, cinco depósitos que teriam sido 

efetuados em favor de GLÊNIO, pela Tolentino & Melo Assessoria 

Empresarial Ltda., gerida por MARCOS, ROGÉRIO e JOSÉ, ou diretamente 

por ROGÉRIO, como pessoa física, entre agosto de 2003 e maio de 

2005, em uma conta mantida junto ao Bank Boston, em agência sediada 

no Bairro carioca de Ipanema. 

Informou que, a respeito, em etapa pré-processual, GLÊNIO 

jamais teria negado a existência de tais fluxos financeiros, mas 

teria afirmado que teriam sido percebidos por seu pai, o – 

originalmente – corréu RAMON, e teriam como causa a prestação de 

serviços de consultoria jurídica à Tolentino & Melo Assessoria 

Empresarial Ltda. 

Segundo o Parquet, a versão seria indigna de crédito, na 

medida em que RAMON seria pessoa sem expressão no meio acadêmico 

jurídico-tributário, e os pareceres em que se teria materializado 

sua atuação consultiva não ostentariam teor capaz de justificar as 

alegadamente vultosas quantias pelas quais teria sido remunerado, as 

quais tampouco seriam compatíveis com o quanto profissionais de 

projeção nacional receberiam por trabalhos semelhantes. 

Militaria ainda em favor da afirmação de que seria 

inexistente a relação contratual de prestação de serviços de 

consultoria, entre RAMON e a Tolentino & Melo Assessoria Empresarial 

Ltda., e falso o correlato instrumento materializador da avença, o 

fato de que este teria sido firmado, pela pessoa jurídica, por 

ROGÉRIO, enquanto a administração teria sido cometida, nos atos 

constitutivos da Tolentino & Melo Assessoria Empresarial Ltda., a 

JOSÉ. 

Apontou que outra indicação da falsidade da versão acerca 

da atividade consultiva prestada por RAMON à Tolentino & Melo 

Assessoria Empresarial Ltda. seria a pretensa constatação de que 

parte dos depósitos efetuados em favor de GLÊNIO teria sido, em 

verdade, oriunda de conta titularizada por ROGÉRIO, e não pela 

Tolentino & Melo Assessoria Empresarial Ltda.. 

Racontou que reforçaria sua convicção o fato de que teria 

restado documentado que JOSÉ seria profissional de robusto currículo 

na exata seara jurídica em que teria RAMON, que não ostentaria as 

mesmas credenciais, prestado serviços à Tolentino & Melo Assessoria 

Empresarial Ltda., pelo que avultaria a desnecessidade da suposta 

atividade consultiva, e, por fim, teria sido apurado que pessoa que 

teria negociado com GLÊNIO a aquisição de determinado imóvel a ele 

teria dirigido questionamentos de preocupação com supostas notícias 

acerca de seu envolvimento no caso “Mensalão”, ao que GLÊNIO teria 

retrucado que apresentaria narrativas e documentos falsos a indicar 

a atividade consultiva de RAMON como fonte dos recursos por ele 

manejados. 

Finalizou, tendo por devidamente elucidado que os montantes 

em questão seriam remunerações indevidas prestadas por MARCOS, 

ROGÉRIO e JOSÉ, a GLÊNIO, em troca de atuações indevidas, mormente o 

favorecimento de instituições financeiras clientes da Tolentino & 

Melo Assessoria Empresarial Ltda., em julgamentos de impugnações 

recursais administrativas contra sancionamentos regulatórios, em 

apreciação perante o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro 

Nacional, órgão perante o qual GLÊNIO teria oficiado como Procurador 

da Fazenda Nacional. 

Articulou que a apuração pré-processual teria elucidado 

ainda que GLÊNIO, MARCOS, ROGÉRIO e JOSÉ teriam se consorciado 

estavelmente para a prática de infrações penais, mormente corrupção 

e tráfico de influência, entre os anos de 2002 e 2005; quanto ao 

tema, individualizou a suposta conduta de cada um dos integrantes da 

alegada societas sceleris, tendo GLÊNIO como o intraneus encarregado 

de influenciar os julgamentos do Conselho de Recursos do Sistema 

Financeiro Nacional em favor das instituições financeiras clientes 

da Tolentino & Melo Assessoria Empresarial Ltda., enquanto JOSÉ 

seria o gestor proeminente desta pessoa jurídica, condição na qual 

teria restado encarregado de viabilizar a remuneração indevida de 

GLÊNIO, ao passo que MARCOS e ROGÉRIO teriam promovido a interação 
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mais direta com GLÊNIO, em encontros nos quais teriam sido 

combinados os atos deste último, para o sucesso das empreitadas. 

Tratou, a seguir, dos pretensos delitos de lavagem de 

ativos (art. 1º da Lei 9613/98), que seriam atribuíveis a GLÊNIO, 

ROGÉRIO, JOSÉ, SAMI, RAMON e CIBELE. 

Arrolou, quanto a GLÊNIO, uma série de movimentações 

financeiras de cunho bancário – tanto de recebimento de valores 

quanto de dispêndios -, que contemplariam valores elevados, em 

múltiplas contas, e que seriam incompatíveis, a seu sentir, com as 

fontes lícitas de renda do acusado, além de que teriam sido 

utilizados, para tais movimentações e por vezes, cheques 

administrativos, em que um dos envolvidos na operação seria 

ocultado. 

Enunciou que teria ainda havido grande evolução patrimonial 

de GLÊNIO, em cerca de dois anos, a qual seria incompatível com suas 

fontes lícitas de renda e teria sido materializada também na 

aquisição de inúmeros imóveis, que listou, sendo certo que alguns 

teriam sido posteriormente negociados, e, em certas situações, teria 

havido falseamento do montante das transações perante as 

autoridades. 

Argumentou ainda que, apesar de os montantes que teriam 

sido indicados nos pertinentes instrumentos como devidos por GLÊNIO, 

a título de pagamentos pelas aquisições serem, segundo sua visão, 

totalmente incompatíveis com seu padrão vencimental, como Procurador 

da Fazenda Nacional, não haveria quaisquer informações que dessem 

conta de inadimplência ou de iniciativas de cobrança, o que 

induziria a formação de convicção no sentido de que teriam sido 

efetivamente adimplidos. 

Disse que os fatos envolvendo GLÊNIO teriam sido alvo de 

ampla cobertura midiática, tendo se tornado notórios, e apontou 

diversas matérias jornalísticas que apoiariam tal asserção, e, no 

que diz com a pretensa evolução patrimonial, teria causado atuações 

persecutórias fiscais em seu desfavor, algumas das quais estariam 

pendentes de solução definitiva, na esfera administrativa. 

A seguir, traçou o que seria a conduta dos demais 

imputados, no que diz com as alegações de prática de branqueamento 

de ativos. 

Garantiu que ROGÉRIO e JOSÉ teriam praticado o delito de 

lavagem de capitais, na medida em que teriam falseado relação de 

prestação de serviços de consultoria jurídico-tributária, por RAMON 

à Tolentino & Melo Assessoria Empresarial Ltda., para ocultar que o 

montante dos pagamentos feitos por esta pessoa jurídica e por 

ROGÉRIO, como pessoa física, seria, em verdade, vantagem ilícita 

destinada a GLÊNIO, como paga pelas pretensas ilicitudes tratadas 

anteriormente, escamoteando, segundo a narrativa ministerial, a 

natureza de tais montantes. 

Quanto à suposta forja de tal avença, ROGÉRIO teria firmado 

o instrumento contratual, enquanto JOSÉ teria firmado declaração 

atestando sua efetiva existência. 

Teceu também narrativa acerca da alegada prática, por RAMON 

e SAMI, do delito de lavagem de ativos; quanto a RAMON, articulou 

que teria aberto a conta junto ao Bank Boston, em cotilularidade com 

GLÊNIO e SAMI, e que teria recebido os depósitos anteriormente 

explicitados, que seriam, em verdade, pagamento indevido em 

contraprestação às pretensas ilicitudes cometidas em tese por 

GLÊNIO; a prática delitual de RAMON teria ainda se expressado na 

apresentação, durante as apurações, de contrato forjado retratando 

alegadamente inexistente relação de prestação de serviços de 

consultoria entre RAMON e a Tolentino & Melo Assessoria Empresarial 

Ltda., e teria ainda fornecido pareceres falsos, para fins de 

comprovação da efetiva existência da avença em questão; ainda na 

mesma toada, RAMON teria efetuado transferências de valores a 

GLÊNIO, que teriam sido por ele indicadas falsamente como 

empréstimos, inclusive com a produção de contratos falsos, conduta 

que teria visado ocultar que o verdadeiro destinatário dos valores 

recebidos em suas contas seria, na realidade, GLÊNIO. 

Apontou que as operações seriam contraditórias com as 

fontes de renda de RAMON, e que estas inconsistências teriam sido 
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detectadas pelo Fisco Federal, inclusive com percepção de evolução 

patrimonial a descoberto, sem que tivesse, segundo o Ministério 

Público, sido apresentada justificativa idônea. 

Argumentou que a conta mantida em cotitularidade com SAMI 

teria recebido movimentações financeiras extremamente vultosas, e 

que RAMON teria histórico de envolvimento em ilicitudes. 

Quanto a SAMI decretou que teria aberto conta junto ao Bank 

Boston em cotitularidade com GLÊNIO e RAMON, e teria operado e 

efetuado diversas movimentações em várias contas bancárias, sobre 

valores que teriam sido recebidos por GLÊNIO e MARCOS, ROGÉRIO e 

JOSÉ, em operações que indicam que teria atuado conscientemente, 

seja pelo valor envolvido, seja pela circunstância de que teria 

praticado atos, como assinatura de cheques ou saques de valores em 

caixa bancário, que não poderiam ter sido realizados de forma 

involuntária; listou, a propósito, diversas destas supostas 

operações. 

Articulou, na sequência, a suposta conduta de CIBELE no 

pretenso branqueamento de ativos que seriam oriundos das alegadas 

ilicitudes cometidas por GLÊNIO; alegou que CIBELE teria adquirido 

diversos imóveis, tendo seu patrimônio supostamente sido largamente 

incrementado entre 2002 e 2006, mas que sua fortuna se teria 

revertido após a pretensa descoberta do caso “Mensalão”, com o qual 

estaria envolvido GLÊNIO, sendo ainda certo que teria sido apurado 

que MARCOS, através de pessoa jurídica por ele controlada, a SMP&B, 

teria financiado viagem aérea a CIBELE, em companhia de GLÊNIO. 

CIBELE ainda teria participado de reuniões em que as 

supostas ilicitudes de GLÊNIO teriam sido discutidas e planejadas, e 

teria sua conta bancária recebido inúmeras movimentações de 

ingressos vultosos, entre os anos de 2003 e 2006, além de ter sido 

alegadamente apurado que CIBELE teria sido beneficiária de diversos 

cheques de GLÊNIO, no mesmo período, além de ter sido informado pelo 

Conselho de Controle de atividades Financeiras que CIBELE teria 

recebido substancioso valor de pessoa desconhecida, em 

circunstâncias não esclarecidas. 

Narrou também o Parquet quadro em que GLÊNIO teria 

praticado falsidade ideológica (art. 299 do CP) em duas 

oportunidades, quando, ao negociar imóveis, teria feito constar, nas 

respectivas escrituras, valores muito inferiores aos efetivamente 

objeto das transações, apresentando os bens envolvidos, datas e 

demais dados circunstanciais. 

Alfim, foi apresentada proposta de capitulação das 

pretensas infrações penais dos acusados; assim, teve por incursos 

GLÊNIO, MARCOS, ROGÉRIO e JOSÉ nas penas do art. 288 do CP. 

Teve por incursos GLÊNIO, MARCOS, ROGÉRIO e JOSÉ nas penas 

do art. 332, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do CP. 

Entendeu que GLÊNIO infringiu a norma do art. 317, §1º, por 

três vezes, na forma do art. 71, ambos do CP; declarou que MARCOS, 

ROGÉRIO e JOSÉ teriam violado o mandamento proibitivo do art. 333, § 

único, por três vezes, na forma do art. 71, ambos do CP; vaticinou 

que GLÊNIO teria praticado as infrações tipificadas no art. 1º, V e 

§1º, I e II, da Lei 9613/98, e no art. 297 do CP, por duas vezes, 

tudo na forma do art. 69 do CP. 

Teve ROGÉRIO por incurso nas penas do art. 1º, V e §2º, II, 

da Lei 9613/98, na forma do art. 29 do CP; julgou que RAMON 

incidiria nas reprimendas do art. 1º, V e §1º, II, da Lei 9613/98, 

na forma do art. 29 do CP; entendeu que teria JOSÉ atuado em 

contradição ao art. 1º, V e §2º, II, da Lei 9613/98, na forma do 

art. 29 do CP, e que SAMI teria violado a norma do art. 1º, V e §1º, 

II, da Lei 9613/98, na forma do art. 29 do CP, e, por fim, que 

CIBELE teria atuado contrariamente ao contido no art. 1º, V e §1º, 

II, da Lei 9613/98. 

Pediu a deflagração da ação penal e sua tramitação até seus 

ulteriores trâmites, indicando, ainda na oportunidade, rol de 

testemunhas a serem ouvidas para esclarecimento dos fatos. 

A denúncia foi instruída pelo IPL 1125/2006, que tramitou 

na DELEFAZ/DREX/SR/DPF/RJ (fls. 81/150), além de extensa 

documentação, que forma alguns dos diversos apensos dos presentes 

autos. 
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Logo após, o Ministério Público, alegando ter havido erro 

material na capitulação de parcela da imputação ofertada – 

condizente com o crime de falsum atribuído ao acusado GLÊNIO -, 

disse que a tipificação correta da narrativa seria sob a previsão 

normativa do art. 299 do CP, e não aquela encontrada no art. 297, 

tal como teria constado na inicial acusatória (fls. 165/166), e 

requereu fosse esta a correta classificação adotada no trâmite do 

feito. 

O Juízo, então, entendeu estarem presentes os requisitos de 

admissibilidade da demanda penal, pelo que recebeu a denúncia, em 

18/03/2010 (fls. 167/168). 

Deu-se a citação regular dos réus – CIBELE em fls. 172/174; 

SAMI em fls. 270/271; RAMON em fls. 272/273; GLÊNIO em fls. 

1003/1004; ROGÉRIO em fls. 2044; MARCOS em fls. 2045; JOSÉ em fls. 

2705. 

CIBELE ofertou resposta à acusação (fls. 277/290), 

instruída por documentação (fls. 291/917), em que alegou, em suma, 

que haveria ilicitude nos elementos indiciários que teriam lastreado 

a denúncia, tanto porque constituiriam prova emprestada colhida em 

feito do qual não teria feito parte, quanto porque teriam sido 

colhidos diretamente em apuração ministerial, sem interposição 

policial; argumentou que a decisão de recebimento da denúncia não 

teria sido fundamentada, pelo que seria nula, bem como que a inicial 

acusatória seria inepta, além de que teria contemplado pedido 

juridicamente impossível e lhe faltaria interesse processual, 

tecendo, adicionalmente, considerações meritórias que, a seu ver, 

conduziriam à improcedência da imputação ministerial; arrematou, 

pugnando pela sua absolvição sumária, bem como pelo desbloqueio de 

seus ativos. 

RAMON igualmente apresentou resposta à acusação (fls. 

919/939), instruída por documentos (fls. 940/962), oportunidade em 

que argumentou que a denúncia em seu desfavor aviada teria sido 

estribada em elementos de convicção ilícitos, pois que redutíveis à 

noção de prova emprestada colhida em feito do qual não teria feito 

parte, e que, ademais, teria sido obtida pelo Ministério Público, 

diretamente em esforços apuratórios, sendo ainda certo, a seu 

sentir, que a decisão que recebeu a inicial acusatória padeceria de 

falta de fundamentação; decretou que a inicial acusatória seria 

inepta, que estamparia pedido juridicamente impossível, e que 

careceria de interesse processual, que haveria violação aos 

postulados constitucionais da razoabilidade e devido processo legal 

em sua oferta, a atrair-lhe a pecha da falta de justa causa, bem 

como que lhe faltaria condição de procedibilidade, por falta de 

condução de exame pericial; teceu, a seguir, considerações de cunho 

meritório que, segundo seu juízo, solapariam a imputação em seu 

desfavor oferecida, e terminou, pedindo sua absolvição sumária, bem 

como o desbloqueio de seus ativos, e apresentou pleitos de 

diligências instrutórias, além de rol de testemunhas (fls. 937/939). 

SAMI apresentou sua manifestação defensiva original (fls. 

963/973), instruída com documentação (fls. 974/987), arguindo, 

preliminarmente, que a denúncia ministerial teria sido apoiada em 

acervo indiciário ilícito, pois que constituinte de prova emprestada 

colhida em feito do qual não teria sido parte, bem como obtida pelo 

Ministério Público diretamente, sem atuação policial, e que, 

ademais, seria a decisão que atestou a viabilidade da demanda 

carecedora de adequada fundamentação; asseverou que a peça 

denunciativa seria inepta, bem como que estamparia pedido 

juridicamente impossível, e que faltaria interesse processual em sua 

judicialização; teceu, em seguida, diversas considerações, que, a 

seu aviso, afastariam a imputação, finalizando sua intervenção, ao 

pugnar por sua absolvição sumária, bem como o desfazimento de 

constrição sobre seus bens, indicando, em caráter de 

subsidiariedade, diligências instrutórias e rol de testemunhas (fls. 

976/977). 

RAMON requereu juntada de documento e deduziu pleito 

instrutório (fls. 999), fornecendo, na oportunidade, documentação 

(fls. 100/1001). 

GLÊNIO forneceu sua resposta à acusação (fls. 1006/1078), 

instruída por documentação (fls. 1079/1611), quando articulou que 

JFRJ
Fls 655

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a VITOR BARBOSA VALPUESTA.
Documento No: 13022224-311-0-650-141-749475 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



  
  

 

sua citação teria sido defeituosa, que teria sido a denúncia em seu 

desfavor aviada estribada em elementos de convicção ilícitos, que 

adviria da violação a seus direitos defensivos em processo 

administrativo no qual teriam sido colhidos, bem como da 

participação, em tais atos de colheita, do Ministério Público; 

arguiu que a decisão de recebimento da denúncia teria carecido de 

fundamentação idônea, e a própria inicial acusatória seria inepta, 

tendo também, ainda segundo sua forma de ver, caracterizado violação 

ao postulado da indivisibilidade da ação penal, estampado pedidos 

juridicamente impossíveis, carecido de falta de interesse 

processual, e infringido os princípios da razoabilidade e devido 

processo legal, fazendo que com falecesse à denúncia justa causa 

para lhe apoiar; disse, ainda em terreno preliminar, que teria 

havido falta de condição de procedibilidade, após o que abordou o 

mérito das imputações que lhe teriam sido dirigidas pelo Ministério 

Público, tendo-as todas por improcedentes; arrematou, pugnando pela 

rejeição da denúncia, e, subsidiariamente, pela adoção de 

diligências instrutórias e pela oitiva de pessoas então arroladas 

(fls. 1073/1078). 

Adunada comunicação de denegação da ordem postulada no 

habeas corpus 2010.02.01.003152-3, pela E. 2ª Turma Especializada do 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região (fls. 1613) e postulada 

juntada de documento por CIBELE (fls. 1621/1630), vieram os 

antecedentes criminais de CIBELE (fls. 1632/1634), e veio notícia de 

desprovimento de agravo interno, também pela E. 2ª Turma 

Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos 

do mandado de segurança 2010.02.01.003848-7 (fls. 1639) e GLÊNIO 

requereu fosse intimado para os fins do art. 150 do CPP, em cada 

perícia por ele postulada (fls. 1640), sendo pleito idêntico 

externado por RAMON (fls. 1641), vindo aos autos cópias de peças do 

julgamento, pela E. 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região, do mandado de segurança 2010.02.01.003848-7 

(fls. 1645/1657), além de cópias de peças pertinentes ao julgamento, 

também pela E. 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal 

da 2ª Região, do habeas corpus 2010.02.01.003152-3 (fls. 1662/1668); 

foi ainda informada a denegação da ordem, nos autos do mandado de 

segurança 2010.02.01.003850-5 (fls. 1672). 

GLÊNIO requereu a juntada de documento (fls. 1672/1675), o 

mesmo tendo sido feito pelo Ministério Público (fls. 1676/1681), e 

ROGÉRIO apresentou sua resposta à acusação (fls. 1694/1707), 

acompanhada de documentos (fls. 1708/2042), ocasião em que 

principiou por fazer breve suma da imputação em seu desfavor 

agitada, após o que articulou diversas considerações que se 

contraporiam, a seu ver, à tese acusatória, que teve por 

improcedente e desprovida de suporta indiciário; arrematou, 

postulando a rejeição da denúncia, por falta de justa causa, e, 

subsidiariamente, indicou diligências instrutórias e testemunhas a 

serem ouvidas. 

MARCOS, na sequência, ofertou sua resposta à acusação (fls. 

2047/2063), também acompanhada de documentos (fls. 2064/2128), em 

que começou efetuando síntese da acusação desfechada contra si, após 

o que argumentou, em sede preliminar, que haveria conexão entre as 

imputações objeto destes autos e aquelas desfechadas no caso 

“Mensalão”, pelo que a competência para a apreciação desta demanda 

seria do E. Supremo Tribunal Federal, bem como haveria bis in idem 

na acusação de quadrilha, pois que ali também incluída; alegou ainda 

que, segundo a narrativa ministerial acusatória, o local consumativo 

das pretensas infrações seria Brasília/DF, e não o Rio de 

Janeiro/RJ, pelo que seria competente para processamento o Juízo 

Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal; arguiu que a 

denúncia seria inepta, e, em seguida, teceu considerações meritórias 

que, a seu aviso, redundariam na improcedência das imputações; 

postulou, assim, o reconhecimento da procedência dos questionamentos 

de cunho prelimninar e, subsidiariamente, protestou pela adoção de 

diligências instrutórias então arroladas, e indicou testemunhas a 

serem ouvidas. 

JOSÉ apresentou sua resposta à acusação (fls. 2131/2190), 

com documentos a lhe instruir (fls. 2191/2704), quando, após traçar 

breve resumo da imputação ministerial, alegou, preliminarmente, que 
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o Juízo seria incompetente para a apreciação do feito, dado que os 

fatos imputados teriam ocorrido, segundo o Ministério Público, em 

Brasília, e não no Rio de Janeiro, pelo que o Juízo Federal do 

Distrito Federal deveria da demanda conhecer; argumentou ainda que a 

inicial acusatória seria inepta, bem como que teria incorrido em 

violação ao postulado da indivisibilidade da ação penal, além de que 

teria sido estribada em elementos de prova emprestada, não colhidos 

sob o crivo do contraditório, e, portanto e a seu aviso, ilícitos; 

desenvolveu, na sequência, argumentação a respeito do mérito da 

imputação, que, a seu sentir, seria improcedente e deveria ser assim 

judicialmente entendida; arrematou, postulando o acolhimento das 

considerações de cunho preliminar apresentadas, ou, 

subsidiariamente, sua absolvição sumária, em subsequente caráter de 

subsidiariedade, pugnou pela adoção de diligências então 

especificadas, e oitiva de testemunhas então arroladas. 

O Ministério Público juntou documentos (fls. 2710/2846), e 

o Juízo determinou que o Parquet se manifestasse a respeito das 

questões preliminares suscitadas nas respostas à acusação (fls. 

2847), o que foi cumprido pelo Órgão Ministerial (fls. 2849/2872); 

na intervenção, o Parquet, após fazer breve relato dos trâmites até 

então vencidos, rechaçou as questões preliminares suscitadas pelas 

partes: prescrição da pretensão estatal punitiva, incompetência do 

Juízo, defeito na citação do réu GLÊNIO, violação ao postulado da 

indivisibilidade da ação penal e inépcia denuncial, ilicitude dos 

elementos de convicção lastreadores da denúncia e desnecessidade de 

invalidação em esfera extrapenal de certos instrumentos contratuais, 

e, por fim, violação ao entendimento esposado na Súmula Vinculante 

34, da lavra do E. Supremo Tribunal Federal. 

O Ministério Público ainda abordou considerações de cunho 

meritório feitas pelas DD. Defesas dos réus, mormente em relação às 

alegações de erro de tipo e a respeito da procedência de valores que 

teriam sido por alguns dos acusados movimentados, arrematando, ao 

pugnar pelo indeferimento dos pleitos de absolvição sumária, com 

prosseguimento do feito. 

Em seguida, GLÊNIO ofertou duas manifestações; na primeira 

(fls. 2876/2877), em que postulou fosse determinado indivíduo ouvido 

como testemunha, enquanto na segunda (fls. 2878/2881) teceu uma 

série de críticas a respeito da atuação ministerial neste feito e em 

um outro, em que teria sido manejada denúncia em seu desfavor, e que 

tramitaria perante o D. Juízo da 1ª Vara Federal Criminal do Rio de 

Janeiro, motivo pelo qual postulou a adoção de uma série de 

diligências; fez instruir esta última manifestação com documentos 

(fls. 2882/2905); posteriormente, GLÊNIO protocolou uma terceira 

peça (fls. 2907/2910), em que fez diversas afirmações acerca da peça 

ministerial de fls. 2849/2872, com juízo negativo a tal respeito, e 

postula a intimação do Ministério Público para que se manifestasse a 

respeito de certos temas de sua resposta à acusação, que não teriam 

recebido, a seu aviso, tratamento adequado. 

Encartou-se cópia de decisão de indeferimento liminar da 

exceção de suspeição de autuação 2010.51.01.808200-5 (fls. 2923), 

após o que o Juízo determinou, antes do enfrentamento da matéria do 

art. 397 do CPP, vista dos autos ao Ministério Público, pois que 

objeto de pedido ainda não apreciado (fls. 2924), e foi juntada 

cópia de decisão de indeferimento liminar da exceção de suspeição de 

numeração 2010.51.01.803929-0 (fls. 2927), e o Ministério Público 

apresentou pleito de desistência da oitiva de todas as testemunhas 

por ele arroladas (fls. 2942), e postulou a juntada de documentação 

que teria relação com feito em trâmite perante o D. Juízo da 1ª Vara 

Federal Criminal do Rio de Janeiro, bem como com acusados nos 

presentes autos (fls. 2945/2946); o Ministério Público ainda 

manifestou-se novamente acerca do teor das respostas à acusação 

ofertadas pelos réus (fls. 2947/2964), após sumarizá-lo; ressaltou,a 

na oportunidade, a excepcionalidade da absolvição sumária, e expôs 

que nenhuma das peças defensivas teria apresentado causa suficiente 

para a prolação de juízo absolutório liminar; rechaçou, assim, a 

alegação de ilicitude dos elementos indiciários que serviram de 

suporte à denúncia, a argumentação de inépcia denuncial, e abordou 

os requerimentos de cunho probatório, pugnando, ao fim, pelo regular 

prosseguimento do feito. 
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Na sequência, o Juízo, entendendo improcederem as questões 

preliminares suscitadas pelas DD. Defesas, rejeitou os pleitos de 

absolvição sumária e determinou o ingresso na fase instrutória da 

demanda, tendo ainda deferido alguns dos pedidos de diligências 

deduzidos (fls. 2968/2990). 

GLÊNIO, então, manifestou-se novamente (fls. 2992/2994), 

acerca de elementos pertinentes a feito que lhe envolveria e teria 

trâmite perante o D. Juízo da 1ª Vara Federal Criminal do Rio de 

Janeiro, os quais estariam sendo em seu desfavor utilizados pelo 

Ministério Público, pelo que pediu que o Juízo requisitasse cópias 

de tal demanda, as encartasse nos presentes autos, e lhe intimasse 

para que sobre elas falasse; CIBELE também apresentou considerações 

semelhantes (fls. 3007/3009), e deduziu pleitos correlatos. 

O Juízo, encadeadamente, apreciou os pleitos pendentes de 

GLÊNIO e CIBELE, e concluiu fundamentadamente pelo seu indeferimento 

(fls. 3103/3106); em seguida, CIBELE ofertou manifestação, em que 

criticou a decisão do Juízo anterior, e requereu sua reconsideração 

(fls. 3111/3113), o mesmo tendo sido feito por GLÊNIO (fls. 

3116/3120), com apresentação de documentos em apoio a sua postulação 

(fls. 3121/3124), e por RAMON (fls. 3125/3127), também com 

apresentação de documentos (fls. 3128/3131). 

Na sequência e em relação à decisão de indeferimento de 

diligências probatórias, foram interpostas apelações por GLÊNIO 

(fls. 3139), RAMON (fls. 3140), CIBELE (fls. 3141), e outra por 

RAMON, desta vez em conjunto com SAMI (fls. 3142); JOSÉ apresentou 

ainda pleito de reconsideração, contra o indeferimento de algumas 

das oitivas por ele postuladas (fls. 3145/3147). 

JOSÉ indicou quesitos para exame pericial a seu pedido 

deferido (fls. 3148/3149); MARCOS apresentou arrazoado em que alegou 

que o indeferimento de algumas das diligências por ele postuladas 

caracterizaria cerceamento de defesa, e pugnou pela reconsideração 

do posicionamento judicial, além de apresentar quesitos quanto ao 

exame pericial antes referido, e sustentar que a colheita de 

manifestação ministerial, após as respostas à acusação, atraiu a 

pecha de nulo ao desenrolar do feito (fls. 3150/3155); ROGÉRIO 

igualmente postulou reconsideração do indeferimento de algumas 

diligências por ele requeridas e apresentou quesitos para o exame 

pericial anteriormente referido (fls. 3158/3160), fazendo juntar 

documentos, na oportunidade (fls. 3161/3169). 

Novamente o Juízo apreciou os argumentos deduzidos (fls. 

3170/3175), concluindo pelo acolhimento parcial dos pleitos de 

reconsideração – com determinação de adoção das providências 

operacionais tendentes a seu cumprimento -, inacolheu os recursos 

manejados, e ordenou o prosseguimento do feito, com designação de 

audiência de instrução. 

Ao ensejo, GLÊNIO pediu que as oitivas testemunhais somente 

tivessem lugar após a vinda aos autos de documentos judicialmente 

requisitados (fls. 3181/3182), apresentou rol de testemunhas e 

quesitos em exame pericial (fls. 3183/3192), e CIBELE pediu sua 

intimação, quando da vinda aos autos de determinados documentos 

objeto de requisição judicial, para a seu respeito se manifestar 

(fls. 3193); RAMON e SAMI também apresentaram rol de testemunhas e 

quesitos para exame pericial (fls. 3195/3197), JOSÉ reiterou seu 

pleito de oitivas testemunhais (fls. 3198), o mesmo tendo feito 

MARCOS (fls. 3199/3200)e ROGÉRIO (fls. 3201/3203), e o Juízo ordenou 

a intimação de algumas das Defesas para esclarecimentos a respeito 

de diligências pendentes (fls. 3228), ao que se manifestaram, em 

atendimento, GLÊNIO (fls. 3277/3278), e RAMON e SAMI (fls. 

3279/3280). 

GLÊNIO requereu a instauração de incidente de ilicitude de 

prova, a respeito de cópias de procedimentos administrativos que 

estribariam a pretensão acusatória (fls. 3284/3286), instruindo o 

pleito com documentos (fls. 3287/3293); a respeito, o Ministério 

Público opinou pelo indeferimento do pedido (fls. 3293v.). 

Veio aos autos requisição de informações, no bojo do habeas 

corpus 2011.02.01.016717-6 (fls. 3297/3298), devidamente atendida 

(fls. 3299), e veio aos autos cópia de termo de audiência, presidida 

pelo D. Juízo da 11ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas 
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Gerais e ocorrida no bojo de carta precatória para lá expedida, em 

que ouvidas as testemunhas Antônio Carlos Vieira, Plauto Goveia e 

Patrícia Silveira Mourão Scarabelli (fls. 3388/3390). 

O Ministério Público promoveu a juntada de documentos (fls. 

3391/3401), e o Juízo externou uma série de determinações às partes, 

relativas a diligências pendentes, e indeferiu o incidente de 

invalidade de prova, suscitado por GLÊNIO (fls. 3402/3404), após o 

que GLÊNIO (fls. 3424), SAMI (fls. 3425) e RAMON (fls. 3426) 

deduziram pedidos pertinentes aos futuros trâmites do feito; GLÊNIO 

ainda teceu diversas considerações sobre depoimentos testemunhais 

pendentes (fls. 3427/3429); o Juízo, então, proferiu decisão a 

respeito dos temas pendentes, mormente pertinentes à instrução do 

feito (fls. 3430/3432). 

Deu-se, a seguir, assentada de audiência instrutória, na 

sede deste Juízo (fls. 3461/3464), quando foram ouvidas as 

testemunhas Patrícia de seixas Lessa (fls. 3465), Waldecyr Maciel 

Gomes (fls. 3466), Julian Fonseca Peña Chediak (fls. 3467), André 

Luiz Dumortout de Mendonça (fls. 3468), Cláudio de Castro Panoeiro 

(fls. 3469), José Maurício Ferreira Mourão (fls. 3470), Marcelo 

Ignácio Pinheiro de Macêdo (fls. 3471), Waldemir Messias de Araújo 

(fls. 3472), Marcus Vinicius Toscano Costa (fls. 3473), Paula 

Braverman Bocai (fls. 3474), Elza Maria Dias Nunes (fls. 3475) e 

Márcio Botelho de Oliveira (fls. 3476), tudo registrado em meio 

audiovisual (fls. 3477), tendo ainda sido juntado documento 

apresentado em audiência, por uma das testemunhas (fls. 3479/3484); 

encartou-se também a mídia continente dos registros audiovisuais da 

assentada da audiência instrutória realizada junto ao D. Juízo da 

11ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais (fls. 3502). 

GLÊNIO apresentou arrazoado em que arrola diversas 

ilegalidades que lhe estariam vitimando, e que estariam sendo 

praticadas por integrantes da Polícia Federal e do Ministério 

Público Federal, após o que deduziu uma série de pleitos de cunho 

instrutório (fls. 3506/3518), apresentando, na oportunidade, 

documentos (fls. 3519/3703); logo após, GLÊNIO apresentou nova 

manifestação (fls. 3704/3706), em que apresentou outros pedidos, 

fazendo-a instruir com outros documentos (fls. 3707/3711), e CIBELE 

promoveu a juntada de documentos (fls. 3712/3718), o mesmo tendo 

sido efetivado por GLÊNIO (fls. 3741/3758), e o Juízo proferiu 

decisão a respeito de tais ponderações, exarando ainda 

determinações, relativas às oitivas ainda pendentes (fls. 

3763/3764). 

Veio ainda aos autos cópia de termo de audiência, realizada 

por meio de carta precatória junto ao D. Juízo da 2ª Vara Federal da 

Seção Judiciária da Bahia (fls. 3803), quando foi ouvida a 

testemunha Antônio Waldir dos Santos da Conceição (fls. 3804), com 

registro em meio audiovisual (fls. 3805); foi protocolado pedido de 

dispensa de oitiva, por Luis Inácio Lula da Silva (fls. 3822/3825), 

e foi informada, com cópias pertinentes, a denegação da ordem de 

habeas corpus 2011.02.01.016717-6, pela E. 2ª Turma Especializada do 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região (fls. 3842/3853). 

GLÊNIO pediu substituição de determinada testemunha (fls. 

3855), tendo, em seguida, o Juízo decidido pedidos e questões 

pendentes (fls. 3856/3857), emitindo determinações às partes; GLÊNIO 

ofertou três manifestações (fls. 3933/3934, 3937/3938 e 3939) em que 

tece considerações e deduz pleitos de cunho probatório; o Juízo, 

encadeadamente, decidiu pleitos pendentes e emitiu ordens às partes 

(fls. 3940/3941). 

JOSÉ apresentou arrazoado (fls. 3947/3949) – acompanhado de 

documentos (fls. 3950/3959) - e postulou o adiamento de seu 

interrogatório e sua oitiva em Belo Horizonte/MG, tendo o Ministério 

Público se manifestado, conforme determinado em fls. 3856), após o 

que o Juízo decidiu questões pendentes a respeito do andamento do 

feito (fls. 3973/3975). 

Vieram aos autos cópias do mandado de segurança 

2012.02.01.004922-6, em trâmite perante a E. 2ª Turma Especializada 

do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no bojo do qual foi 

deferida liminar, para suspender a eficácia de ato decisório que 
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determinou a oitiva de Luís Inácio Lula da Silva (fls. 3977/3979 e 

3985/3987). 

A seguir, GLÊNIO ofertou nova manifestação, em que apontou 

elementos que indicariam que a acusação em seu desfavor manejada 

seria improcedente, e pediu que fossem encaminhados documentos a 

instâncias de controle ministeriais e à Polícia Federal, para 

apuração de responsabilidades (fls.4008/4010), instruindo-a com 

mídia eletrônica (fls. 4011), e foram juntadas cópias de documentos 

pertinentes à oitiva, por carta precatória junto ao D. Juízo da 2ª 

Vara Federal da Seção Judiciária do Amapá, da testemunha Guilherme 

Gouvêa dos Santos (fls. 4025/4026), e GLÊNIO indicou cópias de 

parcelas dos autos que deveriam instruir cartas precatórias 

expedidas por este Juízo (fls. 4031/4032), e externou pedido de 

vista de determinado inquérito policial (fls. 4033); SAMI também 

deduziu pedido de diligência (fls. 4034), o mesmo tendo sido feito 

por RAMON (fls. 4035). 

Foi encartada documentação relativa a audiência realizada 

junto ao D. Juízo da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, 

ocasião em que foram ouvidos Sérgio augusto Guedes Pereira de Souza, 

Nei Schilling Zilmanovits, Edmundo de Paulo, Jorge Eduardo Prada 

Levy, Silvânio Covas, Cláudia Regina Gouveia César e Edson Celso de 

Freitas Santa Cruz (fls. 4097/4168); na sequência, RAMON e SAMI 

postularam dispensa de serem interrogados (fls. 4183/4184), e o 

Juízo decidiu diversos pleitos pendentes (fls. 4186/4187). 

GLÊNIO deduziu certo pedido de diligência (fls. 4192), 

tendo sido feito pleito também por RAMON e SAMI (fls. 4193/4194), 

instruído com documentos (fls. 4195/4196); deduziram outro pleito 

RAMON e SAMI (fls. 4200), e foram encartados os documentos originais 

pertinentes à audiência instrutória realizada perante o D. Juízo da 

11ª Federal Criminal da Seção Judiciária de Minas Gerais (fls. 

428/4230). 

Vieram aos autos documentos dando conta de novas audiências 

instrutórias, conduzidas pelo D. Juízo da 11ª Vara Federal Criminal 

da Seção Judiciária de Minas Gerais, ocasiões em que foram ouvidas 

as testemunhas Sebastião dos Reis Ribeiros da Silva, Pedro Paulo 

Lacerda e Cláudio Roberto Leal Rodrigues (fls. 42169/4273), e 

Ricardo Annes Guimarães (fls. 4310/4313). 

CIBELE, então deduziu pedido de cunho instrutório (fls. 

4320/4321), o mesmo tendo feito GLÊNIO (fls. 4327/4329), e 

apresentado pleito outro por CIBELE (fls. 4332/4335), acompanhado de 

documentos (fls. 4336/4340), e vieram aos autos cópias de termo de 

audiência, realizado perante o D. Juízo da 12ª Vara Federal da Seção 

Judiciária do Distrito Federal, em que ouvidas as testemunhas 

Antônio Gustavo Martos do Vale, Bolívar Tarragó Moura Neto, Antônio 

Gustavo Rodrigues, Marcos Martins de Souza e Maurício Lucena do Val 

(fls. 4350/4351); foi ainda deduzido pleito instrutório por GLÊNIO 

(fls. 4353/4354) e JOSÉ postulou sua dispensa de interrogatório 

(fls. 4355/4356), ao que se seguiu novo pleito de cunho probatório 

de GLÊNIO (fls. 4406), e manifestação de GLÊNIO, quanto ao mérito 

causal (fls. 4461/4465), e SAMI ofertou pleito instrutório (fls. 

4466), após o que o Juízo decidiu diversos temas pendentes, 

expedindo correlatas determinações (fls. 4476/4478), seguindo-se 

outros pleitos probatórios de RAMON (fls. 4497), GLÊNIO (fls. 4498) 

e de CIBELE (fls. 4499/4501), insurgindo-se contra indeferimentos 

anteriores de diligências, ocasião em que apresentou documentos 

(fls. 4502/4512). 

ROGÉRIO apresentou requerimento de cunho probatório (fls. 

4531)e foi encartada documentação pertinente às oitivas, por carta 

precatória e junto ao D. Juízo da 12ª Vara Federal da Seção 

Judiciária do Distrito Federal, do Exmo Sr Ministro do C. Superior 

Tribunal de Justiça Ricardo Villas Boas Cueva (fls. 4616/4618), bem 

como de Antônio Gustavo Martos do Vale, Bolívar Tarragó Moura Neto, 

Antônio Gustavo Rodrigues, Marcos Martins de Souza e Maurício Lucena 

do Val (fls. 4635/4641), e de José Sousa de Jesus, Aldemário Araújo 

de Castro, José Aristeu da Silveira, Joel de Souza Bastos e Ricardo 

Lião (fls. 4645/4653) e Edson Antônio Costa Britto Garcia (fls. 

4674/4676), e, em seguida, o Ministério Público se manifestou a 

respeito de requerimentos pendentes de apreciação (fls. 4697v.). 
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GLÊNIO deduziu uma série de pleitos de cunho probatório e 

pertinente aos subsequentes trâmites (fls. 4713/4715) e JOSÉ 

apresentou embargos de declaração em face da decisão anterior, 

postulando seu esclarecimento (fls. 4717/4719), e MARCOS postulou o 

adiamento de atos instrutórios (fls. 4724/47247); na sequência, foi 

realizada assentada da audiência de instrução junto a este Juízo 

(fls. 4751/44753), quando, após decididas questões pendentes, foram 

ouvidos Luiz Fernando de Freitas Santos (fls. 4754), César saores 

dos Reis (fls. 4755) e Carlos Eduardo Ramon da Cruz Rangel (fls. 

4756), sendo tudo registrado em meio audiovisual (fls. 4757); em 

seguida, SAMI deduziu pleitos de cunho probatório (fls. 4772/4773), 

junto de documento (fls. 4774), e JOSÉ postulou a reconsideração de 

decisão anterior, quanto a designação de audiência por este Juízo 

(fls. 4808/4809), tendo, após, GLÊNIO efetuado pedido (fls. 5161), e 

o Juízo decidido questões pendentes (fls. 5164/5166). 

Encartaram-se, então, cópias de decisões proferidas pela E. 

2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a 

primeira no bojo do habeas corpus 2012.02.01.014554-9, no sentido da 

denegação da medida liminar então perseguida (fls. 5168/5177), a 

segunda nos autos do habeas corpus 2012.02.01.014552-5, também 

indeferindo a medida liminar postulada (fls. 5178/5187), a terceira 

nos autos do habeas corpus 2012.02.01.014550-1, indeferindo a 

liminar pleiteada (fls. 5188/5197) e a quarta no habeas corpus 

2012.02.01.014553-7, indeferindo a liminar vindicada (fls. 

5198/5206); GLÊNIO deduziu pleitos instrutórios (fls. 5214 e 

5216/5217), tendo sido o mesmo feito por CIBELE (fls. 5218/5219); 

posteriormente, GLÊNIO  deduziu mais três pleitos instrutórios (fls. 

5225/5226, 5227 e 5228/5230), tendo sido apresentados pleitos ainda 

por CIBELE (fls. 5231/5233), SAMI (fls. 5234/5236) e RAMON (fls. 

5237/5238 e 5239/5241). 

Realizou-se, na sequência, assentada da audiência de 

instrução na sede deste Juízo (fls. 5242/5243), quando foram ouvidos 

José Augusto da Costa Tatagiba (fls. 5244), David Millech (fls. 

5245) e Júlio Rafael de Aragão Bozano (fls. 5246), tudo registrado 

em meio audiovisual (fls. 5247), após o que vieram aos autos cópias 

das informações prestadas no habeas corpus 2012-02.01.014554-9 (fls. 

5269/5271), no habeas corpus 2012.02.01.014552-5 (fls. 5273/5275), 

no habeas corpus 2012.02.01.014550-1 (fls. 5277/5279), e no habeas 

corpus 2012.02.01.014553-7 (fls. 5281/5273). 

Veio aos autos o teor dos atos que resultaram na oitiva, 

por carta precatória e junto ao D. Juízo da 6ª Vara Federal Criminal 

da Seção Judiciária de São Paulo/SP, de Jorge Eduardo Prada Levy 

(fls. 5315/5318) e CIBELE promoveu a juntada de mídia com registro 

de oitivas realizadas em autos apensos (fls. 5352/5353), tendo, em 

seguida, o Ministério Público se manifestado acerca de pleito 

probatório pendente de apreciação (fls. 5355), e GLÊNIO deduziu 

pedido de cunho instrutório, em duas oportunidades (fls. 5366/5370 e 

5375/5376), após o que vieram aos autos comunicações acerca da 

denegação das ordens postuladas nos autos de habeas corpus 

2012.02.01.014552-5, 2012.02.01.014550-1, 2012.02.01.014553-7 e 

2012.02.01.014554-9 (fls. 5379/5383). 

Depois, encartou-se aos autos documentação pertinente a 

oitiva de testemunhas, realizada por carta precatória junto ao D. 

Juízo da Vara Federal de São Pedro D´Aldeia/RJ (fls. 5386/5391), e o 

Ministério Público deduziu pleito e se manifestou a respeito de 

pedidos defensivos pendentes de apreciação (fls. 5397v.), e juntou-

se documentação pertinente ao julgamento, pela E. 2ª Turma 

Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, dos pedidos 

de embargos de declaração em face dos acórdãos proferidos nos autos 

de habeas corpus de numeração 2012.02.01.014554-9 e 

2012.02.01.014553-7 (fls. 5413/5415), e GLÊNIO apresentou pedidos de 

cunho probatório (fls. 5419/5420 e 5437/5438), após o que vieram aos 

autos cópias de peças atinentes ao julgamento, pela E. 2ª Turma 

Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, de embargos 

de declaração opostos em face do acórdão prolatado no bojo do habeas 

corpus 2012.02.01.0014552-5 (fls. 5439/5441), e o Juízo, em seguida, 

apreciou pedidos pendentes e determinou ordens para execução do 

quanto resolvido (fls. 5442/5444). 
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Encadeadamente, CIBELE manejou embargos de declaração em 

face daquele decisório (fls. 5447/5448), e deste ato apelaram GLÊNIO 

(fls. 5449), RAMON (fls. 5450), e CIBELE (fls. 5451), tendo GLÊNIO 

feito pedidos de caráter instrutório (fls. 5452/5454), o mesmo tendo 

feito CIBELE (fls. 5468/5469) e RAMON (fls. 5470/5471), tendo sido 

encartadas cópias pertinentes ao julgamento, pela E. 2ª Turma 

Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, do habeas 

corpus 2012.02.01.014554-9 (fls. 5476/5493) e SAMI ofertou pedido de 

caráter instrutório (fls. 5511/5512); pedidos de cunho instrutório 

foram ainda deduzidos por CIBELE (fls. 5560/5561), RAMON e SAMI 

(fls. 5562/5563) e GLÊNIO (fls. 5564/5565). 

Nova assentada de audiência de instrução, realizada neste 

Juízo (fls. 5577/5578), quando ouvido Robson Papini Mota (fls. 

5579/5580), conforme registro audiovisual incorporado ao caderno 

processual (fls. 5581), tendo sido, na oportunidade, juntado 

documento (fls. 5582/5593); encartou-se carta precatória que, 

cumprida pelo D. Juízo da Vara Federal de São Pedro D´Aldeia/RJ, 

resultou, após a decisão de diversos questionamentos ofertados 

naquele momento (fls. 5604/5607), na oitiva de Célia Portella dos 

Santos (fls. 5608/5609), tendo sido juntados documentos, ainda na 

oportunidade (fls. 5610/5618), e deduziu pedido de caráter 

instrutório GLÊNIO (fls. 5620); ouviu-se uma vez mais, após 

decididos questionamentos (fls. 5631/5634) pelo D. Juízo da Vara 

Federal de São Pedro D´Aldeia/RJ, a testemunha Célia Portella dos 

Santos (5635), com registro em meio audiovisual (fls. 5636). 

GLÊNIO apresentou outro pleito de caráter probatório (fls. 

5642/5646), e o Juízo apreciou diversos pleitos pendentes (fls. 

5647/5650); contra esta decisão manejaram apelações CIBELE (fls. 

5672), RAMON (fls. 5674), RAMON e SAMI (fls. 5676), GLÊNIO (fls. 

5677), CIBELE (fls. 5678), RAMON e SAMI (fls. 5679) e SAMI (fls. 

5680), e se manifestou JOSÉ a respeito de laudo pericial adunado aos 

autos (fls. 5685/5688), após o que veio comunicação de indeferimento 

de medida liminar, solicitando informações, pertinente ao habeas 

corpus 2013.02.01.004982-6 (fls. 5689/5695), as quais foram 

prestadas (fls. 5696/5698); GLÊNIO ainda se manifestou acerca do 

exame pericial anteriormente mencionado (fls. 5700/5703) e o Juízo 

decidiu diversos pleitos pendentes (fls. 5712/5714), após o que o 

Ministério Público ofertou arrazoado (fls. 5728/5730) e vieram aos 

autos informações de que a E. 2ª Turma Especializada do Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região denegou a ordem requerida nos autos do 

habeas corpus 2012.02.01.004982-6 (fls. 5732/5733). 

GLÊNIO solicitou novo prazo para manifestação (fls. 5734) e 

ofertou dois arrazoados, com pleitos de caráter probatório (fls. 

5755/5757 e 5758/5759), e, em audiência realizada pelo D. Juízo da 

12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (fls. 

5796), foram ouvidos Waldir Quintiliano da Silva (fls. 5797) e 

Gilberto Frussa (fls. 5798), com registro audiovisual preservado 

(fls. 5799), e, em outra audiência perante aquele D. Juízo (fls. 

5831), foi ouvido Henrique Pinheiro Torres (fls. 5832), com registro 

audiovisual (fls. 5833). 

O Juízo determinou a colheita de manifestações das partes, 

acerca de determinado laudo pericial (fls. 5839), a cujo chamado 

acudiram com arrazoados JOSÉ (fls. 5848/5850) e GLÊNIO (fls. 

5852/5853), ao que o Juízo decidiu pleitos pendentes de apreciação 

(fls. 5856/5858). 

GLÊNIO deduziu novos pleitos de caráter probante (fls. 

5859/5860), o mesmo tendo feito JOSÉ (fls. 5862/5865), e GLÊNIO 

manifestou-se novamente acerca da instrução de insurgência recursal 

sua pendente de apreciação (fls. 5958), ao que o Juízo decidiu 

questões pendentes e exarou determinações (fls. 5960); em seguida, 

vieram arrazoados semelhantes de CIBELE (fls. 5961/5963), RAMON 

(fls. 5964/5965) e SAMI (fls. 5966/5967), insurgindo-se contra 

suposta sonegação de elementos probatórios, a respeito do que se 

manifestou contrariamente o Parquet (fls. 5967v.). 

GLÊNIO, em duas oportunidades (fls. 5981/5982 e 5985/5987) 

apresentou pleitos instrutórios, o mesmo tendo feito CIBELE (fls. 

5988/5989) e RAMON e SAMI (fls. 5990/5991); na sequência, RAMON e 

SAMI se manifestaram a respeito de elementos de convicção que teriam 
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sido originados em feito em curso perante o D. Juízo da 1ª Vara 

Federal Criminal do Rio de Janeiro (fls. 58992/5994), o mesmo tendo 

feito GLÊNIO (fls. 5995/6040), CIBELE (fls. 6041/6073), tendo GLÊNIO 

apresentado ainda outro pleito (fls. 6078); o Juízo, em seguida, 

proferiu decisão acerca do quanto pendente de apreciação (fls. 

6081/6082), e ofertaram pleitos de caráter probatório RAMON e SAMI 

(fls. 6091/6092) e GLÊNIO (fls. 6093/6096), instruído o deste último 

por documentos (fls. 6097/6114), e veio as autos comunicação de que 

o C. Superior Tribunal de Justiça negou provimento a recurso em 

mandado de segurança com numeração original 2011.02.01.000788-4, 

manejado por GLÊNIO (fls. 6117). 

Deduziram pedidos de cunho probatório GLÊNIO (fls. 

6125/6126), JOSÉ (fls. 6127/6129), CIBELE (fls. 6130/6132) e RAMON e 

SAMI (fls. 6133/6134), a cujo ensejo proferiu o Juízo ato decisório 

(fls. 6135/6136); MARCOS postulou o adiamento de audiência aprazada 

(fls. 6140/6143), juntando, na oportunidade, documentos (fls. 

6144/6148), o mesmo tendo requerido ROGÉRIO (fls. 6151/6152), também 

com documentos (fls. 6153), a cujo ensejo o Juízo proferiu novo ato 

decisório, adiando a audiência (fls. 6164/6165). 

Vieram aos autos cópias de decisão de indeferimento de 

medida liminar, com solicitação de informações, proferida nos autos 

do habeas corpus 2013.02.01.016382-9 (fls. 6170/6179), tendo sido as 

informações prestadas (fls. 6180); GLÊNIO, em seguida, ofertou 

pleitos instrutórios (fls. 6183/6185 e 6200/6206 – este último com 

documentos de fls. 6207/6237) e vieram aos autos cópias acerca do 

julgamento, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, de recursos 

especial em que discutida o pretendido depoimento de Luís Inácio 

Lula da Silva, indeferindo-se pleito de suspensão de audiência então 

a ser realizada por este Juízo (fls. 6239/6242). 

Depois, CIBELE deduziu pleitos de cunho probatório (fls. 

6243/6244); o Juízo, em seguida, decidiu pleitos pendentes e 

designou data para assentada de audiência de instrução e determinou 

a expedição de cartas precatórias para interrogatório dos réus 

residentes fora do território da Seção Judiciária Fluminense (fls. 

6245/6246); JOSÉ postulou a realização de seu interrogatório por 

videoconferência (fls. 6265/6266) e foram encartadas cópias de peças 

pertinentes ao julgamento, pela E. 2ª Turma Especializada do 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, do habeas corpus 

2013.02.02.016382-9 (fls. 6269/6273). 

GLÊNIO informou o falecimento de RAMON e postulou a 

extinção de sua punibilidade (fls. 6282); o Juízo, então, indeferiu 

a realização de interrogatórios por videoconferência (fls. 

6289/6290), após o que veio aos autos comunicação da concessão de 

medida liminar nos autos do habeas corpus 2014.02.01.005774-8, com 

determinação de suspensão da assentada aprazada (fls. 6298/6307), e 

o Juízo determinou o cumprimento da ordem da Superior Instância, e a 

expedição de ofício inquirindo acerca do prosseguimento dos trâmites 

(fls. 6312), o que restou executado (fls. 6314/6315), e, após, 

ordenou a designação de assentada para realização de todos os 

interrogatórios, inclusive por videoconferência em relação aos 

residentes fora do território da Seção Judiciária Fluminense (fls. 

6321/6322). 

O Ministério Público postulou a adoção de diligência para 

aferir o efetivo falecimento de RAMON (fls. 6358), o que foi 

acolhido pelo Juízo (fls. 6359); adunada a pertinente certidão de 

óbito (fls. 6379), o Juízo, por sentença publicada em cartório em 

19/08/2014, extinguiu a punibilidade de RAMON, com espeque no art. 

107, I, do CP (fls. 6380). 

Em seguida, realizou-se assentada de audiência instrutória, 

neste Juízo (fls. 6382/6383), ocasião em que foram interrogados 

CIBELE (fls. 6384/6385), GLÊNIO (fls. 6386/6387), ROGÉRIO (fls. 

6388/6389), MARCOS (fls. 6390/6391) e JOSÉ (fls. 6392/6393), de tudo 

tendo sido guardado registro audiovisual (fls. 6394), tendo SAMI 

sido dispensada do ato, por fazer uso do direito ao silêncio – o 

termo de assentada pertinente ao ato, em relação àqueles ouvidos 

remotamente, por videoconferência, encontra-se em fls. 6493/6494; na 

ocasião, ainda, o Juízo ordenou a abertura de prazo às partes para 
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que dissessem acerca de eventuais diligências complementares, na 

forma do art. 402 do CPP. 

O Ministério Público manifestou não ter diligências outras 

a pleitear (fls. 6396); requereram diligências complementares 

ROGÉRIO (fls. 6397/6399 – instruída com documento de fls. 6400), 

JOSÉ (fls. 6401/6404), CIBELE (fls. 6405/6408) e GLÊNIO (fls. 

6409/6431) – com nova manifestação posterior (fls. 6525/6527); foi 

ainda certificado o trânsito em julgado da sentença que extingiuiu a 

punibilidade de RAMON (fls. 6528), bem como que MARCOS e SAMI não 

apresentaram pretensões de adoção de diligências complementares 

(fls. 6530), e vieram aos autos cópias de peças dando conta do 

julgamento do habeas corpus 2014.02.01.005774-8, pela E. 2ª Turma 

Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (fls. 

6531/6533). 

Ao ensejo, o Juízo apreciou os pleitos de diligências 

complementares e, fundamentadamente, os indeferiu (fls. 6534/6539), 

decisão atacada por embargos de declaração manejados por GLÊNIO 

(fls. 6581/6591) e CIBELE (fls. 6592/6596), os quais foram 

conhecidos e desprovidos pelo Juízo (fls. 6600/6620). 

JOSÉ ofertou razões finais (fls. 6621/6640), em que, em 

sede preliminar, alegou que a denúncia em seu desfavor apresentada 

pelo Ministério Público seria violadora do postulado da 

indivisibilidade da ação penal, pois que teria deixado de 

contemplar, em seu polo passivo, os beneficiários finais dos 

pretensos ilícitos narrados, além de ter sido a inicial acusatória 

inquinada de nulidade em função de sua suposta inépcia; ainda em 

caráter preliminar, sustentou que as provas que teriam lastreado a 

deflagração da ação penal seriam ilícitas, a uma porque 

caracterizariam prova emprestada colhida originalmente em processos 

administrativos de que não teria sido parte JOSÉ, e, a duas, porque 

os feitos administrativos teriam sido anulados judicialmente, 

conforme teria sido noticiado por GLÊNIO. 

Ainda em terreno preliminar, sustentou que seus direitos 

fundamentais de índole defensiva teriam sido cerceados, pois que 

teria sido indeferida a produção de prova pericial por ele 

requerida, e que seria indispensável ao robustecimento probatório de 

suas teses; como última alegação de cunho preliminar, teria se dado 

inépcia denuncial, na medida em que não teria sido descrito, no 

tocante á imputação de lavagem de ativos que lhe teria sido 

direcionada pelo Parquet, qual seria o delito antecedente. 

Em sede meritória, asseverou que teria restado comprovada a 

impossibilidade de que GLÊNIO tivesse atuado, na condição de 

Procurador da Fazenda Nacional oficiante perante o CRSFN, para 

beneficiar instituições financeiras interessadas em julgamentos do 

órgão, e que JOSÉ apenas constaria na presente ação porque pessoa 

jurídica por ele controlada – a Tolentino & Mello Assessoria 

Empresarial – teria firmado contrato de consultoria com RAMON. 

Sustentou que GLÊNIO teria atuado como parecerista, junto 

ao órgão julgador administrativo, e que suas posições não deveriam 

ter sido necessariamente contrárias aos interesses dos 

administrados, pelo que não deveriam ser manifestações suas 

favoráveis ao recorrente tomadas como indícios de ilícitos, bem como 

que, de mais a mais, JOSÉ não teria tido qualquer conduta sequer 

narrada, que tivesse relação com os tais julgamentos, pelo que 

nenhuma responsabilidade nesta demanda lhe poderia ser imputada. 

Argumentou que o contrato que teria sido mantido entre a 

Tolentino & Mello Assessoria Empresarial e RAMON teria sido 

comprovadamente lícito, circunstância que teria sido objeto de 

demanda judicial específica, e que nada em contrário teria sido 

comprovado pelo Ministério Público. 

Disse que RAMON teria sido profissional dotado de diversos 

predicados que o qualificariam para a realização dos trabalhos que 

teriam sido contratados por força da relação em questão, e que, em 

desconformidade com o quanto alegado pelo Parquet, a Tolentino & 

Mello Assessoria empresarial teria tido recursos em caixa para 

efetuar os pagamentos indicados a RAMON, e que os valores que teriam 

sido pagos à pessoa jurídica por suas clientes instituições 
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financeiras nada teria a ver com os montantes transferidos ao 

consultor RAMON. 

Desenvolveu que os encontros e viagens narrados na denúncia 

não teriam contado com qualquer participação de JOSÉ, pelo que, 

quanto ao ponto, nada lhe poderia ser imputado, e que, outrossim, 

nem sequer teria sido narrado qualquer resultado favorável a JOSÉ a 

partir das condutas imputadas pelo Ministério Público, o que mais 

ainda enfraqueceria a acusação. 

Historiou que teria sido o contrato entre a Tolentino & 

Mello Assessoria Empresarial e RAMON sido declarado formal e 

materialmente regular, a partir de exames procedidos pela Polícia 

Federal, o que, aliado à circunstância de que nada teria a ganhar 

com os supostos ilícitos, levaria à conclusão de que de nada injusto 

teria participado, o que, por sua vez, conduziria à conclusão 

contrária à alegação ministerial de ser ter aperfeiçoado delito de 

quadrilha. 

Afirmou que a imputação de tráfico de influência seria 

imperfeita e não se coadunaria a narrativa ministerial ao tipo penal 

tido por violado, e que, de qualquer maneira, teria restado 

cabalmente comprovado sua completa impossibilidade de influenciar os 

julgamentos do CRSFN. 

Vaticinou, quanto à imputação de corrupção ativa, que teria 

restado comprovado que GLÊNIO não teria manejado possibilidade de 

influir nos julgamentos do CRSFN, pelo que jamais se poderia ter a 

figura típica cogitada por aperfeiçoada, pois que tal exigiria que a 

atuação do funcionário público estivesse inserida dentro de seu 

plexo de atribuições; e, ademais, JOSÉ não teria qualquer interesse 

nos julgamentos administrativos em questão, outra razão pela qual 

não se poderia ter a conduta narrada como subsumível ao tipo 

indicado pelo Ministério Público. 

No que diz com a acusação de branqueamento de ativos, 

explicou que o contrato entre a Tolentino & Mello Assessoria 

Empresarial e RAMON teria sido tido pela Polícia Federal como 

verdadeiro, o que afastaria a tese ministerial de que teria sido 

forjado para encobrir a natureza dos pagamentos feitos pela pessoa 

jurídica; de mais a mais, apontou que os pagamentos que teriam sido 

feitos a RAMON teriam se dado por ordem bancária regular, com 

indicação de origem e destino, pelo que não poderia se cogitar de 

ocultação, além do que não teria sido narrado na inicial acusatória 

qual teria sido o delito antecedente, tudo a redundar na 

impossibilidade de tipificação da conduta em questão, sob a previsão 

normativa cogitada. 

Considerou ainda que a pretensão punitiva estatal estaria 

fulminada pela prescrição, dadas as circunstâncias que envolveriam 

os supostos fatos; arrematou, pugnando pelo reconhecimento das 

nulidades suscitadas, com saneamento do feito, e, subsidiariamente, 

pela sua absolvição; em caráter subsidiário, pugnou pelo 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, e, 

subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela consideração 

favorável de suas circunstâncias pessoais, com substituição de pena 

corporal e reconhecimento do direito de recorrer em liberdade. 

O Ministério Público, então, ofertou seus memoriais 

derradeiros (fls. 6642/6651), ocasião em que principiou por relatar 

os trâmites até então vencidos, após o que vaticinou que as 

acusações lançadas na denúncia teriam restado comprovadas pelo 

resultado da instrução criminal. 

Asseverou que os elementos de convicção que teriam 

lastreado o oferecimento da denúncia não teria sido desconstituído 

ao longo da etapa processual, pela atividade defensiva, e que, neste 

sentido, seria prova cabal dos ilícitos a coincidência entre as 

datas dos pareceres cuja autoria teria sido atribuída a GLÊNIO e 

seus supostos viagens e encontros com os demais réus, conforme teria 

resultado da análise da agenda de pretensa assessora de MARCOS. 

Afiançou que não mereceria crédito alegada tese de que os 

réus teriam se encontrado em função de comuns interesses hípicos, a 

qual não seria razoável e não teria suporte probante, bem como que 

GLÊNIO não teria podido explicar satisfatoriamente pretensas 

transferências que teriam sido por ele recebidas. 
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Indicou que teria restado comprovada a falsidade da 

alegação de que os valores destas transferências seriam relativos a 

remuneração devida pela Tolentino & Mello Assessoria Empresarial a 

RAMON, dado que este não teria credenciais profissionais que 

emprestassem credibilidade à contratação, o que seria reforçado pela 

especialização alegada da pessoa jurídica na matéria tributária. 

Articulou que as transferências bancárias entre GLÊNIO e 

CIBELE não teriam tido qualquer explicação, o que haveria de 

redundar na consideração de que se estaria diante de conduta de 

branqueamento de ativos, por parte de ambos, assim como dos demais  

que teriam ocultado ativos de GLÊNIO. 

Arguiu que exceção deveria ser feita a SAMI, que não teria 

discernimento para se afastar de supostos ilícitos que teriam sido 

praticados por GLÊNIO que seria seu filho, dada sua idade avançada, 

situação na qual este último lhe teria utilizado como mero 

instrumento em seus propósitos. 

Arrematou, pugnando pela emissão de juízo de procedência 

parcial da pretensão acusatória, para condenar GLÊNIO, MARCOS, 

ROGÉRIO, JOSÉ e CIBELE pelos crimes imputados na denúncia, e 

absolver SAMI. 

Seguiu-se o encartamento de embargos de declaração (fls. 

6652/6659) manejados por GLÊNIO, em face da decisão de fls. 

6600/6620, e JOSÉ ratificou suas alegações finais ofertadas 

anteriormente (fls. 6660/6661), com nova via de sua peça já 

apresentada (fls. 6662/6681), após o que GLÊNIO propôs a instauração 

de incidente de falsidade de determinados elementos de convicção já 

encartados (fls. 6682/6684) e GLÊNIO apresentou pleito de concessão 

de prazo, para alegações finais, idêntico ao gozado pelo Ministério 

Público (fls. 6685/6686). 

Veio aos autos informação dando conta do indeferimento da 

medida liminar postulada no habeas corpus 0000533-39.2015.4.02.0000 

(fls. 6682/6687), tendo sido prestadas as devidas informações (fls. 

6694/6718), após o que o Juízo conheceu dos embargos e os desproveu, 

tendo indeferido pleito de JOSÉ e decidiu ainda acerca da 

continuidade da marcha processual (fls. 6719/6727), a cujo ensejo 

manejaram embargos de declaração GLÊNIO (fls. 6729/6733) e JOSÉ 

(fls. 6736/6738), inacolhidos ambos pelo Juízo (fls. 6740/6747). 

JOSÉ apresentou pleito relacionado ao prazo para alegações 

finais (fls. 6748/6749) e GLÊNIO manejou novos embargos de 

declaração (fls. 6750/6754) e apresentou pleito outro pertinente a 

prazo para alegações finais (fls. 6755/6756), pleito idêntico tendo 

sido ofertado por CIBELE (fls. 6757/6758); vieram, então, aos autos 

informações a respeito do julgamento do habeas corpus 0000533-

39.2015.4.02.0000, com denegação da ordem pretendida (fls. 

6759/6760), e da exceção de suspeição 0503563-48.2015.4.02.5101, com 

sua rejeição (fls. 6761/6767). 

Na sequência, o Juízo apreciou os embargos de declaração 

manejados e os pleitos outros pendentes (fls. 6768/6777), tendo 

ainda GLÊNIO pedido que o Ministério Público oferecesse novas 

alegações finais (fls. 6778/6779) e apresentaram embargos 

declaratórios CIBELE (fls. 6782/6784) e GLÊNIO (fls. 6785/6789); 

GLÊNIO ainda aviou novos embargos de declaração (fls. 6810/6813) e 

SAMI postulou o desbloqueio de seus ativos (fls. 6814/6815); tudo 

foi decidido pelo Juízo (fls. 6817/6824). 

Foi, então, informado o Juízo acerca da denegação da ordem 

perseguida no habeas corpus 0002724-57.2015.4.02.0000 (fls. 

6825/6826) e da concessão parcial da ordem postulada no habeas 

corpus 0007442-97.2015.4.02.0000, disciplinando o prazo defensivo 

para oferta de alegações finais (fls. 6827/6829). 

GLÊNIO aviou novos embargos declaratórios (fls. 6830/6834), 

e JOSÉ apresentou novo pedido, relativo ao prazo para memoriais 

finais (fls. 6836/6837) e vieram aos autos cópias pertinentes ao 

julgamento do habeas corpus 0000533-39.2015.4.02.0000 (fls. 

6852/6858), tendo o Juízo decidido o quanto pendente de apreciação 

(fls. 6862/6867). 

Encartou-se determinação, oriunda do C. Superior Tribunal 

de Justiça, de prestação de informações pertinentes ao recurso em 

habeas corpus 35307/RJ (fls. 6868/6877), o que foi cumprido (fls. 
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6878/6880); JOSÉ manejou novos embargos de declaração (fls. 

6887/6889), os quais foram conhecidos e desprovidos pelo Juízo (fls. 

6901/6903). 

Na sequência, GLÊNIO apresentou seus derradeiros memoriais 

(fls. 6908/6946), instruídos com documentos (fls. 6947/7002); em sua 

peça, principiou por apresentar suas “premissas jusintelectuais”, e 

asseverou que o Ministério Público não se teria desincumbido de seu 

onus probandi, o que teria se agravado com a postura ministerial de 

ter desistido da oitiva de suas testemunhas, com o que o Parquet 

teria querido evitar a desconstituição do material colhido em etapa 

pré-processual, situação na qual teria ficado evidenciado que o 

acusado não teria praticado os fatos que lhe teriam sido imputados 

na inicial acusatória. 

A seguir, passou a enfrentar diversas afirmações que teriam 

constado da denúncia em seu desfavor aviada pelo Ministério Público, 

e que seriam, a seu sentir, inverdades; na sequência, passou a 

arguir matéria preliminar, que, a seu aviso, constituiria uma série 

de nulidades que inquinariam o feito. 

Alegou, em primeiro lugar, que a denúncia estaria lastreada 

em elementos de convicção inválidos, pois que teriam sido colhidos 

em procedimentos administrativos disciplinares deflagrados em seu 

desfavor que teriam sido judicialmente invalidados; apontou que a 

mesma invalidade atingiria elementos probantes colhidos em ação 

penal que teria tramitado perante a 1ª Vara Federal Criminal do Rio 

de Janeiro, e que não teriam idoneidade a suportar convicção 

judicial. 

Posteriormente, arrolou diversas ocorrências do que teve 

por violações ao devido processo legal; por ocasião da desistência 

ministerial da colheita dos depoimentos de pessoas arroladas pelo 

Parquet, o réu julgou que deveria ter sido “intimado, para saber se 

ainda queria ouvir alguma das testemunhas de acusação”; expôs que 

deveria ter sido intimado para oferecer nome alternativo ao de Luís 

Inácio Lula da silva, por ocasião do indeferimento da oitiva deste; 

disse que deveria ter sido intimado para acompanhar trabalhos 

periciais, pessoalmente, do que lhe teria resultado prejuízo, na 

medida em que “poderia ter, durante a perícia, informado da 

necessidade do esclarecimento de subitens”; articulou que deveria 

ter tido deferida “perícia sobre seus ativos”, com o que poderia ter 

esclarecido diversos temas, e que o Presidente do COAF, quando 

ouvido como testemunha, teria confirmado “a necessidade de perícia”, 

e que a diligência, de qualquer forma lhe teria sido indeferida sem 

motivação suficiente; afirmou que lhe teria sido indeferida 

diligência de “inspeção judicial no CRSFN”; argumentou que lhe teria 

sido negada a oitiva de técnicos do Banco Central do Brasil que 

teriam presenciado as sessões de julgamento administrativo objeto da 

denúncia, a qual constituiria “prova de inocentação”; arguiu que lhe 

teria sido negada perícia em documentos, relativamente à acusação de 

falsidade ideológica, o que seria exigência do art. 158 do CPP; 

aduziu que lhe teria sido “negado (sic) perícia sobre os negócios 

jurídicos elencados pelo MP federal, substanciando bizarra acusação 

de lavagem e corrupção passiva”, diligência que teria esclarecido 

elementos importantes para o afastamento da imputação; afiançou que 

o Ministério Público não teria adequadamente rebatido todos os seus 

argumentos, em fls. 2947/2964, bem como que o Juízo não teria 

enfrentado todos os seus argumentos lançados em sua “defesa prévia”, 

ao receber a denúncia, em fls. 2968/2990, e lhe teria sido negada a 

“juntada do IPL 525/10”, que trataria “dos mesmos assuntos tratados 

na presente ação penal”, sendo que a não adoção da providência 

postulada implicaria em cerceamento de seus direitos defensivos; 

articulou que teria ainda havido nulidade por ocasião do depoimento 

de Sérgio Guedes, junto a Juízo Federal deprecado, na Seção 

Judiciária de São Paulo, quando o Magistrado presidente do ato teria 

assumido “as vestes do MP federal” e dirigido perguntas à 

testemunha, “como se órgão acusador fosse”, o que violaria o sistema 

acusatório; apôs que teria ocorrido nulidade em função de ter sido 

violado o “princípio da indivisibilidade da ação penal”, pois que 

outros intervenientes das supostas condutas não teriam sido alvo de 

denúncia ministerial, o que nulificaria o feito; enunciou que teria 
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havido “nulidade ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade”, 

os quais, transgredidos, teriam emprestado à ação penal “falta de 

justa causa constitucional”; e, quanto a tais temas, asseverou que 

deveriam ser enfrentados, pois que seria flagrante o “malferimento 

ao devido processo legal, e seus consectários”. 

Posteriormente, abordou o mérito das imputações, a começar 

pelo delito de falsidade ideológica, a respeito do qual disse que 

teriam sido por ele juntadas aos autos declarações com 

reconhecimento cartorário de firma e que se contraporiam à tese 

acusatória, as quais não teriam sido objeto de impugnação ou 

contraprova ministeriais, e que a conduta imputada, ademais, não 

teria potencialidade lesiva; articulou que o teor das escrituras 

seria confrontado por agentes estatais, para fins de cálculo, 

recolhimento e fiscalização tributárias, em relação às exações 

incidentes sobre as operações retratadas nos documentos que o 

Ministério Público alegaria continentes de falsidades, o que, por 

si, afastaria a possibilidade de adequação à figura típica cogitada; 

alegou que o teor de depoimentos colhidos em etapa pré-processual 

retrataria coação do Órgão de Execução Ministerial condutor de 

apurações, e que seriam inservíveis os relatos porque não “reouvidos 

em Juízo”; asseverou que se trataria de crime impossível, e que 

qualquer falsidade seria atribuível ao “Governo” ou à pessoa 

jurídica denominada “Brascan”; suscitou que a “corregedoria, 

sabedora da venda”, não teria se oposto à sua realização; apontou 

que, mesmo em caso de ocorrência de falsidade, teria este delito 

“sido absorvido” por eventual conduta de sonegação fiscal; 

arrematou, sustentando que a acusação em questão seria resultado de 

ilações midiáticas, e seria improcedente. 

Abordou, na sequência, a acusação de associação em 

quadrilha, e alegou que “mais de trinta testemunhas” teriam afastado 

a ocorrência do ilícito em cogitação; articulou que não haveria nos 

autos provas de reuniões com presença simultânea de todos os quatro 

acusados desta infração penal; ponderou que não haveria comprovação 

de estabilidade e permanência da imputada associação; apontou que a 

denúncia apenas conteria trechos de notícias midiáticas, e externou 

juízo negativo quanto à qualidade da peça inicial acusatória; 

indiciou que a denúncia teria por lastro provas ilícitas, pois que 

contidas em procedimentos administrativos que teriam sido anulados 

pelo Poder Judiciário, bem como que instituições hoteleiras teriam 

respondido a questionamentos do Juízo com incerteza acerca da 

estadia do réu em suas dependências, agitando a possibilidade de 

homonímia, enquanto algumas teriam respondido não terem registros de 

sua presença, tudo redundando, portanto, em convicção de que não 

haveria provas dos encontros mencionados na denúncia entre o acusado 

e os demais réus; concluiu, assegurando que o delito em questão não 

teria ocorrido, o que seria refletido pelo acervo probatório ds 

autos. 

Centrou seu foco, posteriormente, na imputação de tráfico 

de influência, delito que teve como a exigir que o sujeito ativo 

alardeie seu prestígio, junto a funcionário público, alegando poder 

influir sobre sua atuação, o que, a seu ver, teria sido afastado 

pelo teor de “cerca de trinta testemunhos presenciais”, os quais 

adviriam de pessoas “de todas as partes, do Governo, da iniciativa 

privada, dos funcionários do Bacen, do CRSFN”, e que elogiariam “a 

conduta proba e transparente do Réu”; apresentou pessoas cujos 

testemunhos afastariam a imputação, e teceu críticas à atuação 

ministerial, que teria comportado equívocos e chancelamento de 

procedimentos administrativos conduzidos por pessoas que não 

conheceriam o “mercado financeiro” ou o CRSFN, bem como que teria 

restado comprovado que o acusado jamais teria intentado influenciar 

outros, no âmbito dos julgamentos nos quais teria oficiado; afiançou 

que não teriam restado comprovadas as condutas imputadas, bem como 

que sua atuação não poderia ser tida como assimilável ao tipo penal 

do tráfico de influência, pois que seria funcionário público, e, 

portanto, não poderia ser sujeito ativo desta infração. 

Depois, tratou da imputação de corrupção passiva, a cujo 

respeito afirmou que teria sido resultado de “ansiedade incontida do 

MP federal em atender aos anseios da imprensa, sem o mínimo de 
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cuidado em contextualizar os fatos”, e que teria restado eivada de 

inconsistências, que passou a listar, a primeira seria relativa ao 

fato de que, à luz da imputação, teria ocorrido a aceitação de 

vantagem indevida por GLÊNIO em troca da prática, por este, de atos 

de ofício com violação a dever funcional, de forma que estariam 

corrupções ativa e passiva interligadas, sendo certo, contudo, que a 

narrativa retrataria a prática dos atos de ofício, por GLÊNIO, antes 

do pagamento da alegada vantagem indevida, situação na qual não se 

haveria de cogitar de ação típica de corrupção ativa e passiva, pois 

que os tipos em questão exigiriam que os pagamentos se vinculassem à 

prática, pelo intraneus, de ato futuro; a seguir, expôs que a 

narrativa ministerial, no que diz com o julgamento, pelo CRSFN, do 

recurso de número 3402, nem mesmo teria narrado vantagem indevida 

por GLÊNIO percebida, conexamente, pelo que sua atuação funcional no 

julgamento estaria revestida de atipicidade; em relação aos demais 

julgamentos administrativos objeto da denúncia, os pareceres de 

GLÊNIO teriam sido anteriores aos pagamentos, o que atrairia a 

impossibilidade de tipificação de delitos de corrupção, conforme 

teria sido pacificado jurisprudencialmente pelo E. Supremo Tribunal 

Federal; além disso, a acusação imputaria a GLÊNIO a prática de atos 

que não estariam em sua esfera de atribuição, pois que, enquanto seu 

mister se limitaria à emissão de pareceres meramente opinativos para 

auxiliar nos julgamentos, a imputação lhe teria praticando efetivos 

atos tendentes ao arquivamento dos processos, o que seria condizente 

apenas com as posições daqueles investidos de poder decisório, o que 

não teria sido o caso de GLÊNIO, sendo certo que os tipos penais 

agitados exigiriam que a atuação do intraneus estivesse inserida 

dentro de seu plexo regular de atribuições; articulou que os atos de 

ofício narrados pelo Ministério Público ou teriam inexistido – como 

a elaboração de parecer firmado pelo Dr. Ricardo Cueva, à época 

Procurador da Fazenda Nacional e hoje Ministro do C. Superior 

Tribunal de Justiça, o que teria restado comprovado ser falso – ou 

seriam normais e lícitos, como a presença em julgamentos, pedidos de 

vista ou manifestações orais; a seguir, tratou dos atos funcionais 

supostamente praticados por GLÊNIO, em cada um dos recursos; no 

âmbito do recurso de numeração 3402, articulou que trataria de tema 

polêmico, sendo alegadamente legítima sua adoção de posicionamento 

benéfico ao recorrente, e nada teria havido de ilícito em seu pedido 

de vista, que teria ocorrido a pedido de Conselheiro do Colegiado; 

no que diz com o recurso de numeração 4504, sua atuação se teria 

dado a pedido do CRSFN, e teria envolvido matéria pacificada no 

Colegiado, a qual teria sido por ele seguida em sua manifestação, 

mas que, de qualquer forma, o parecer teria sido defendido pelo Dr. 

Ricardo Cuevas, quando do julgamento, o que teria tornado “seu o 

parecer”, e “não do ora Réu”, bem como que, para além disso, GLÊNIO 

não teria meios para influenciar a formação de precedentes no 

sentido da tese favorável ao recorrente, neste caso, pois que lhe 

faltariam poderes funcionais para tal, como votar, o que seria 

inerente à posição de Conselheiro, apenas; ainda quanto ao recurso 

4504, alegou que tudo quanto teria sido alegado pelo Ministério 

Público em seu desfavor, de GLÊNIO, seria verdadeiro também em 

relação ao Dr. Ricardo Cueva, que teria tido comportamento idêntico 

ao seu, em circunstâncias idênticas; em relação ao recurso 4369, a 

imputação teria sido desconstituída pelo testemunho de Edmundo, que 

teria servido naquele julgamento como Conselheiro Relator, sendo 

certo que a prova oral teria comprovado que teriam estado ausentes 

“os elementos objetivo, subjetivo e normativo do tipo penal em 

tela”. 

Na sequência, abordou a imputação de infringência ao tipo 

regente do delito de “lavagem”, afirmando que seria figura legal mal 

compreendida; ainda em caráter abstrato, referiu que a ilicitude em 

questão, sob a modalidade de ocultação, somente se perfectibilizaria 

quando ocorrente sob a rubrica “jurídica” e lesiva à administração 

da Justiça, externando convicção de que nada disso teria restado 

comprovado, em relação à acusação correlata manejada em seu desfavor 

pelo Ministério Público. Aferiu que as falsidades escriturais objeto 

da imputação não teriam ocorrido, e que, de qualquer forma, os 

documentos em tela teriam sido objeto de verificação por órgãos 
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públicos, sendo ainda certo que seria inadmissível que outros 

intervenientes não tivessem sido acusados, junto do réu; em relação 

ao contrato de consultoria entre a Tolentino & Mello Assessoria 

Empresarial e RAMON, o instrumento teria sido submetido a exame 

pericial, que nada teria apresentado, em termos de ilicitude, como 

seu resultado, tendo ainda o Fisco Federal se pronunciado 

positivamente sobre a licitude da relação. No tocante ao tema de 

“dações em pagamento”, conduta que tal teria se dado apenas uma vez, 

de forma lícita; sem sair da imputação em tela – branqueamento de 

ativos -, asseverou que não se teria comprovado atuação sua, de 

cunho dissimulatório, suficiente a lesar o bem jurídico tutelado 

pela tipificação em testilha, que seria a administração da Justiça, 

o qual teria a preservação de sua integridade comprovada pela 

circunstância de que o Ministério Público, ao apreciar os fatos, não 

teria tido dificuldade em identificar o suposto proveito dos 

ilícitos antecedentes. Na mesma toada, afiançou que não se poderia 

ter sua conduta como de “ocultação”, pois que os valores e 

transações relacionadas à relação contratual entre RAMON e a 

Tolentino & Mello Assessoria Empresarial teriam sido declarados, com 

recolhimento de exações incidentes, o que também excluiria o dolo, 

como direcionado a qualquer escamoteamento. Além disso, ainda 

segundo o réu, não teria havido o preenchimento de todas as “etapas 

da lavagem”, o que mais ainda assentaria a atipicidade de seu agir, 

e que melhor teria sido isto comprovado, acaso lhe tivesse sido 

deferida determinada prova pericial, que teria sido negada 

judicialmente. Afiançou que o exame pericial em questão comprovaria 

ainda que os bens que teriam sido por ele adquiridos teriam sido 

negociados com lastro econômico em recursos que teriam sido 

auferidos por RAMON, através de sua atividade advocatícia. Garantiu 

que as mesmas ponderações valeriam para a acusação tipificada sob o 

art. 1º, §1º, I e II, da Lei 9613/98, bem como que não haveria, 

quanto ao ponto, delito antecedente. Pontuou, ademais, que, em 

relação aos demais acusados por este delito, haveria documentação e 

visibilidade de seus ativos, e elementos que comprovariam sua 

desconexão aos recursos auferidos por GLÊNIO, sendo certo que a 

questão poderia haver sido dirimida por exame pericial, que teria 

sido “aconselhada até mesmo pelo presidente do COAF”. 

Em relação ao “bloqueio sobre as contas da pessoa jurídica” 

que teria GLÊNIO em seu quadro social, disse que seria 

inconstitucional, e não teria base legal, pois que os recursos do 

ente moral não teriam relação com os fatos objeto desta ação penal, 

bem como que sua licitude teria restado comprovada, inclusive por 

exame pericial. 

Tratou, na sequência, de sentença absolutória em seu favor, 

que teria sido proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Federal Criminal 

do Rio de Janeiro, que teria mencionado suposta investigação em 

curso em face do Dr. Ricardo Cuevas, atualmente Ministro do C. 

Superior Tribunal de Justiça, em relação aos mesmos fatos objeto 

desta ação penal; insistiu que ali teria sido detectado que não 

teria havido robustecimento do acervo indiciário, que autorizasse 

juízo de certeza, quanto à imputação, e afirmou que o mesmo teria se 

passado na presente ação penal; enunciou que teria sido ali afirmado 

que não teria sido adequadamente exposta a suposta mecânica 

descritiva, o que igualmente teria ocorrido nesta ação penal; a 

seguir, advertiu que a mencionada sentença teria encampado suas 

visões, quanto aos delitos de corrupção ativa e passiva. 

Arrematou, postulando sua absolvição, pois que, a seu ver, 

não haveria prova de que teria cometido os delitos objeto da 

imputação, bem como porque teria sido produzida contraprova das 

alegações ministeriais, os que as teria desconstruído, e, por fim, 

porque “indício não é presunção, e condenação pressupõe certeza”, 

tal como teria sido consignado em sentença proferida pelo D. Juízo 

da 1ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. 

Pugnou pela sua absolvição, na forma do art. 386, I, do 

CPP, sob fundamento de que se estaria diante de crimes impossíveis, 

e rogou “pela apreciação das preliminares, e das contraprovas 

produzidas, sobretudo a testemunhal, individualmente”.  
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Posteriormente, ofertou suas alegações finais MARCOS (fls. 

7005/7096), em que principiou por sintetizar as imputações 

desfechadas em seu desfavor, tecendo pequenos comentários, a cada 

trecho examinado, no mais das vezes concluindo pela inadequação ou 

inverdade da narrativa ministerial; a seguir, suscitou, como questão 

preliminar, que as circunstâncias indicadas na narrativa acusatória 

conduziriam à conclusão de que haveria liame de conexão entre o 

objeto desta ação penal e a Ação Penal 470, julgada pelo E Supremo 

Tribunal Federal e que teria adquirido a designação vulgar “Caso 

Mensalão”, o que, por sua vez, traria duas consequências: de um 

lado, a fixação da competência para apreciação da presente demanda, 

como sendo do E. Supremo Tribunal Federal, enquanto, por outro, a 

acusação objeto desta ação penal, de prática da infração penal de 

quadrilha, seria bis in idem, em relação àquela de mesma tipificação 

aviada em seu desfavor perante a Suprema Corte, sendo certo que, em 

relação a tais fatos e naquela sede, teria sido absolvido. Ainda em 

sede preliminar, sustentou que os supostos delitos de corrupção e 

tráfico de influência ter-se-iam dado na sede do CRSFN, em Brasília, 

pelo que o “local da infração” seria aquele, tudo a conduzir à 

conclusão de que a apreciação desta demanda dever-se-ia dar na Seção 

Judiciária do Distrito Federal, pelo que este Juízo seria 

incompetente; corolariamente, deveria haver decisão de declinação em 

favor de Juízo Federal Criminal daquela Seção Judiciária, bem como o 

reconhecimento da nulidade de todas as medidas adotadas por este 

Juízo, ante sua incompetência, devendo ainda haver desentranhamento 

de material probatório que tenha sido a partir de tais procedimentos 

produzido. Ainda no terreno preliminar, argumentou que a denúncia em 

seu desfavor aviada pelo Ministério Público seria inepta, quanto às 

infrações de quadrilha, corrupção “por pagamento através de 

empresa”, corrupção, no caso do Recurso Voluntário manejado pelo 

Banco Bozano Simonsen e, por fim, tráfico de influência em dois 

Recursos Voluntários no CSRFN. No que diz com a acusação de 

quadrilha, asseverou que faltaria, na peça denuncial, “descrição 

autônoma, individualizada e objetiva” de sua conduta. Já em relação 

aos casos em que a suposta corrupção ter-se-ia dado, segundo o 

Ministério Público, por meio de depósitos realizados por pessoa 

jurídica, arguiu que nada teria sido narrado, em relação a conduta 

sua, que tivesse qualquer relação com os fluxos financeiros em 

questão, sendo certo que se estaria diante de caso de pretensão de 

responsabilização objetiva. No tocante aos supostos fatos envolvendo 

recurso administrativo manejado pelo Banco Bozano Simonsen, enunciou 

que a narrativa acusatória não descreveria qualquer conduta sua, não 

apresentaria que vantagem indevida teria sido oferecida ou paga ao 

funcionário público pretensamente corrompido, nem que relação o réu 

ostentaria com a instituição financeira, a qual, ademais, não teria 

tido vínculo com o chamado “Caso Mensalão”. Pertinentemente às 

imputações de tráfico de influência, que teriam relação com recursos 

administrativos julgados no âmbito do CRSFN, não teria havido 

descrição de qualquer participação sua, nem sequer mencionando seu 

nome, e não teria sido indicado que funcionário público teria sido 

influenciado. Sem sair da matéria preliminar, ponderou que haveria 

nulidade processual, em função de violação ao devido processo legal, 

ao ter o Juízo franqueado vista e determinado manifestação 

ministerial, após a oferta de respostas à acusação pelos réus, após 

o que teria decidido a matéria então suscitada, inclusive a 

possibilidade de absolvição sumária, em contrário aos pleitos 

defensivos, sem ouvir as defesas por último; ainda quanto ao ponto, 

aduziu que a manifestação ministerial naquele momento somente 

encontraria previsão no rito de apuração dos crimes dolosos contra a 

vida. Também com cunho preliminar, sustentou que teria havido 

nulidade processual, na medida em que teria tido sua atividade 

defensiva cerceada, ao ter a produção de provas postuladas 

indeferidas, expondo qual seria a serventia probatória de cada 

diligência, e pontuando que o indeferimento teria sido 

injustificado. 

Na sequência, tratou do mérito causal; em primeiro lugar, 

sustentou que inexistiria adequada comprovação dos fatos imputados, 

por meio de elementos de convicção regularmente colhidos ao longo da 

instrução criminal, bem como que correlatamente, teria sido 
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produzida prova detida que daria conta da inocorrência dos fatos 

objeto da imputação. 

Afiançou que o Ministério Público teria desistido da oitiva 

de testemunhas por ele arroladas inicialmente, situação na qual não 

teria a acusação produzido qualquer prova em momento processual, que 

diferisse daqueles elementos colhidos em etapa pré-processual; 

assentou que teriam sido os processo administrativos disciplinares 

aviados em desfavor do corréu GLÊNIO anulados por decisões 

judiciais, motivo pelo qual os elementos ali colhidos e que teriam 

servido de supedâneo para a denúncia desta demanda seriam 

imprestáveis, probatoriamente, pois que seriam provas ilícitas, 

tudo, portanto, a demandar seu desentranhamento. 

Expôs que a Tolentino & Mello Assessoria Empresarial, 

pessoa jurídica da qual MARCOS seria apenas sócio investidor, sem 

poderes de gestão, não teria feito qualquer pagamento a GLÊNIO, mas 

teria feito depósitos de valores devidos a título de remuneração a 

RAMON, com quem teria mantido relação contratual de prestação de 

serviços de consultoria jurídica, por este último; esta relação, 

contudo, teria sido entabulada e mantida pelos outros sócios, à 

época, da Tolentino & Mello Assessoria Empresarial, os corréus JOSÉ 

e ROGÉRIO, sendo certo, por conseguinte, que a acusação a MARCOS 

seria exercício de responsabilização objetiva, apenas por seu 

pretenso pertencimento ao quadro social da pessoa jurídica em 

questão. 

Referiu que o instrumento contratual materializador deste 

relacionamento teria sido submetido a perícia, que teria atestado 

sua “contemporaneidade, autenticidade de assinaturas e validade 

formal”, acrescentando que o Fisco Federal teria reconhecido que os 

pagamentos em questão caracterizariam incremento patrimonial de 

RAMON e não de GLÊNIO, situação na qual constituiu-se crédito 

tributário e foi aparelhada execução fiscal em desfavor do primeiro, 

e não do último. 

Transcreveu depoimentos de corréus e de testemunhas, que 

dariam suporte a sua asserção de que jamais teria tido qualquer 

ingerência na Tolentino & Mello Assessoria Empresarial, e, por 

conseguinte, sobre a relação entre a pessoa jurídica e RAMON, 

principiando pelos relatos de JOSÉ e ROGÉRIO, quando interrogados 

judicialmente. 

Sustentou, com base em transcrições também de relatos 

colhidos em juízo, que teria restado comprovado que MARCOS não teria 

visitado dependências do Banco Central do Brasil, em diversas 

“praças”, tendo estado apenas nas instalações de Brasília e São 

Paulo, bem como que jamais teria comparecido “no CSRFN”, sendo ainda 

certo que suas visitas jamais teriam tido qualquer relação com o 

julgamento dos cinco recursos administrativos que seriam objeto da 

denúncia. 

Expendeu que teria restado asseverado por diversas 

testemunhas que seria “absolutamente inverossímil e mesmo inviável a 

prática de corrupção e de tráfico de influência, para as decisões de 

recursos voluntários naquele Conselho, tal como narrado na 

denúncia”, cujos relatos transcreveu: Luiz Fernando Freitas Santos, 

Júlio Bozano,  Marcelo Inácio de Pinheiro, André Luiz Dumortout de 

Mendonça, José Maurício Ferreira Moraes, Julian Fonseca Peña 

Chediak, Waldecyr Maciel Gomes, Waldemir Messias de Araújo, Edmundo 

de Paulo, Nei Schilling Zelmanovits, Sérgio Augusto Guedes Pereira 

de Souza, Silvânio Covas, Edson Antônio Costa Brito Garcia, Bolívar 

Tarragó Moura Neto, Marcos Martins de Souza, Maurício Lucena do Val, 

Gilberto Frussa, Waldir Quintiliano da Silva, Joel de Souza Bastos, 

José Aristeu da Silveira, José Souza de Jesus, Ricardo Villas Boas 

Cueva; de tais relatos ainda exsurgiria a convicção de que, nos 

julgamentos objeto da denúncia, três dos cinco pareceres lavrados na 

função de Procurador da Fazenda Nacional em ofício junto ao CRSFN, 

teriam sido da lavra do Dr. Ricardo Cueva, e não do corréu GLÊNIO, 

sendo ainda certo que aquele teria afirmado jamais ter sofrido 

qualquer pressão ou influência desta último, no exercício de seu 

mister. 

Ressaltou que, segundo a prova colhida nos autos, teria 

restado evidenciado que MARCOS e GLÊNIO teriam mantido relação que 
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não teria ultrapassado os limites de interesse comum pelo hipismo, 

no contexto de frequência aos mesmos locais em que a atividade teria 

sido praticada, sendo ainda certo que MARCOS não teria exercido 

qualquer parcela de gestão sobre a pessoa jurídica Tolentino & Mello 

Assessoria Empresarial. Afiançou que a natureza da relação entre 

GLÊNIO e MARCOS teria sido comprovada também pelo teor dos 

interrogatórios judiciais dos corréus ROGÉRIO e JOSÉ, assim como 

pelo testemunho de Pedro Paulo Lacerda. 

Afirmou que a agenda atribuída à pessoa de Karina Somaggio 

não possuiria a eficácia probatória pertinente aos assuntos da 

SMP&B, pois que as secretárias da pessoa jurídica não teriam 

empregado agendas físicas, mas programas de computador para tais 

fins, como teria sido comprovado pelo relato de Patrícia da Silveira 

Mourão Scarabelli, bem como confirmado pelo testemunho de Adriana 

Fantini Boato; teria, ainda segundo o acusado, resultado do 

interrogatório judicial de GLÊNIO que a relação de ambos não teria 

ultrapassado o hipismo, bem como teria apresentado narrativa que 

seria contrária à imputação, especialmente quanto a sua alegada 

influência sobre os julgamentos do CRSFN. 

Resumiu, suas asserções, todas no sentido da ausência de 

provas do quanto narrado pelo Ministério Público em sua peça inicial 

acusatória, bem como afiançou que a prova colhida ao longo da 

instrução criminal teria, em verdade, se contraposto à imputação. 

Arrematou, externando convicção no sentido de que se 

considerasse ilícitos os elementos colhidos nos procedimentos 

administrativos instaurados em desfavor do corréu GLÊNIO, 

desconsiderando-os portanto, e postulou sua absolvição quanto às 

imputações de corrupção ativa e tráfico de influência, com fulcro no 

art. 386, I, II, IV, VI e VII, do CPP; já no que diz com a imputação 

de quadrilha, sustentou que qualquer decisão se daria em violação à 

coisa julgada formada quando da apreciação, pelo E. Supremo Tribunal 

Federal, da Ação Penal 470, quando teria sido absolvido desta 

infração penal, sob narrativa acusatória tal que permitiria concluir 

que se estaria diante da mesma imputação fática, nesta sede; 

subsidiariamente, quanto a esta imputação ainda, assentou que não 

haveria elementos idôneos à formação de convicção quanto à 

construção de vínculo associativo, estável e permanente, para a 

prática de crimes, entre os acusados, especialmente com participação 

de MARCOS. 

Fechou, postulando a análise da argumentação expendida e 

dos pedidos deduzidos na peça. 

Vieram, então, aos autos cópias de peças dando conta do 

desfecho, no C. Superior Tribunal de Justiça e na E. Suprema Corte, 

do julgamento de recursos manejados em face do quanto havia sido 

decidido pelo E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região nos autos do 

mandado de segurança 2012.02.01.004922-6 (fls. 7098/7114). 

Na sequência, encartou-se a peça de memoriais finais de 

ROGÉRIO (fls. 7115/7128), na qual a D. Defesa fez breve suma da 

imputação desfechada em seu desfavor; aduziu, em seguida, que o 

conteúdo não reuniria elementos no sentido do quanto alegado pelo 

Ministério Público, na inicial acusatória, a qual seria mera 

repetição, com algumas distorções, daquela que teria motivado a 

instauração da Ação Penal 470, perante o E. Supremo Tribunal 

Federal, o chamado “Caso Mensalão”, o que teria ido ao encontro de 

apreciação externada por julgadores da E. 2ª Turma Especializada do 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, quando do julgamento de 

habeas corpus de autuação 2010.02.01.003152-3, sendo ainda certo que 

o réu, desde sua resposta à acusação, teria apresentado elementos de 

convicção contrapostos às acusações, e que as teriam despido de 

credibilidade. 

Asseverou que a relação contratual alegadamente entabulada 

entre a Tolentino & Mello Assessoria Empresarial e RAMON teria 

contemplado a prestação de serviços, pelo último à pessoa jurídica, 

os quais teriam “natureza tributária, especialmente a apuração de 

créditos tributários federais junto à Secretaria da Receita Federal 

do Ministério da Fazenda, nos termos de legislação específica”; 

ainda quanto ao ponto, garantiu que determinado laudo pericial, em 

que se teria apoiado o Ministério Público para sustentar a inverdade 
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da relação contratual em questão, teria examinado cópias 

reprográficas do instrumento, tendo chegado a conclusão inadequada 

quanto a forja de selos de autenticação, o que teria sido 

contrariado pelo teor de decisão judicial proferida pelo D. Juízo da 

24ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, 

nos autos 2005.001.134993-0, que teria assentado o caráter verídico 

do relacionamento. 

Ainda segundo a D. Defesa, o instrumento teria sido 

submetido a outro exame pericial, que teria atestado a sua 

juridicidade, e a imputação ignoraria o objeto principal de certo 

acordo firmado entre a Tolentino & Mello Assessoria Empresarial e 

RAMON, e ignoraria a forma da contratação em questão, a qual teria 

sido entabulada por JOSÉ, como teria resultado de múltiplos 

depoimentos, nestes autos e em outros relacionados à Ação Penal 470; 

a contratação se destinaria à operacionalizar a atividade de 

aquisição de créditos de terceiros para emprego em compensações 

tributárias, que seria área de expertise de RAMON. 

Pertinentemente ao tema, afirmou que a gestão da Tolentino 

& Mello Assessoria Empresarial teria sido compartilhada entre 

ROGÉRIO e JOSÉ, pelo que ambos teriam estado investidos de poderes 

para praticar atos imputáveis regularmente ao ente moral; 

transcreveu parcela do relato de Ricardo Cueva, que se contraporia, 

a seu ver, à tese esposada na peça denuncial, em relação à imputação 

de que ROGÉRIO e JOSÉ teriam corrompido GLÊNIO, para que este 

atuasse em favor de instituições financeiras junto ao CRSFN, em 

julgamentos proferidos pelo órgão. 

Decretou que, nos julgamentos objeto da denúncia, teria 

sido Ricardo Cueva o autor dos pareceres lançados nos pertinentes 

autos, e não GLÊNIO, como teria sido arguido pela acusação, bem como 

que os pagamentos feitos pela Tolentino & Mello Assessoria 

Empresarial não teriam sido feitos em benefício de GLÊNIO, por 

supostos atos ilícitos, mas em benefício de RAMON, em função dos 

sérvios que teriam sido por ele prestados sob a devida cobertura de 

regular instrumento contratual; os pagamentos teriam sido 

“devidamente fiscalizados pela Receita Federal, sem que houvesse 

restrições aos mesmos”, o que teria sido corroborado por relatos de 

auditores fiscais, que teriam sido responsáveis por procedimentos 

fiscalizatórios empreendidos em desfavor da Tolentino & Mello 

Assessoria Empresarial. 

Assentou que o Ministério Público teria empreendido 

imputações com distorcimento de fatos, especialmente aqueles 

relacionados à Ação Penal 470, na qual teria sido ROGÉRIO absolvido 

de diversas imputações e com a qual não teria tido qualquer relação 

a Tolentino & Mello Assessoria Empresarial; na Ação Penal 470, 

teriam sido envolvidas nos fatos então apurados as sociedades SMP&B 

Comunicação e a DNA Propaganda. 

Ademais, advertiu que a alegação ministerial de que ROGÉRIO 

não praticaria atividades ligadas ao hipismo, e que isto não poderia 

explicar supostos encontros seus com outros corréus, seria, com 

efeito, inverídica, e arrolou sua relação com o hipismo, com 

indicação de documentos. 

Argumentou que, quanto à imputação de quadrilha, a denúncia 

ministerial seria mera repetição daquela ofertada no caso da Ação 

Penal 470, na qual teria sido ROGÉRIO absolvido de tal acusação, 

sendo ainda certo que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal 

Federal exigiria “a comprovação de desígnios da societas sceleris”, 

o que não se confundiria com o mero concurso de agentes na prática 

de outros delitos, e garantiu que os supostos fatos objeto da peça 

denuncial teriam ocorrido antes de alteração legal gravosa, bem como 

que se haveria de ter a acusação por improcedente, na presente sede, 

ante a alegada atipicidade de sua conduta. 

No que diz com o delito de lavagem de ativos, de que teria 

sido acusado juntamente com outros corréus, teve as condutas 

ministeriais, na denúncia e em sede de memoriais, por insuficientes, 

quanto a seu dever de exposição dos fatos, e garantiu que não se 

poderia “afirmar, como quer o MPF, que contratos de prestação de 

serviços constituiriam, ao tempo dos fatos, elemento típico de 

formação de crime antecedente do delito de lavagem de capitais”. 
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Afirmou, ainda, que a Tolentino & Mello Assessoria 

Empresarial teria percebido valores por serviços prestados a 

clientes seus, e que tais remunerações nenhuma relação teriam com os 

montantes pagos a RAMON, o que teria sido encapado pelo Juízo, 

quando de decisão pelo indeferimento de prova pericial que havia 

sido postulada em conexão ao ponto; teria ainda restado comprovada a 

licitude dos contratos da Tolentino & Mello Assessoria Empresarial, 

a partir do que não haveria a “mínima possibilidade de um crime 

antecedente para caracterizar o delito” de lavagem de capitais. 

Arrematou seu arrazoado, postulando pela decretação da 

improcedência da pretensão acusatória. 

Foram oferecidas, posteriormente, as razões finais de JOSÉ 

(fls. 7130/7152), instruída por documentos (fls. 7153/7154), ocasião 

em que suscitou, em primeiro lugar e em caráter preliminar, que 

haveria inépcia da denúncia por pretensa violação ao postulado da 

indivisibilidade da ação penal, na medida em que não teriam sido 

alvo da imputação gestores de instituições financeiras que teriam, 

segundo a versão acusatória, se beneficiado da suposta influência 

nos julgamentos do CRSFN que teria sido empreendida por GLÊNIO, em 

troca de paga indevida; haveria também nulidade processual que seria 

derivada da utilização, como lastro à denúncia, de elementos de 

convicção ilícitos, pois que teriam sido colhidos em procedimentos 

administrativos que teriam apenas contemplado, como parte, o corréu 

GLÊNIO, e que, de qualquer maneira, teriam sido objeto de anulação, 

por decisões judiciais. Também em caráter preliminar, argumentou que 

teria sido cerceada sua atividade defensiva, a atrair juízo de 

nulidade ao feito, pois que teria sido indeferido pelo Juízo 

determinado exame pericial com vistas a comprovar que a Tolentino & 

Mello Assessoria Empresarial possuiria em caixa recursos para arcar 

com a remuneração de RAMON, por serviços consultivos alegadamente 

prestados ao ente moral. Na mesma senda preliminar, suscitou que a 

peça inicial acusatória seria inepta, em relação ao delito de 

lavagem de dinheiro, pois que não teria comprovado ou sequer 

indicado qual seria o pretenso delito antecedente gerador de 

proveito econômico, como a servir de objeto material da infração de 

branqueamento de ativos. Arguiu que teria se consumado lapso 

prescricional, em relação às acusações de quadrilha, corrupção 

passiva e tráfico de influência, pelo que a correlata pretensão 

punitiva deveria ser declarada extinta; garantiu que o mesmo se 

passaria, sob a modalidade prescricional “intercorrente”, a demandar 

também a decretação da extinção de sua punibilidade. Pontuou que, no 

que diz com a imputação de lavagem de ativos, se haveria de 

considerar atingida a “prescrição retroativa”, em função de juízo 

prognóstico que esposou, na possibilidade de que venha a ser 

condenado por tal infração. 

Tratou, na sequência, do meritum causae; principiou por 

asseverar que estaria sendo acusado, nos presentes autos, apenas 

porque teria contratado, em nome da Tolentino & Mello Assessoria 

Empresarial, RAMON para prestação de “serviços de consultoria 

previdenciária, trabalhista, e de compra de créditos empresariais, e 

feito ao mesmo dois pagamentos, em dezembro/03 e fevereiro/04”, e 

não teria qualquer relação com quaisquer das pessoas jurídicas cujo 

quadro social teria sido integrado pelo corréu MARCOS, motivo pelo 

qual eventuais pagamentos feitos por tais entes morais ou custeio de 

viagens, estadias, dentre outros benefícios, não teriam com JOSÉ 

qualquer vínculo, pelo que nada disso lhe poderia ser imputado. 

Julgou que teria restado comprovada a impossibilidade de 

que GLÊNIO tivesse exercido qualquer influência sobre os julgamentos 

prolatados no âmbito do CRSFN, o que desconstruiria a tese 

acusatória em contrário, sendo certo que tal convicção poderia ser 

extraída dos relatos testemunhais de Ricardo Cueva, Sérgio Augusto, 

Silviano Covas, Edmundo e Jorge Eduardo Prada Levy. 

Assentou ainda que a tese ministerial implicaria na 

aceitação da premissa de que, para inexistirem ilícitos, todos os 

julgamentos do CRSFN deveriam ser contrários aos interesses dos 

administrados, e que neste mesmo sentido deveria necessariamente 

opinar o Procurador da Fazenda Nacional oficiante; da mesma forma, 

afirmou que a acusação de que teria forjado o contrato entre a 
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Tolentino & Mello Assessoria Empresarial e RAMON teria sido 

desmentida por laudo pericial, bem como que jamais teria advogado ou 

exercido qualquer mister profissional junto àquele Colegiado, em 

cujas dependências não teria sido sequer e jamais visto, pelo que a 

imputação em seu desfavor desfechada seria inteiramente 

especulativa, uma vez que nenhuma conduta sua em vista dos fatos 

articulados pelo Ministério Público teria sido comprovada. 

 Garantiu que teria restado comprovada a licitude e 

veracidade da relação contratual mantida entre a Tolentino & Mello 

Assessoria Empresarial e RAMON, na medida em que tal teria sido o 

resultado de apreciação judicial nos autos 2005.001.134993-0, que 

teria tramitado junto ao D. Juízo da 24ª Vara Cível da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro; a mesma convicção se extrairia 

dos “pareceres” e da “própria situação fática”, que indicaria que “o 

conhecimento técnico em direito previdenciário, trabalhista e 

econômico do experiente advogado Ramon Guedes, bem como seus vastos 

anos de experiência em compra e vendas de créditos tributários” 

teriam sido fatores determinantes da contratação, tendo levado, 

inclusive à evitação de negociação ruinosa para instituições 

financeiras clientes de JOSÉ, através de “orientações verbais e 

escritas” de RAMON, o que teria sido confirmado pela testemunha 

Plauto Gouveia; ainda quanto ao ponto, asseverou que teria sido 

comprovado que a Tolentino & Mello Assessoria Empresarial possuiria 

recursos em caixa para honrar com aas remunerações devidas a RAMON, 

sem que necessitasse de repasse das instituições financeiras 

clientes, pelo que não haveria qualquer relação entre os 

recebimentos destas companhias e os pagamentos a RAMON. 

Sustentou que não haveria comprovação de que teria tido 

qualquer encontro ou reunião com os demais acusados, o que sequer 

teria sido descrito na denúncia, sendo ainda certo que não haveria 

comprovação, tampouco, de qualquer interesse ou vantagem indevida 

recebida por JOSÉ; haveria ainda ausência de prova de influência de 

GLÊNIO em favor das instituições financeiras recorrentes ao CRSFN, 

nos julgamentos objeto da imputação, nem que a atuação de GLÊNIO 

teria se dado em função de remunerações pagas pelas instituições 

financeiras em questão, por intermédio da Tolentino & Mello 

Assessoria Empresarial, à conta de RAMON, e nem mesmo de fluxo 

financeiro deste último em benefício de GLÊNIO, assim como não 

haveria elementos que indicassem ser o contrato entre RAMON e a 

Tolentino & Mello Assessoria Empresarial seria fraudulento, o que 

não se poderia se presumir. 

Afiançou que teria apenas prestado serviços profissionais 

lícitos a instituições financeiras, os quais teriam tido elevada 

valia para seus clientes, o que não autorizaria condenação criminal 

hipoteticamente em seu desfavor proferida, e, ainda segundo a D. 

Defesa, não teria restado sequer indicado liame causal entre sua 

conduta e o suposto resultado delituoso, pois que não teria sido 

identificado benefício ou resultado qualquer de condutas suas. 

No que diz com a imputação de quadrilha, afirmou que não 

teria restado produzido qualquer substrato probante a lhe fornecer 

conforto lógico, tendo, pelo contrário, o acervo probante 

regularmente produzido contrariado a hipótese acusatória. 

Em relação ao delito de corrupção passiva, asseverou que 

nem sequer lhe teria sido descrita conduta, situação na qual sua 

atividade defensiva teria sido prejudicada, sendo ainda certo que a 

figura delitiva exigiria conduta de defraudar expectativas de uma 

vítima, ao indicar falsamente o sujeito ativo, ao sujeito passivo, 

que teria meios de, por um preço, influir sobre a atuação de 

funcionário público, o que divergiria da narrativa acusatória 

fornecida pelo Ministério Público, em sua denúncia; ademais, o 

acervo probante coligido desmentiria mesmo esta hipótese, uma vez 

que teria restado assentado que GLÊNIO não teria aptidão a influir 

nos julgamentos proferidos pelo CRSFN, JOSÉ jamais teria advogado 

perante aquele colegiado, e todos os valores percebidos pela 

Tolentino & Mello Assessoria Empresarial teriam relação com serviços 

prestados e lastro documental, tendo sido submetidos  fiscalização 

tributária e nada de ilícito sido encontrado. 
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Ainda quanto ao tema, asseverou que a narrativa ministerial 

implicaria consideração, em verdade, de ocorrência de delitos de 

corrupção ativa e passiva, quadro no qual a cumulação desta 

tipificação com a de tráfico de influência seria ilegal, pois 

violaria a vedação ao bis in idem. 

Relativamente à imputação de corrupção ativa, teria restado 

comprovado que JOSÉ jamais teria se encontrado ou tido contato com 

GLÊNIO, exigindo ainda a figura que a vantagem oferecida ou paga 

seja ilícita, e que tenha como fim vincular determinada atuação do 

funcionário público, que deveria estar inserida em sua esfera de 

atribuições, o que não teria estado comprovado, sendo certo que 

GLÊNIO, à luz do acervo probante, não teria tido aptidão para 

influenciar os julgamentos do CRSFN, nem teria tido JOSÉ qualquer 

interesse em que julgamentos favoráveis às instituições financeiras 

recorrentes tivessem sido prolatados.  

Tocantemente à imputação de lavagem de ativos, enunciou que 

teria restado pericialmente assentado que o contrato entre a 

Tolentino & Mello Assessoria Empresarial e RAMON seria verdadeiro, 

sendo ainda certo que as condutas imputadas pelo Ministério Público 

não se amoldariam às ações nucelares da norma penal incriminadora 

tida por violada na peça denuncial, bem como que não teria sido 

indicado ali o crime antecedente, o que seria necessário para fins 

de tipicidade da conduta. 

Ressaltou que os valores pagos pela Tolentino & Mello 

Assessoria Empresarial a RAMON teriam fundamento em contrato e 

prestação de serviços, que seria de todo regular, e que JOSÉ nenhuma 

responsabilidade teria sobre o destino dos valores, após o pagamento 

via ordem bancária a RAMON; ainda a Tolentino & Mello Assessoria 

Empresarial teria recursos em caixa para arcar com o ônus financeiro 

dos pagamentos a RAMON, os quais não teriam tido relação com os 

valores recebidos pela pessoa jurídica de clientes seus. 

Também sobre a imputação de branqueamento de ativos, 

garantiu que a data de suposta consumação seria anterior a 

determinada alteração legal, o que, dados os contornos narrativos, 

no que diz com suposta infração penal antecedente, conduziria a 

juízo de atipicidade de sua conduta, sob a previsão originária do 

art. 1º da Lei 9613/98. 

Teceu, a seguir, considerações acerca da dosimetria de 

eventual reprimenda aplicada, em hipótese de prolação de juízo 

condenatório. 

Arrematou, requerendo o acolhimento das questões 

preliminares, com sua absolvição ou o saneamento do feito, a 

extinção de sua punibilidade, sua absolvição por ausência de provas, 

ou, subsidiariamente, a decretação da extinção de sua punibilidade, 

ante a “pena em perspectiva”, ou, em caráter de máxima 

subsidiariedade, consideração de diversas circunstâncias pessoais 

para fins de fixação de reprimenda, regime inicial de seu 

cumprimento, e franqueamento do direito a recorrer em liberdade. 

Encartaram-se, na sequência, informações a respeito do 

julgamento do habeas corpus de numeração 2015.00.00.007442-7 (fls. 

7157/7163), e vieram as alegações finais de SAMI (fls. 7164/7173), 

em que principiou por apresentar sua “premissas”, após o que passou 

a tecer considerações negativas a respeito da atuação ministerial, 

desde a etapa pré-processual e perpassando pelo trâmite desta aça 

penal. 

Sustentou, a seguir, que a denúncia em seu desfavor 

manejada pelo Ministério Público seria inepta, tendo em vista que 

contemplaria, em sua narrativa acusatória, uma série de inverdades, 

que quadro que teria sido robustecido pelo quanto apurado ao longo 

da instrução criminal. 

Ponderou que o feito seria nulo “desde a denúncia”, porque 

não teria sido ouvida em sede inquisitorial, bem como porque a 

inicial acusatória se teria lastreado em elementos de convicção 

supostamente colhidos em processos administrativos que teriam sido 

”anulados pela Justiça Federal”, bem como porque tais elementos não 

teriam “passado pelo contraditório”. 

Ainda em caráter preliminar, explicitou que teria havido 

violação ao devido processo legal, uma vez que lhe teria sido 
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denegada a adoção de determinado exame pericial, como diligência 

instrutória; o exame, que deveria incidir sobre “seus ativos”, se 

destinaria a comprovar sua origem, a separação entre ativos seus e 

de sua filha, de nome Samaris, além de indicar os que seriam 

oriundos da venda de imóveis, sendo ainda que investigações de 

lavagem de ativos não prescindiriam, no âmbito da Polícia Federal e 

a partir de comunicações do Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras, de exame pericial contábil, o que seria necessário nos 

presentes autos. 

No mesmo sentido, militaria manifestação do presidente de 

tal órgão, que teria sido ouvido como testemunha nestes autos e 

teria “confirmado” a ‘necessidade de perícia para discriminar os 

ativos”, bem como estaria a pretensão em consonância com 

“procedimento metodológico sugerido pelo COAF”, e, em sentido 

contrário, o exame pericial teria sido indeferido “sem motivação 

suficiente”. 

Também em sede preliminar, sustentou a que a denúncia seria 

inepta, pois que não teria sido individualizada sua conduta, o que 

teria “impossibilitado qualquer defesa”, bem como que não teria sido 

produzida prova do “dolo, na modalidade especial fim de agir”, o que 

também atrairia juízo de violação ao art. 41 do CPP. 

A seguir tratou do meritum causae, a se limitar, no caso da 

imputação desferida em sue desfavor, ao delito de lavagem de ativos, 

em relação ao que asseverou que a alegada conduta não teria atingido 

o bem jurídico tutelado pela norma penal em questão, que, a seu 

sentir, seria a administração da justiça, pois que todas as 

operações que teria realizado teriam sido ostensivas, as quais 

seriam incompatíveis com propósitos de ocultação e valores, o que 

seria extraível do fato de que o Ministério Público não teria tido 

dificuldade em identificar os ativos envolvidos em suas supostas 

transações; ainda quanto ao ponto, afirmou que todas as operações 

teriam sido objeto e tributação e fiscalização, o que retiraria de 

sua pretensa conduta de ocultação a caracterização de “ocultação 

jurídica”. 

Além disso e a seu aviso, não teria sido demonstrado seu 

dolo nas supostas operações, nem teria sido demonstrado que ativos 

teriam sido envolvidos em tais ocorrências, nem se teria querido 

“lavá-los”, e, adicionalmente, não se poderia falar na conduta de 

ocultação, pois que não teria se dado fraude; acrescentou que 

poderia ter elucidado os fatos com exame pericial que teria sido por 

ele postulado, mas indeferido pelo Juízo, uma vez que a diligência 

permitiria “diferenciar os ativos, afastar os saques em espécie, 

provar-se que o dinheiro movimentado tinha origem lícita”, sendo 

ainda certo que os ativos movimentados teriam origem na atividade 

advocatícia de RAMON. 

Arrematou, postulando sua absolvição, com fulcro no art. 

386, I, do CPP, bem como pela apreciação das temáticas preliminares 

suscitadas ao longo de seu arrazoado. 

Posteriormente, ROGÉRIO informou que teria tido reconhecida 

judicialmente a extinção de sua punibilidade, em relação ao objeto 

da Ação Penal 470 (fls. 7175/7176), e, na sequência, vieram aos 

autos as alegações finais de CIBELE (fls. 7177/7199), acompanhadas 

de documentação (fls. 7200/7237), quando a ré principiou por por 

assentar as premissas de seu arrazoado, e asseverou que o Ministério 

Público não teria se desincumbido de seu ônus probatório, bem como 

que os elementos de convicção em que se assentaria a denúncia 

ministerial seriam nulos; resumiu as acusações e teceu diversas 

considerações em contrário, as quais, a seu sentir, desconstruiriam 

a imputação.  

A seguir, suscitou, em sede preliminar, que a denúncia 

teria sido embasada em elementos de convicção que seriam nulos, pois 

que teriam sido colhidos em processos administrativos dos quais não 

teria sido parte, pelo que nunca teria tido “oportunidade do 

contraditório”, e que teriam sido anulados, por vícios 

procedimentais que os tornariam absolutamente nulos; asseverou que o 

mesmo poderia ser dito acerca de elementos que teriam sido colhidos 

em feito em trâmite perante o D. Juízo da 1ª Vara Federal Criminal 
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do Rio de Janeiro, pois que ali não teria sido parte, nem teria tido 

“oportunidade de contraditório nos presentes autos.” 

Ainda em terreno preliminar, sustentou que teria havido 

violação ao devido processo legal em diversos momentos da tramitação 

desta ação penal, o que atrairia juízo de nulidade ao feito; a 

primeira situação em que teria ocorrido a eiva seria quando teria 

havido desistência de testemunhas, por parte do Ministério Público, 

quando não teria sido “intimada, para saber se ainda queria ouvir 

alguma testemunha de acusação”; em segundo lugar, lhe teria sido 

negada a realização de exame pericial, o que, a seu aviso, 

elucidaria a origem, destinação e vinculação de seus ativos “aos 

contratos juntados”, e a diligência seria procedimento 

investigatório policial padrão e teria sido recomendada “pelo 

presidente do COAF”, sendo ainda certo que sua adoção poderia ainda 

esclarecer, quanto a seus imóveis, se teriam “existido” seus 

inquilinos, se teria existido “pagamento em moeda”, e se os negócios 

jurídicos apontados pelo Ministério Público seriam verdadeiros. 

Teria também se dado violação procedimental em situação na qual  

Juízo teria facultado manifestação ministerial, após a oferta de 

resposta à acusação, pela acusada, quando o Parquet teria suscitado 

“inverdades, renovando mentiras e deixando de responder a vários 

itens da defesa da Ré”, tendo o Juízo decidido a possibilidade de 

absolvição sumária, indeferindo-a, sem, antes, ouvir novamente a ré, 

sendo certo que o rito processual não permitiria o franqueamento de 

atuação ministerial em questão, que este momento não seria idôneo ao 

Parquet para formação de sua convicção quanto aos fatos, e 

apresentação de elementos de convicção, e, por fim, a possibilitação 

de manifestação ministerial em testilha violaria o postulado da 

duração razoável do processo. 

Na mesma senda preliminar, arguiu que a peça denuncial não 

teria descrito adequadamente a conduta que lhe foi imputada, o que 

impossibilitaria sua atividade defensiva; enunciou que o Ministério 

Público não teria apresentado comprovação de seu dolo, quanto à 

infração penal que lhe foi imputada, bem como que não teria sido 

produzida comprovação do restante dos elementos do tipo penal 

invocado pelo Parquet, mormente em relação às condutas de 

“ocultação” e “dissimulação”. 

Em seguida, abordou o mérito da causa, principiando por 

asseverar que seus recursos teriam sido adquiridos licitamente, e 

que tal circunstância teria sido detectada pelo E Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região quando do julgamento de determinado mandado de 

segurança, após o que afirmou que a conduta de lavagem de ativos 

somente seria penalmente relevante quando pusesse em risco o bem 

jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, que seria a 

administração da justiça, e que suas pretensas atuações não teriam 

tido este condão, uma vez que o Ministério Público não teria tido 

dificuldade em identificar supostos ativos envolvidos em tais fatos, 

bem como teriam suas transações sido objeto de declarações e 

fiscalização, com recolhimento de tributos incidentes, o que 

afastaria a possibilidade de que se estivesse diante de “ocultação 

jurídica”, necessária à formação de juízo de tipicidade.  

Ainda em relação ao tópico, afirmou que não teria sido 

demonstrado seu dolo quanto à conduta imputada de contribuir para a 

suposta ocultação de proveitos de ilícitos anteriores, sendo ainda 

certo que não teriam sido comprovadas condutas que se pudessem 

assimilar às fases de lavagem de ativos, bem como que não teria sido 

deferida a realização de determinado exame pericial que, a seu 

sentir, teria demonstrado a pretensa inverdade da imputação. 

Explicitou que, a seu sentir, a documentação que teria sido 

por ela apresentada ao longo da ação penal desconstituiria 

completamente a imputação, bem como que a jurisprudência do E. 

Supremo Tribunal Federal exigiria, para a tipificação alegadamente 

intentada pelo Ministério Público, uma conduta separada daquela 

empregada no pretenso delito antecedente, bem como a ciência da 

ilicitude da origem dos recursos ocultados, sendo certo que, não 

tendo sido acusada a ré do delito antecedente de corrupção passiva, 

mera movimentação bancária não poderia ser considerada branqueamento 
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de ativos, e expôs operações suas que não poderiam ter consideradas 

como tal, pois que alegadamente lícitas. 

Certificou que o Ministério Público não teria indicado 

conduta de branqueamento sua separada daquela referente aos 

pretensos delitos antecedentes, nem teria indicado onde se daria a 

separação entre uma e outras, e abordou as operações financeiras que 

teriam sido tidas pelo Parquet como materializadoras do delito de 

lavagem de ativos, apresentando suas razões para tê-las como 

lícitas. 

Arrematou, postulando sua absolvição com espeque no art. 

386, I, do CPP, bem como o levantamento das medidas cautelares de 

constrição patrimonial que lhe teriam sido aplicadas. 

Detectada a violação da integridade de determinado elemento 

de convicção (fls. 7239), o Juízo, após verificar que todas as 

alegações finais haviam sido ofertadas e que a violação não 

prejudicou a atuação defensiva, determinou a solicitação de nova 

cópia ao E. Supremo Tribunal Federal, de onde foi encaminhada, e a 

abertura de conclusão para sentenciamento, na sequência (fls. 7240); 

ROGÉRIO, então, apresentou documento (fls. 7242/7247), e veio aos 

autos a cópia do solicitado à Suprema Corte (fls. 7248/7253). 

Vieram, então, os autos conclusos. 

Não obstante, e após a conclusão, GLÊNIO alegou que teria 

havido ocorrências novas nos procedimentos administrativos fiscais 

em que envolvido, pelo que postulou a juntada de documentos e a 

conversão do julgamento em diligência, para que o Juízo requisitasse 

ao Fisco Federal “em arquivo digital, os autos dos PAFs do ora 

subscritor e do corréu falecido Ramon Prestes Guedes de Moraes, sob 

pena de cerceamento de defesa (fls. 7259/7268); vieram aos autos 

cópias de peças do habeas corpus 34924, com solicitação de 

informações, por parte da E. 5ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça (fls. 7269/7276), as quais foram devidamente prestadas (fls. 

7277), o mesmo tendo ocorrido em relação ao habeas corpus 0000550-

07.2017.4.02.0000, junto à E. 2ª Turma Especializada do Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região (fls. 7279/7293), em que igualmente 

foram prestadas as informações (fls. 7294), tendo ainda se 

desenrolado da mesma forma o habeas corpus 0000648-89.2017.4.02.0000 

(fls. 7296/7303) – prestadas informações (fls. 7304) – e com o 

habeas corpus 0008118-11.2016.4.02.0000 (fls. 7306/7345), em que foi 

o writ indeferido liminarmente, com decisão mantida, quando manejado 

agravo regimental. 

Posteriormente, SAMI, requereu fosse certificado se teriam 

sido enviados às partes cópias de registros de depoimentos e, em 

caso negativo, a “suspensão do feito”, envio de tais registros, e 

reabertura de prazo para alegações finais (fls. 7346/7347), o que 

estaria ao abrigo do art. 405 do CPP; juntou cópia de consulta 

sistêmica a julgado proferido pela E. 2ª Turma Especializada do 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 

Foi ainda determinado o imediato sentenciamento do feito, 

pela E. 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região, no bojo do habeas corpus 0000648.-89.2017.4.02.0000 (fls. 

7352/7358). 

 

É o relato do necessário. 

Passo a decidir. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 
 

Antes do ingresso no meritum causae, verifico que diversos 

temas de feição prévia demandam enfrentamento, pelo que passo a tal 

empreitada, nas linhas que se seguem. 

 

2.1. QUESTÕES PRELIMINARES 

 

2.1.1. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO 

  

Foi arguido pela D. Defesa de MARCOS, em suas alegações 

finais (fls. 7005/7096), que o Juízo seria incompetente para a 

apreciação desta demanda, uma vez que os fatos em apreciação 
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ostentariam conexão com aqueles objeto da Ação Penal 470, julgada 

pelo E. Supremo Tribunal Federal; lado outro, e ainda que não 

acolhida a tese, sustentou que o Juízo ainda seria incompetente, na 

medida em que os fatos tidos pelo Ministério Público 

caracterizadores de corrupção e tráfico de influência teriam sido 

praticados, segundo ao acusação, em Brasília/DF, local que abrigaria 

a sede do CRSFN, motivo pelo qual a competência para julgamento do 

feito seria cometida a Juízo Federal Criminal da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. 

Tenho para mim que não lhe assiste razão, como passo a 

expor. 

No que diz com a alegação de que os fatos seriam conexos 

àqueles tratados no julgamento, empreendido pelo E. Supremo Tribunal 

Federal, da Ação Penal 470, conhecido como “caso mensalão”, é certo, 

em primeiro lugar, que o tema já foi enfrentado, quando da decisão 

prolatada por este Juízo, que, antes de indeferir pleitos de 

absolvição sumária, apreciou temas de cunho preliminar, como o 

competencial; extraio de fls. 2984: 

 
“Os fatos em julgamento na ação penal nº 470 , 

que tramita perante o Supremo Tribunal Federal, 

foram citados na denúncia somente para permitir 

uma melhor contextualização, pois, como atentou 

o MPF à fl. 2856, “não há nada nos autos que 

depende expressamente de provas ou demais 

indicações decorrentes do IPL 2245”, além de 

inexistirem implicações diretas com os 

parlamentares detentores de foro por 

prerrogativa de função à época. 

 Desta feito, rejeito a preliminar.” 

 

Com efeito, examinando a narrativa denuncial, verifico que 

as menções aos fatos objeto da Ação Penal 470 tinham caráter 

ilustrativo, para ressaltar que, ao sentir do Ministério Público, os 

fatos objeto da inicial acusatória ostentavam certa similitude com 

aqueles que foram objeto de julgamento pela Suprema Corte; não havia 

na narrativa, contudo, qualquer ponto de contato mais concreto, não 

sendo divisáveis quaisquer das hipóteses de conexão (art. 76 do CPP) 

ou de continência (art. 77 do CPP). 

Quanto ao ponto, creio ser sintomático que o réu, em sua 

manifestação, alegou genericamente que haveria “conexão” com os 

fatos objeto da Ação Penal 470, sem, contudo, indicar concretamente 

a que espécie conexiva se estava a referir, o que reputo decorrência 

do fato de que não havia, com efeito, conexão a embasar seu pedido, 

que apenas caracterizou forma de atuação defensiva indireta, sem 

substância, contudo. 

De mais a mais, é notório (art. 3º do CPP, c/c art. 374, I, 

do CPC) que a Ação Penal 470 já foi julgada – tendo sido, inclusive, 

em larga medida, cumpridas já as reprimendas então impostas, cujas 

condenações já transitaram em julgado, tornando-se, assim, 

definitivas -, pelo que não há que se falar em reunião desta demanda 

com aquel´outra, para julgamento conjunto, com prevalência da 

jurisdição da Suprema Corte (art. 78, III, do CPP), conforme 

entendimento jurisprudencial pacífico, a que me filio, materializado 

no verbete sumular 231, da lavra do C. Superior Tribunal de Justiça.  

De outro norte, não há quem ostente direito a foro ratione 

muneris (art. 102, I, da CR/88) no polo passivo desta demanda, a 

submeter o feito à competência da Suprema Corte, como vindicado. 

Não há, portanto, que se falar em incompetência do Juízo, 

sob o prisma da alegada conexão entre a demanda em voga e aquela 

tratada nos autos da Ação Penal 470, julgada pelo E. Supremo 

Tribunal Federal. 

Quanto à alegação de que, superada a pretendida competência 

do Pretório Excelso, seria competente Juízo federal Criminal da 

Seção Judiciária do Distrito Federal, melhor sorte não lhe assiste; 

vejamos. 

Verifico, de início, que o tema foi tratado na decisão em 

que, a par de apreciados pedidos de absolvição sumária, foi 

enfrentada temática preliminar, como a relativa à competência; 

extraio, quanto ao ponto, o pertinente trecho daquele decisório 

(fls. 2984/2985): 
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“Afasto a presente questão preliminar em razão 

da regra de competência firmada pelo local da 

consumação da infração prevista no art. 70 do 

Código de Processo Penal, pois como bem 

ressaltou o MPF em sua manifestação, a maioria 

dos crimes imputados aos réus são formais ou de 

mera atividade, logo, independem de um resultado 

naturalístico para fins de consumação. Por via 

de consequência, são indiferentes para fins de 

competência as viagens e os locais onde 

supostamente os réus estiveram. 

 O crime de quadrilha, por sua vez, é de 

natureza permanente e a acusação narra que foi 

praticado nos territórios de dois ou mais 

estados, logo, tem aplicação nesse tópico as 

regras de competência firmadas pela prevenção 

dos artigos 71 e 83 do Código de Processo Penal. 

 E por fim há a regra de competência firmada 

pela conexão, uma vez que os réus Cibele, Sami e 

Glênio possuem seus domicílios profissionais no 

Rio de Janeiro.” 

 

De fato, a narrativa ministerial, quanto aos delitos de 

corrupção passiva e ativa, quadrilha e tráfico de influência, é tal 

que não há a necessidade de verificação de resultado para a 

consumação delitiva; outrossim, e tendo em conta que GLÊNIO 

ostentava domicílio – pessoal e funcional (art. 76 do CC), dado seu 

alegado exercício da função de Procurador da Fazenda Nacional - no 

Rio de Janeiro, em princípio, várias das condutas alegadamente 

delituosas teriam sido praticadas no Rio de Janeiro, atraindo juízo 

consumativo para o território deste Município, e, pois, a 

competência para as Varas Federais Criminais desta Seção Judiciária 

(art. 19 da Resolução  21, de 08/07/2016, do E. Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região), e, mais especificamente, às Varas Criminais 

Federais especializadas em crimes contra o sistema financeiro 

nacional e lavagem de ativos, dado que esta imputação integra a 

demanda (art. 22 da Resolução 21, de 08/07/2016, do E. Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região). 

Importa salientar que as reuniões do CSRFN eram realizadas 

em vários pontos do território nacional, e não apenas no Distrito 

Federal, e, de qualquer forma, segundo imputação, os atos 

executórios dos supostos delitos teriam sido realizados 

majoritariamente no Rio de Janeiro, quando menos em relação aos 

alegados episódios de branqueamento de ativos, aos quais conexas as 

demais infrações (art. 76, II, do CPP). 

É certo, outrossim, que o feito foi regularmente 

distribuído a este Juízo, que ostenta tal especialização funcional. 

Digno de nota ainda que a incompetência cogitada – de cunho 

territorial – exige aviamento de exceção (art. 95, II, do CPP) para 

se reconhecimento, sendo certo que, não deflagrado, para instauração 

de autos apartados (art. 111 do CPP), o incidente no prazo, para o 

réu, da resposta à acusação (art. 108 do CPP), o tema resta 

recoberto pela preclusão, não mais podendo ser revisitado; 

exatamente o caso desta demanda, em que não foi manejada a 

competente exceção, motivo pelo qual resta atingido pela preclusão o 

direito de arguir a incompetência do Juízo. 

Não há, portanto e segundo vejo, ausência de competência 

deste Juízo para apreciação da demanda, motivo pelo qual rejeito a 

alegação neste sentido deduzida. 

 

2.1.2. INÉPCIA DENUNCIAL 

 

Alegaram as DD. Defesas teria ainda ocorrido inépcia 

denuncial, sob alguns argumentos. 

O primeiro seria de que a peça acusatória teria 

desrespeitado o postulado da indivisibilidade, pois que não teriam 

sido incluídos no polo passivo da demanda indivíduos outros que 

teriam se beneficiado das supostas condutas praticadas pelos 

acusados, mormente agentes gestores da instituições financeiras em 

favor de quem se teriam dado os julgamentos administrativos que 

teriam contado com influência alegadamente criminosa de GLÊNIO, 

mediante percepção de vantagem pecuniária indevida; o mesmo se daria 
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com relação a intervenientes em operações de compra e venda de 

ativos imobiliários – “diretores da Brascan, o tabelião, os 

compradores e os corretores” (fls. 6932). 

Nada mais falso, dado que, em sede de ação penal pública – 

como é o caso da presente demanda -, não se aplica o postulado da 

indivisibilidade, pois que o dominus litis – o Ministério Público 

(art. 129, I, da CR/88) – ostenta a prerrogativa de conforme seu 

convencimento jurídico, deflagrar a persecução penal em face 

daqueles que sua opinio delicti indiquem ostentariam 

responsabilidade criminal. 

Não há que se falar em que o Parquet seja obrigado a 

promover ação penal em desfavor de quem o acusado entenda deva 

constar no polo passivo, pois que, por óbvio, o acusado não é o 

titular da ação penal. 

A propósito, este é o magistério jurisprudencial que amaná 

do Tribunal Regional Federal da 2ª Região: 

 
GESTÃO FRAUDULENTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 

PRESCRIÇÃO PELA PENA EM PERSPECTIVA. 

INDIVISIBILDIADE DA AÇÃO PENAL AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA. A denúncia preenche minimamente os 

requisitos do art. 41 do Código de Processo 

Penal contendo a exposição do fato criminoso, 

com todas as suas circunstâncias, a qualificação 

dos acusados ou esclarecimentos pelos quais se 

possa identificá-los e a classificação do crime. 

A jurisprudência das Cortes Superiores já 

estabeleceu que, em se tratando de crimes 

societários, não se exige a formalização de 

denúncia com a descrição individual e 

pormenorizada da conduta de cada um dos 

acusados. Tanto o Supremo Tribunal Federal 

quanto o Superior Tribunal de Justiça não 

admitem o reconhecimento da prescrição com base 

na pena em perspectiva, ou pena ideal. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é 

pacífica no sentido da inaplicabilidade do 

princípio da indivisibilidade à ação penal 

pública, o que, aliás, se depreende da própria 

leitura do artigo 48 do Código de Processo 

Penal. O despacho de recebimento da denúncia - 

dada sua natureza de decisão interlocutória 

simples - prescinde de fundamentação substancial 

quanto ao mérito da acusação. Ordem denegada. 

(HC 00188490820124020000, 1ª Turma 

Especializada, Rel. Des. Fed. Antônio Ivan Athé, 

J. 17/12/2012)  

 

Noto ainda que o tema já foi enfrentado, com rechaço à 

alegação, pela Superior Instância, quando do julgamento do habeas 

corpus 2011.02.01.016717-6, quando foi denegada a ordem pela E. 2ª 

Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 

Outrossim, e com relação às alegações de que a inicial 

acusatória não teria descrito os fatos de forma satisfatória, 

necessário salientar que os requisitos de regularidade formal do 

art. 41 do CPP – cujo desatendimento deságua na rejeição da peça 

inicial de acusação (art. 395, I, do CPP) – representam garantia 

material de respeito aos postulados da ampla defesa e contraditório 

(art. 5º, LV, da CR/88), aplicados ao âmbito processual penal. 

Com isto quero dizer que a análise da suficiência narrativa 

imputacional se deve aferir à luz da indagação de se permite ou não 

que o acusado compreenda aquilo que se lhe imputa, pois que, em caso 

negativo, não saberá que argumentação tecer ou que provas produzir 

como a persuadir o julgador do desacerto da acusação; e, em casos 

que tais, em verdade, não haverá atividade defensiva viavelmente 

condutível, pelo que prejudicadas estarão suas franquias 

fundamentais. 

Este, portanto, o divisor de águas entre a inépcia e a 

suficiência narrativa: a compreensão, pelo acusado, do teor da 

imputação, para que possa dela se defender; em caso positivo, não há 

que se falar em inépcia, por mais que se possa imaginar que a 

imputação poderia ter sido melhor fraseada de tal ou qual maneira, 
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ou que determinada circunstância não foi exposta de forma mais 

minuciosa. 

Neste sentido, trago à colação o magistério pretoriano da 

lavra do E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região: 

 
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO 

ESTRITO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ERRO 

NA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. RÉU QUE SE DEFENDE DSO 

FATOS. RECURSO PROVIDO Embora capitule 

equivocadamente o fato como o previsto no art. 

313-A do CP, a denúncia descreve, claramente, 

conduta tipificada em outro dispositivo legal. 

Não se tem como inepta a denúncia que não 

obstrui, nem dificulta o exercício da mais ampla 

defesa, e que não evidencia consistente 

imprecisão no fato atribuído ao denunciado, a 

impedir a compreensão da acusação formulada. 

Eventual incongruência na correlação dos fatos 

narrados na inicial acusatória e a classificação 

jurídica, não torna inepta a denúncia, eis que o 

denunciado se defende dos fatos tidos por 

delituosos narrados na denúncia e, não, da 

capitulação legal dela constante, que pode ser 

corrigida pelo Juiz da causa. Recurso 

ministerial provido. (SER 00001195720124025105, 

1ª Turma Especializada, Rel. Des. Fed. Antônio 

Ivan Athié, J. 27/04/2016) 

 

Da análise da peça inicial acusatória (fls. 02/80), percebo 

que ali foram descritos fatos, em tese, delituosos, de forma 

satisfatória, viabilizada a compreensão da imputação, pelos 

acusados; em breve suma, foi imputado a GLÊNIO que teria sido 

cooptado, mediante pagamento de vantagens pecuniárias indevidas, 

pagas por MARCOS, ROGÉRIO e JOSÉ, para atuar em favor de 

determinadas instituições financeiras, em julgamentos 

administrativos de seu interesse, por órgão colegiado perante o qual 

teria oficiado GLÊNIO, o que teria ocorrido em relação a três 

feitos, pertinentes aos recursos voluntários de numeração 4504, 4369 

e 3402; foi ainda exposto como GLÊNIO, MARCOS, JOSÉ e ROGÉRIO teriam 

atuado pata influenciar indevidamente servidores públicos em outros 

julgamentos, perante o mesmo colegiado administrativo, o que teria 

ocorrido quanto aos recursos voluntários 3840 e 3540, e foi exposto 

como teriam se reunido, estável e permanentemente, GLÊNIO, MARCOS, 

JOSÉ e ROGÉRIO, para a prática de tais infrações; foi descrita 

suposta mecânica de branqueamento de ativos, tanto por meio de 

movimentações bancárias e aquisição e venda de bens, como mediante 

forja de relação contratual inexistente, segundo o Ministério 

Público, tudo para ocultar os montantes que teriam sido pagos por 

MARCOS, JOSÉ e ROGÉRIO a GLÊNIO, e que seriam vantagens indevidas e 

proveito de infração penal, sendo certo que o Parquet teve a 

ocultação e dissimulação em tela imputáveis a GLÊNIO, ROGÉRIO, 

RAMON, JOSÉ, SAMI e CIBELE; por fim, articulou o Ministério Público 

que GLÊNIO teriam feito inserir informações falsas em instrumentos 

materializadores de negócios jurídicos translativos de propriedades 

imobiliárias, com fins de evasão fiscal. 

Não há, por evidência, qualquer incompreensão do quanto 

imputado, o que pode ser extraído das extensas intervenções de todos 

os acusados, ao longo da tramitação do feito. 

Quanto a eventual acerto ou desacerto das imputações 

propostas, é certo que não diz com a inépcia denuncial, podendo, 

quando muito – e será melhor explicitado quando enfrentada, em sede 

meritória e em caráter de emendatio libelli (art. 383 do CPP), a 

imputação de tráfico de influência (art. 332 do CP) -, redundar em 

readequação de capitulação. 

Seja como for, é de se notar que a inépcia denuncial já foi 

tema abordado pelo Juízo, quando da apreciação dos pedidos de 

absolvição sumária e matéria preliminar suscitada pelos réus, em 

suas respostas à acusação (fls. 2968/2990), tendo sido 

fundamentadamente rechaçado; no mesmo sentido, entendeu a Superior 

Instância, quando denegou a ordem perseguida por meio da impetração 

do habeas corpus 2010.02.01.003152-3 (fls. 1613 e 1662/1668). 

Rejeito, portanto, a preliminar de inépcia denuncial. 
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2.1.3. BIS IN IDEM: IMPUTAÇÃO DE QUADRILHA DESFECHADA EM 

DESFAVOR DE MARCOS 

 

Articulou a D. Defesa de MARCOS que teria sido deduzida em 

seu desfavor imputação de pertinência a quadrilha, junto com outros 

corréus, o que, contudo, deveria ser afastado, sob pena de bis in 

idem, pois que já teria sido por tal fato julgado, no bojo da Ação 

Penal 470, pelo E. Supremo Tribunal Federal, ocasião em que teria 

recebido veredicto absolutório. 

Trato o tema como alegação de necessidade de rejeição 

denuncial por suposta verificação de pressuposto processual negativo 

(art. 395, II, do CPP) – coisa julgada. 

Da leitura da peça denuncial (fls. 02/80), vejo que a 

imputação lançada nesta sede é de que MARCOS tenha se unido a 

ROGÉRIO e JOSÉ, de um lado, e GLÊNIO, de outro, para a prática de 

diversos delitos, sujeitos, em linhas gerais, ao seguinte arquétipo: 

os três primeiros cooptariam o último para que este, na condição de 

Procurador da Fazenda Nacional oficiante perante o Conselho de 

Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), atuasse em 

benefício de instituições financeiras clientes dos três primeiros,  

em julgamentos administrativos de seu interesse, mediante pagamento 

de vantagem indevida. 

Já na Ação Penal 470, MARCOS foi acusado de se ter 

consorciado a enorme esquema delituoso, integrado por vários 

núcleos, em que se teria viabilizado a compra de apoios políticos, 

nos mais altos escalões da República, mediante pagamento de 

vantagens indevidas direcionadas a agremiações partidiárias e 

agentes políticos, incluindo-se a montagem de engenharia para 

lastreamento financeiro dos fluxos necessários aos desideratos, com 

encobrimentos e dissimulações. 

Em comum com o objeto da imputação em tela apenas o 

envolvimento, na Ação Penal 470, de JOSÉ e ROGÉRIO, bem como de 

algumas das instituições financeiras que teriam sido beneficiadas, 

nos presentes autos, pelas atuações de GLÊNIO; nem de longe, a 

partir desta pequena coincidência, se pode ter os fatos por 

superpostos, ou mesmo os tratados nestes autos por integrantes do 

complexo factual julgado pela Suprema Corte, até mesmo porque, aqui, 

constam acusados jamais mencionados naquele feito. 

Lado outro, em termos teóricos, não há óbice a que um 

indivíduo integre mais de um grupo criminoso, ainda que haja 

coincidência de alguns dos integrantes, como é o caso em tela – ao 

menos à luz da narrativa ministerial acusatória. 

Note-se que, como consabido, os limites objetivos da coisa 

julgada, no âmbito penal, são os fatos imputados, e não a 

capitulação, pelo que, resolvida a causa penal concernente a 

determinado complexo factual, não há óbice a que outro seja julgado, 

ainda que conte com idêntica capitulação, se trata de fatos 

distintos. 

Rejeito, por conseguinte a preliminar suscitada. 

 

2.1.4. FALTA DE JUSTA CAUSA 

 

Alegam as DD. Defesas que haveria falta de elementos de 

convicção que lastreassem a deflagração válida da ação penal em seu 

desfavor, com o recebimento da inicial acusatória; a asserção se 

baseia fundamentalmente na suposta invalidade de elementos que 

teriam sido colhidos originalmente em procedimentos administrativos 

disciplinares, que teriam sido instaurados em desfavor de GLÊNIO, no 

âmbito da estrutura administrativa a que teria servido, como 

Procurador da Fazenda Nacional; a invalidade adviria, por um lado, 

do fato de que, com exceção de GLÊNIO, não teriam figurado, como 

partes daqueles feitos judicialiformes, os demais acusados, bem 

como, por outro, do fato de que os procedimentos teriam sido objeto 

de anulação, por orça de decisões judiciais. 

Percebo, de início, que tratam os acusados mormente dos 

procedimentos administrativos disciplinares de numeração 

00406.000368/2006-17 e 00406.000369/2006-53, que, dentre outros 
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elementos de convicção, instruíram a denúncia ofertada em seu 

desfavor. 

Quanto à primeira alegação de invalidade de elementos 

coletados naqueles feitos administrativos – deduzida pelas DD. 

Defesas dos acusados que não GLÊNIO – sob o argumento de que não 

teriam sido neles parte, data máxima vênia, não tem qualquer razão. 

De fato, se, na esfera cível, via de regra, a prova 

emprestada exige, como um dos requisitos de sua regular utilização 

em feito distinto daquele em que colhida, que o procedimento de 

origem tenha contado com as mesmas partes daquele de destino, isto 

não tem aplicação no processo penal. 

No processo penal, como consabido e para que haja integral 

respeito ao postulado do contraditório (art. 5º, LV, da CR/88), a 

prova emprestada, colhida em feito que contou com partes distintas 

daquele de destino, pode ser empregada, desde que possam as partes – 

mormente os acusados – do feito de destino questionarem o que lhes 

parecer cabível, a respeito de tais elementos, seja quanto à sua 

origem, seja com relação à forma de internalização, seja ainda com 

relação ao seu conteúdo. 

Confira-se, a propósito, o ilustrativo precedente da lavra 

do E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região: 

 
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECRETO-LEI 

Nº 201/67. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS 

ORIUNDOS DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE UNIÃO E 

MUNICÍPIO. VERBA SUJEITA À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

PERANTE ÓRGÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELA REGRA GERAL 

DO ART. 70, DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. 

ALEGAÇÃO REJEITADA. PROVA EMPRESTADA. CABIMENTO. 

AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS I- 

Narra a denúncia que os réus, valendo-se dos 

cargos que exerciam, respectivamente, como 

Prefeito e Secretário de Saúde, no Município de 

São João de Meriti, teriam utilizado os recursos 

financeiros oriundos do convênio nº 565/2000 

celebrado entre a União Federal e aquela 

municipalidade, para a aquisição de uma unidade 

móvel de saúde por preço acima da média do 

mercado, mediante a homologação de procedimento 

licitatório fictício, com prejuízo ao erário da 

ordem de R$ 23.436,64 (vinte e três mil, 

quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e 

quatro centavos). O Juízo de primeiro grau 

julgou procedente a pretensão punitiva estatal e 

condenou os réus nas penas previstas no art. 1º, 

I, do Decreto-lei nº 201/67, na forma do art. 

29, do CP. II- Nos termos da Súmula 208, do STJ, 

compete à Justiça Federal processar e julgar 

Prefeito Municipal por desvio de verba sujeita à 

prestação de contas perante Órgão Federal, in 

casu, a Controladoria Geral da União. III- Tendo 

em vista que a questão tratada nos autos versa 

sobre a malversação de verbas federais por 

agentes públicos no Município de São João de 

Meriti, a competência deve ser determinada pelo 

lugar em que se consumar a infração. 

Inteligência do art. 70, do CPP. IV- Não é 

inepta a denúncia que descreve a conduta do réu 

em todas as suas circunstâncias e demonstra os 

indícios de autoria, tornando apta a persecução 

penal. V- Os crimes do Decreto-lei nº 201/67 são 

de mão própria, admitindo-se a participação de 

terceiros que, de qualquer forma, concorram para 

o delito praticado por Prefeito no exercício do 

cargo público, nos termos do art. 29, do Código 

Penal. VI- A jurisprudência dos Tribunais 

Superiores admite, em processo penal, a 

utilização de prova emprestada de outro feito, 

ainda que as partes envolvidas não sejam as 

mesmas em ambos os processos, desde que a prova 

seja submetida ao crivo do contraditório, bem 

como que a referida prova não seja o único 

elemento a fundar a sentença condenatória, sendo 

que, no caso dos presentes autos, a aludida 

prova foi utilizada apenas como reforço para a 

condenação, a qual foi, em verdade, embasada nos 

demais elementos constantes da instrução 

probatória. Precedentes do STF e do STJ. VII- 
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Comprovadas a materialidade delitiva e a autoria 

dos réus, a manutenção da sentença condenatória 

é medida que se impõe. VIII- Apelações dos réus 

Antonio Pereira Alves de Carvalho e Cícero 

Augusto Souza Costa desprovidas. (ACR 

20085110005689-9, 2ª Turma Especializada, Rel. 

Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva, J. 

15/10/2013) 

 

Com feito, nos presentes autos, os acusados tiveram amplas 

oportunidades de questionarem o tema – tanto que o vêm fazendo desde 

as respostas à acusação, tanto perante o Juízo quanto perante a 

Superior Instância -, o que basta para a o atendimento ao postulado 

fundamental em questão. 

Logo se vê, portanto, que não há fundamento na alegação de 

que os elementos de convicção colhidos nos autos dos procedimentos 

administrativos de numeração 00406.000368/2006-17 e 

00406.000369/2006-53 seriam inválidos, pois que os acusados não 

teriam deles feito parte. 

Saliento que, a prosperar o entendimento esposado pelos 

acusados, sempre que, em um processo administrativo disciplinar, 

fossem elucidados fatos que pudessem ostentar relevância penal, 

haveria de se incluí-los no polo passivo da demanda, ainda que não 

ostentem possível responsabilidade administrativa disciplinar, por 

não serem sujeitos ao poder disciplinar da Administração Pública, 

apenas porque poderiam ser utilizadas parcelas do quanto revelar sua 

instrução, em eventual demanda de cunho penal, o que, cum permissa, 

é rematado absurdo. 

Não há, portanto, que se falar em invalidade da utilização 

de elementos colhidos nos feitos administrativos em questão para 

lastreamento de denúncia em face de JOSÉ, ROGÉRIO, MARCOS, SAMI e 

CIBELE. 

No que diz com a alegação de que os elementos colhidos 

seriam ilícitos, pois que os feitos em questão teriam sido anulados, 

por decisões judiciais, penso que igualmente não colhe fundamento; 

vejamos. 

De início, é de se notar que a denúncia ofertada em 

desfavor dos acusados não se lastreia apenas no conteúdo do quanto 

reproduzido dos processos administrativos disciplinares de numeração 

00406.000368/2006-17 e 00406.000369/2006-53; pelo contrário, como 

abordado na inicial acusatória (fls. 02/80), a imputação encontra 

eco no resultado de medida cautelar de afastamento de sigilos (autos 

2007.51.01.025654-8), além do conteúdo do Inquérito Policial 

1125/2006. 

Neste prisma, ainda que se pudesse acolher a alegação de 

que a totalidade dos elementos que tenham advindo dos autos 

00406.000368/2006-17 e 00406.000369/2006-53 seriam inválidos, não 

seria isto caracterizador, por si só, de falecimento de justa causa 

para deflagração da ação penal, e, como querem os acusados, nulidade 

do feito desde o recebimento da denúncia; a propósito, é este o 

magistério jurisprudencial do E. Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região: 

 
PENAL E PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – ART. 

171, §3º, DO CP – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – 

ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE 

JUSTA CAUSA – EXORDIAL BASEADA EM PROCESSO 

ADMINISTRATIVO ANULADO POR DECISÃO JUDICIAL – 

POSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA. - O trancamento 

de Ação Penal só é possível diante de evidente 

atipicidade da conduta, clara excludente de 

antijuridicidade ou flagrante ausência de justa 

causa. Não é a hipótese dos autos. - A 

declaração de nulidade do processo 

administrativo, no qual fora suspenso o 

benefício previdenciário, não atinge o Inquérito 

Policial que, com peças daquele, foi instaurado 

e veio a sustentar o oferecimento da denúncia. - 

Ordem denegada. (HC 00122639120084020000, 2ª 

Turma Especializada, Rel. Des. Fed. Marcello 

Ferreira de Souza Granado, J. 10/09/2008) 

 

Seja como for, cum permissa, não é verdadeira a afirmação 

de que os feitos administrativos teriam sido anulados, por decisão 
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judicial, de maneira a que o tema esteja recoberto de 

indiscutibilidade; de fato, como se extrai das cópias de peças 

trazidas por GLÊNIO (fls. 6974/7002), em relação ao feito 

00406.000369/2006-53, o provimento judicial então por ele 

alcançado(autos 016252-31.2008.4.02.5101) apenas declara a nulidade 

do ato demissório proferido em seu desfavor; o provimento judicial 

declara nulo o ato demissório, e não o feito administrativo, 

distinção absolutamente relevante. 

Confira-se, a propósito, o dispositivo contido no brilhante 

voto condutor, da lavra do eminente Desembargador Federal Dr. José 

Antônio Neiva, relator do caso no âmbito da E. 7ª Turma 

Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (fls. 7000): 

 
“Isto posto, conheço do recurso e dou-lhe 

parcial provimento, para julgar procedente em 

parte o pedido, declarando nulo o ato de 

demissão do apelante (processo administrativo nº 

00406.000368/2006-17), nos termos da 

fundamentação.” 

 

Apesar do equívoco material evidente – que em nada retira o 

brilhantismo do decisum -, vê-se que o dispositivo se dirige, em 

verdade, ao ato demissório praticado em função do feito 

000406.369/2006-53, o que se depreende da leitura do restante do r. 

voto condutor; seja como for, resta claro que ali foi declarado nulo 

o ato demissional, mas não o feito administrativo. 

Não tendo sido anulado o feito administrativo, mas tão 

somente o ato de demissão que lhe sucedeu, jamais se poderia ter por 

estendida a eficácia decisória para atingir a inteireza do feito, 

sem qualquer fundamento idôneo. 

De qualquer maneira, o decisum em questão, de procedência 

parcial da pretensão manejada por GLÊNIO, em esfera cível, foi 

proferido em acolhimento parcial de apelação do réu, aviada contra 

sentença de improcedência proferida pelo D. Juízo da 30ª Vara 

Federal do Rio de Janeiro, na qual foi igualmente indeferida a 

antecipação dos efeitos da tutela – rectius, sob o regime da Lei 

13105/15, tutela provisória. 

O acórdão em questão foi objeto de recursos especiais – 

manejados pela União e por GLÊNIO – tendo sido aquele admitido 

parcialmente e este inadmitido, o que foi objeto de questionamento 

por agravo de instrumento; a questão, no momento, se encontra 

pendente de julgamento no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça.  

No que diz com o feito 00406.000368/2006-17, vejo que, à 

luz da sentença proferida pelo D. Juízo da 5ª Vara Federal do Rio de 

Janeiro (fls. 6966/6973), é fato que o provimento judicial então foi 

no sentido da anulação do procedimento; confira-se o pertinente 

trecho de seu dispositivo (fls. 6973): 

 
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO contido 

na exordial e DECLARO nulo o Processo 

Administrativo Disciplinar n. 00406.000368/2006-

17.” 

 

Ocorre que a r. sentença, prolatada em 04/06/2014 (fls. 

6973), foi objeto de apelação manejada pela União, tendo sido o 

recurso distribuído à E. 6ª Turma Especializada do Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região e estando no momento, pendente de apreciação; e 

– deve ser dito -, o acusado manejou embargos de declaração naquela 

demanda (autos 0000090-53.2011.4.02.5101), visando a produção de 

efeitos antecipadamente, do ato sentencial, intento que restou 

rechaçado por aquele D. Juízo (fls. 1987/1988 daqueles autos). 

E, tampouco se pode olvidar, a apelação, em sede processual 

civil, ostenta efeito suspensivo, via de regra (art. 1012 do CPC), 

não se enquadrando, em princípio, o ato sentencial atacado em 

qualquer das hipóteses de exceção (art. 1012, §1º, do CPC); é certo 

outrossim, que, tendo se dado o sentenciamento posteriormente à 

entrada em vigor do novo CPC (Lei 13105/15), suas disposições se 

aplicam àquele feito. 

Não há, no momento e para os fins do julgamento da presente 

demanda, qualquer ato judicial a produzir, como efeito, a nulidade 
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dos feitos administrativos 00406.000368/2006-17 e 00406.000369/2006-

53, pelo que não há falar em invalidade dos elementos a partir deles 

colhidos e utilizados nesta ação penal, como lastro para a denúncia, 

e, consequentemente, em ausência de justa causa. 

De mais a mais, uma outra observação deve ser feita: mesmo 

que o acima exposto não fosse verdadeiro, isto não se traduziria na 

inservibilidade irremediável de tudo quanto colhido no bojo dos 

feitos administrativos 00406.000368/2006-17 e 00406.000369/2006-53, 

uma vez que, acaso declarada a nulidade de ambos, somente seria 

inutilizado aquilo que fosse posterior à causa de nulificação e lhe 

decorresse consequencialmente (art. 573, §1º, do CPP). 

Quanto ao ponto, percebo, pelas cópias juntadas por GLÊNIO, 

que, no que diz com o feito 00406.000368/2006-17 (autos 0000090-

53.2011.4.02.5101 – fls. 6966/6973), o D. Juízo processante teve por 

inválidas determinadas comunicações processuais destinadas ao 

chamamento do acusado a defender-se, no feito, mediante a prática de 

determinados atos; já no que diz com o feito 00406.3669/2006-53 

(autos 0016252-31.2008.4.02.5101 – fls. 6974/7002), percebo que o D. 

colegiado entendeu haver, como ilicitude, descompasso entre o teor 

das imputações iniciais e o fato apontado pela autoridade julgadora 

administrativa como fundamento para o ato demissional, o que atraiu 

eiva apenas a este último. 

No primeiro caso, portanto – feito 00406.000368/2006-17 -, 

poder-se-ia cogitar de ilicitude de depoimentos tomados, após as 

comunicações defeituosas, por exemplo; jamais, contudo, um documento 

juntado – como uma resposta de terceiro a questionamento, ou 

consulta sistêmica – que não tenha sido produzido de tal ou qual 

maneira como decorrência da comunicação processual defeituosa 

reconhecida pelo D. Juízo da 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro. 

Lado outro, documentos que não tenham tido sua redação 

condicionada pela comunicação processual tida por defeituosa jamais 

poderiam ser tidos por atingidos pela alegada ilicitude em questão 

(art. 573, §1º, do CPP), porque seu teor não decorre da eiva, como 

consequência; é o caso, e.g. da resposta da Sociedade Hípica 

Brasileira a questionamento acerca de eventual frequência de GLÊNIO 

em suas escolas de equitação (fls. 3969, Vol. XIX, do PAD 

00406.000368/2016-17), ou de resposta a inquirição acerca de 

eventual estadia de GLÊNIO, por estabelecimento hoteleiro, ou 

consulta a sistemas de pessoal da União para aferição de ausências 

autorizadas de GLÊNIO, de seu serviço junto à Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional. 

Cabe ainda salientar que o acusado – assim como os corréus 

– nada indicou, quanto a eventual dependência específica de 

determinado elemento de convicção, em relação ao defeito verificado 

– a comunicação processual defeituosa -, preferindo arguir, em 

caráter genérico, que todo o feito, e, por decorrência lógica, tudo 

o quanto contemplariam seus autos, seriam inservíveis, o que, como 

visto, não é verdade. 

Assim sendo, tenho para mim que, em princípio, nada do que 

consta do feito 00406.000368/2006-17 foi atingido pela nulidade 

articulada, também pelo prisma do postulado da causalidade – além, 

evidentemente, do quanto acima articulado. 

No segundo caso – feito 00406.000369/2006-53 (autos 016252-

31.2008.4.02.5101; fls. 6974/7002) -, nem mesmo se poderia ter 

qualquer integrante do acervo probante como inválido, pois que 

apenas o ato demissório foi invalidado; não há, também aqui, 

qualquer inservibilidade de material probatório. 

Assim sendo, julgo que não há invalidade dos elementos em 

que se estribou a denúncia, que abrangeram mais do que meramente 

elementos colhidos originalmente nos processos administrativos 

disciplinares 00406.000368/2006-17 e 00406.000369/2006-53, motivo 

pelo qual rejeito a preliminar de falta de justa causa. 

 

2.1.5. NULIDADE PROCESSUAL: MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL POR 

OCASIÃO DA DECISÃO ACERCA DE PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO 

SUMÁRIA 

 

Alegaram as DD. Defesas que teria havido nulidade a 

acometer a decisão de fls. 2968/2990, pois que, antes de sua 
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prolação mas depois de ofertadas as respostas à acusação pelos réus, 

teria havido franqueamento de manifestação ministerial; máxima vênia 

concessa, não lhes assiste razão, como passo a expor. 

A colheita de manifestação ministerial, após apresentação de 

resposta à acusação e anteriormente à decisão, pelo Juízo, acerca da 

possibilidade de absolvição sumária, não é causa de nulidade do 

processo, notadamente quando se atem aos requisitos para absolvição 

sumária, e aos requerimentos de diligências das partes. 

Isto porque, ao contrário da peça defensiva inaugural – 

resposta à acusação (art. 396-A do CPP) -, cujo escopo é, por 

exigência da franquia constitucional da amplitude de defesa (art. 5º, 

LV, da CR/88), amplíssimo, podendo o acusado alegar “tudo o que 

interesse à sua defesa”, inclusive “suscitar preliminares” e 

“oferecer documentos e justificações”, a denúncia é peça simples, que 

deve conter, à luz do art. 41 do CPP, tão só “a exposição do fato 

criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do 

acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a 

classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”. 

Não cabe, assim, ao Ministério Público – ou ao acusador 

privado, quando aplicável – tecer extensas teses jurídicas, expor 

jurisprudência eventualmente favorável a seu entendimento, ou 

tampouco expor argumentos outros que não o atendimento à exigência 

acima exposta, pertinente à regularidade formal da imputação. 

Quando, em exercício regular de suas franquias 

constitucionais defensivas (art. 5º, LIV e LV, da CR/88), o acusado 

inaugura sua atuação, por meio da resposta à acusação, pode suscitar 

uma infinidade de temas, e postular o encerramento prematuro da 

demanda, por via da absolvição sumária (art. 397 do CPP). 

O Ministério Público, de outro norte, não tinha tido, à luz 

do conteúdo da denúncia, nos moldes anteriormente expostos, 

oportunidade para expor seu convencimento acerca da possibilidade – 

objeto de pleitos defensivos, nas respostas à acusação – de que 

fossem os réus absolvidos sumariamente. 

Nesta contextura e data máxima vênia, ouvir o Ministério 

Público após as respostas à acusação, antes de configurar negativa de 

vigência ao art. 394, caput e §§, e art. 397, tudo do CPP, ou 

violação aos direitos fundamentais defensivos dos acusados, 

representa prestígio ao contraditório (art. 5º, LV, da CR/88), 

posição jurídica ativa que também assiste ao Parquet. 

Importante salientar, aqui, que nenhum dos dispositivos 

legais apontados acima obsta a solução aqui vindicada, mas ao 

contrário, silenciam a respeito do tema, sendo necessária sua 

compreensão à luz do Texto Magno (art. 5º, LV, da CR/88), que, como 

já dito e para efetivação da garantia do contraditório em favor do 

Ministério Público, demanda que se dê ao caso aplicação analógica do 

art. 409 do CPP. 

Note-se que a compreensão que venho de expor é tão robusta, 

contando com o beneplácito da esmagadora maioria das Instâncias 

Julgadoras, que consta do Plano de Gestão das Varas Criminais e de 

Execução Criminal, elaborado pelo E. Conselho Nacional de Justiça, em 

seu item 3.5, cuja redação é, in verbis: 

 
“3.5. Impugnação da resposta pelo Ministério 

Público  

Não há dispositivo, em relação ao procedimento 

ordinário, prevendo a oportunidade de impugnação 

da resposta pelo Ministério Público, quando nela 

constar arguição de preliminares ou ocorrer a 

juntada de documentos.  

Aplica-se, por analogia, o disposto no art. 409 

do Código de Processo Penal, com a redação 

determinada pela Lei 11.689, de 2008, relativo 

ao procedimento do tribunal do júri, que 

estabeleceu prazo de cinco dias para que o 

Ministério Público se manifeste sobre 

preliminares e documentos vindos com a resposta.  

Se não for tomada essa providência, muito 

provavelmente, o Ministério Público, na 

audiência de instrução e julgamento, diante da 

surpresa, irá pedir prazo para produzir as 

razões finais por memorial, o que frustrará a 

intenção legislativa de que esse ato seja 

praticado, ainda na audiência, logo após o 
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interrogatório do acusado.” (acessível em 

http://www.cnj.jus.br/images/programas

/justica-criminal/plano-gestao-varas-

criminais-cnj.pdf, acesso em 10/04/2017, às 
17:41) 

 

De outro norte, importa salientar que não há violação à 

posição iusfundamental de ampla defesa do acusado (art. 5º, LV, da 

CR/88), consubstanciada em sua possibilidade de por último se 

manifestar, porque, a uma, não se está a produzir o julgamento 

sentencial, oportunidade em que irretorquivelmente se haverá de 

manifestar a Defesa em caráter derradeiro (art. 403 do CPP); a duas, 

porque, como já dito, se estará, em verdade, curando o direito ao 

contraditório (art. 5º, LV, da CR/88) titularizado pelo Ministério 

Público, para que possa falar sobre tema não integrante da peça 

denuncial – a eventual ocorrência de uma das hipóteses de absolvição 

sumária. 

Não se está, assim, a dar a orientação de gestão, oriunda do 

E. Conselho Nacional de Justiça (art. 92, I-A, da CR/88), no 

cumprimento de seu mister institucional (art. 103-B, §4º, da CR/88), 

eficácia derrogatória de norma legal qualquer (art. 394 ou art. 397, 

ambos do CPP), estando-se, pelo contrário, a imprimir às normas 

rituais penais interpretação consentânea com a normatividade 

constitucional, que lhes serve de fundamento de validade e lhes 

condiciona a aplicação.  

De mais a mais, mesmo que o até aqui exposto não fosse 

verdadeiro, ainda assim não haveria como se decretar nulidade, como 

querem as DD. Defesas. 

Isto porque o Ministério Público, ao se manifestar a respeito 

das respostas à acusação, apenas reafirmou o truísmo de que, à luz da 

dicção expressa do art. 397 do CPP, a absolvição sumária somente é 

viável se estiver comprovado, de forma irrefutável e no estágio 

embrionário da ação penal – quando das primeiras intervenções 

defensiva e antes da instrução criminal -, o suporte fático ensejador 

de alguma de suas hipóteses autorizadoras. 

No caso em apreço, outrossim, as DD. Defesas nenhum prejuízo 

concreto com a oitiva ministerial alegaram. 

Não há, assim postas as coisas, como razoavelmente sustentar 

a ocorrência de qualquer prejuízo à atividade defensiva, requisito 

inafastável da decretação de qualquer nulidade (art. 563 do CPP). 

E, se assim é, tampouco se poderá falar em nulidade 

processual qualquer. 

Nesse sentido, é o posicionamento do C. Superior Tribunal de 

Justiça: 

 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS 

CORPUS. ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO 

DE DOCUMENTO FALSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 

PREJUÍZO À EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, IV, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DENÚNCIA. ART. 41 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA 

AFASTADA. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA 

SE MANIFESTAR SOBRE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO, NA 

QUAL ARGUIDAS PRELIMINARES E JUNTADOS 

DOCUMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS 

PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO 

EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. I. In casu, é 

competente a Justiça Estadual, eis que não ficou 

demonstrado que a Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP), empresa pública federal, 

vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, 

teria, de fato, sofrido prejuízos decorrentes 

das condutas delitivas, imputadas na denúncia, 

de molde a fazer incidir o art. 109, IV, da 

Constituição Federal e atrair a competência da 

Justiça Federal. II. O trancamento da ação 

penal, em sede de habeas corpus, é medida 

excepcional, somente se justificando quando 

demonstradas, de plano, a absoluta ausência de 

provas da materialidade do crime e dos indícios 

de autoria, a atipicidade da conduta ou a 

existência de causa extintiva de punibilidade, 
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não configuradas, na hipótese. III. A denúncia 

ofertada apresentou narrativa sobre os fatos, 

descrevendo as condutas que, ao menos em tese, 

configuram os crimes de estelionato, falsidade 

ideológica e uso de documento falso, de maneira 

suficiente a proporcionar, aos denunciados, o 

exercício do contraditório e da ampla defesa, 

pelo que, nos termos do art. 41 do Código de 

Processo Penal, é de ser afastada a alegação de 

inépcia da peça acusatória. IV. Não se pode 

exigir que a denúncia narre minuciosamente, com 

base em elementos colhidos apenas na fase 

inquisitorial, todos os detalhes dos delitos 

supostamente cometidos pelos acusados, cabendo a 

elucidação de algumas questões na fase de 

instrução criminal, inclusive "a produção do 

laudo pericial da área sobre a qual recaiu a 

suposta fraude atribuída, em tese, ao paciente". 

V. Oferecida resposta à acusação, o denunciado 

pode arguir preliminares e alegar tudo o que 

interessa à sua defesa, e também oferecer e 

juntar documentos, devendo, assim, o Juiz, por 

força do princípio do contraditório, dar vista 

ao Ministério Público, para se manifestar sobre 

as alegações e os documentos ofertados pela 

defesa, podendo o Órgão ministerial, por sua 

vez, juntar ou não outros documentos. Se a 

acusação apenas se pronuncia sobre o deduzido 

pela defesa, sem apresentar nada novo ao feito, 

não há que se ouvir, mais uma vez, a defesa, nem 

tampouco há que se falar em nulidade do 

processo, pelo fato de o Juiz não ter aberto, 

após, vista ao acusado. Aplicação analógica do 

art. 329 do CPC c/c art. 3º do CPP. VI. "Caso em 

que o juiz, antes de decidir nos termos do art. 

397 do CPP, oportunizou ao Ministério Público 

manifestar-se sobre as teses apresentadas pela 

defesa em sua resposta à acusação. A 

manifestação do Ministério Público logo após a 

apresentação da resposta à acusação e antes do 

juiz decidir sobre as teses da defesa, não é 

causa de nulidade do processo" (STJ, HC 

245.994/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 15/10/2012). VII. 

Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 

201202521639, STJ, Sexta Turma, Rel. Min. 

SEBASTIÃO REIS JUNIOR, decisão em 04/06/2013, 

DJe em 04/08/2014) (Grifei)  

 

No mesmo azimute, o pedagógico precedente da lavra do E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região: 

 
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DO MP 

SOBRE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NOVA INTIMAÇÃO DA 

ACUSADA. DESNECESSIDADE. NULIDADE DO ATO 

PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CPP, ARTS. 396 E 

396-A. ORDEM DENEGADA. 1. "O direito inalienável 

da defesa de apresentar ao final as suas razões 

se manifesta na garantia que a ela se assegura 

de, após o encerramento da fase de instrução, 

oferecer as suas alegações finais apenas depois 

de que já o tenha feito a acusação." (HC 

0008193-48.2014.4.01.0000/PI, Terceira Turma, 

Relatora Desembargadora Federal Neuza Alves, e-

DJF1 28/03/2014, p. 940). 2. "Não obstante os 

artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal 

não contemplem expressamente a manifestação 

prévia do Parquet sobre os termos da defesa 

preliminar apresentada, antes da decisão de 

absolvição sumária ou de recebimento da 

denúncia, a providência não é proibida, nem 

mesmo enseja nulidade processual, por isso que 

se trata de mera irregularidade que, em 

princípio, não compromete a garantia 

constitucional do contraditório. Precedente do 

STJ." (TRF1, Terceira Turma, HC 0020926-

46.2014.4.01.0000/PI, Relator Desembargador 

Federal Mário César Ribeiro, Juiz Federal 

Convocado Klaus Kuschel, e-DJF1 30/05/2014, p. 

445). 3. "A manifestação do Ministério Público 

logo após a apresentação da resposta à acusação 

e antes do juiz decidir sobre as teses da 

defesa, não é causa de nulidade do processo." 
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(STJ, Quinta Turma, HC 245994/SP, Relator 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 

15/10/2012). 4. Ordem denegada. (HC 

00502309020144010000, 4ª Turma, Rel. JFC Pablo 

Zuniga Dourado, e-DJF1 21/11/2014, p. 223) 

 

De mais a mais, a matéria já foi enfrentada pela Superior 

Instância, com rechaço ao posicionamento externado pelas DD. Defesas, 

quando denegada a ordens perseguidas por meio da impetração do habeas 

corpus de autuação 2011.02.01.016717-6.  

Rejeito, por conseguinte, a alegação preliminar de nulidade, 

ao ter sido o Ministério Público ouvido antes da decisão de fls. 

2968/2990. 

 

2.1.6. NULIDADE PROCESSUAL: FALTA DE INTIMAÇÃO DE GLÊNIO E 

CIBELE ACERCA DA DESISTÊNCIA MINISTERIAL DE OITIVA DE 

TESTEMUNHAS 

 

Alegam GLÊNIO e CIBELE que teria havido nulidade, por 

violação ao postulado do devido processo legal (art. 5º, LIV, da 

CR/88), quando, após manifestada, pelo Ministério Público desistência 

da oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, não teria se dado 

sua intimação para “saber se ainda queria ouvir alguma das 

testemunhas de acusação”. 

O tema, já objeto de apreciação na decisão de 5443, foi 

novamente suscitado e enfrentado, por ocasião da análise dos pedidos 

de diligências complementares, do art. 402 do CPP (fls. 6534/6579); 

extraio o pertinente trecho (fls. 6567/6570): 

 
“4.10. Das testemunhas de que desistiu o 

Ministério Público 

 

Postula o réu “sua intimação para que diga se 

pretende ou não ouvir as testemunhas renunciadas 

pelo MP federal”, apontando que o Parquet teria 

ouvido testemunha defensiva de cuja oitiva teria 

desistido o acusado – Cláudio de Castro Paneiro 

-, e que, a par de violar a isonomia, a não 

adoção do que requerido representaria menoscabo 

ao princípio da comunhão da prova, tudo a 

redundar em nulidade processual. 

De início, o requerimento não é acolhível pela 

forma com que deduzido, a indicar – uma vez mais 

– que o anima intuito claramente protelatório. 

Isto porque o acusado não indica que testemunhas 

não tiveram seu depoimento colhido por 

desistência do Ministério Público, parte 

arrolante, não indica o que com eles deseja 

provar, nem sequer indica se efetivamente deseja 

ouvir tais pessoas: não, deseja apenas o acusado 

ser intimado para dizer se, eventualmente, 

pretende ou não ouvir pessoas não indicadas, 

para fins não especificados, um autêntico 

capricho. 

Percebe-se que o intuito do acusado não é 

contribuir para a formação do acervo probante, 

ainda que de forma parcial e em apoio à sua tese 

defensiva, buscando, pelo contrário, 

simplesmente criar incidentes infundados e 

atravancar – com extremas tenacidade e 

criatividade -, a marcha processual. 

De fato, um verdadeiro acinte: o acusado trata o 

processo como um joguete, e a séria e grave 

atividade jurisdicional – a envolver 

movimentação do Estado e seus servidores com 

trâmites, intimações etc - como algo vulgar e 

manipulável, em postura completamente desleal, a 

qual não comporta nem de longe chancelamento. 

Ocorre que não é só. Vejamos. 

Em obséquio aos direitos fundamentais defensivos 

do réu (art. 5º, LIV e LV, da CR/88) – de forma 

a ampliar, ao máximo, a franqueabilidade de seus 

pleitos, não obstante o acima exposto -, e em 

perscrutação dos autos, vejo que, em fls. 5375, 

já foi deduzido pedido idêntico, o qual foi 

devidamente rechaçado (fls. 5443), tornando o 

tema, por conseguinte, precluso, motivo pelo 

qual a reiteração do pedido, nesta oportunidade, 
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claramente desatende aos limites do art. 402 do 

CPP. 

Adicionalmente, trata-se de testemunha não 

arrolada pela D. Defesa, sendo certo que, neste 

caso, não lhe assiste direito subjetivo à 

oitiva, a não ser na qualidade de testemunha do 

Juízo (art. 209 do CPP). 

Este o teor inequívoco do art. 401, §2º, do CPP, 

para cuja transcrição peço vênia: 

Art. 401. (omissis) 

(...) 

§ 2o  A parte poderá desistir da inquirição de 

qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o 

disposto no art. 209 deste Código. 

Nesta qualidade, contudo, caberá ao Magistrado 

apreciar se é ou não o caso de se deferir a 

oitiva, decisão a ser tomada à luz da potencial 

relevância da prova para o deslinde da 

controvérsia. 

No caso, como o réu não indicou que pessoas 

deseja ouvir, nem o porquê, não há como deferir 

a oitiva na qualidade de testemunhas do Juízo, 

fundamento, inclusive, do indeferimento já 

manifestado em fls. 5443. 

De se notar também que, após a manifestação de 

desistência de colheita de depoimentos 

testemunhais, externada pelo Ministério Público 

(fls. 2942) e tendo sido o pleito homologado 

pelo Juízo (fls. 2990), o réu não o impugnou 

oportunamente, apenas externando sua 

inconformidade muito tempo depois (fls. 5443), 

após, inclusive, a oitiva de muitas das 

testemunhas defensivas. 

Outrossim, deve ser dito que o princípio da 

comunhão da prova não tem o alcance normativo 

pretendido pelo acusado – a permitir-lhe 

insistir imotivadamente na oitiva de testemunhas 

não identificadas, cujo testemunho fora 

dispensado pela parte arrolante. 

De fato, apenas quer dizer o postulado normativo 

em comento que a prova, uma vez produzida, não 

pertence a qualquer das partes, podendo mesmo 

ser usada para comprovar fato desfavorável à 

parte que promoveu seu carreamento aos autos. 

Em casos que tais, não há que se falar em 

qualquer nulidade, como pacificamente entendem 

os Pretórios; pinço, a propósito, elucidativo 

precedente: 

 

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO 

COM DOLO EVENTUAL EM CONCURSO FORMAL PRÓPRIO 

(CP, ART. 121, CAPUT II C/C ART. 18, I E ART. 

70)- PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA DA 

TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO SEM OITIVA DA DEFESA - 

ALEGADA OFENSA AO CONTRADITÓRIO - INOCORRÊNCIA - 

PRINCÍPIO DA COMUNHÃO DAS PROVAS - POSSIBILIDADE 

DE DESISTÊNCIA DE TESTEMUNHA, INDEPENDENTE DA 

CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA, QUANDO A PROVA 

NÃO CHEGOU A SER PRODUZIDA (CPP, ART. 401, § 

2º). MÉRITO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À 

PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - SOBERANIA DO 

TRIBUNAL POPULAR (CF/88, ART. 5º, XXXVIII, C)- 

EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO - CONDENAÇÃO 

MANTIDA. I - Em matéria processual penal, um dos 

princípios norteadores relativos à prova penal é 

o da comunhão da prova, segundo o qual, uma vez 

produzida, ela é comum, não pertencendo a 

nenhuma das partes que a introduziu no processo. 

Destarte, não há falar-se em nulidade por 

cerceamento de defesa em razão da homologação do 

pedido de desistência da testemunha de acusação 

sem ser oportunizado o contraditório, haja vista 

que, enquanto a prova não for produzida, a parte 

pode desistir de sua realização (CPP, art. 401, 

§ 2º). II - Muito embora o Código de Processo 

Penal estabeleça a possibilidade de interposição 

de recurso de apelação sob fundamento de decisão 

manifestamente contrária à prova dos autos (CP, 

art. 593, III, d), sem que se incorra em 

violação ao princípio constitucional da 

soberania dos veredictos (CF/88, art. 5º, 

XXXVIII), tal argumento somente se justifica 

quando a decisão do conselho de sentença se 

encontrar em total dissonância com o contexto 

probatório, caso contrário a mantença do 
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veredicto é medida a se impor. (TJ-SC, APR 

20130668943, Relator: Salete Silva Sommariva, 

Data de Julgamento: 17/03/2014, Segunda Câmara 

Criminal Julgado)” 

 

Para além do decidido por este Juízo, noto que o tema 

igualmente foi enfrentado – com rechaço à posição manifestada pela D. 

Defesa de GLÊNIO – pela Superior Instância nos autos do habeas corpus 

2013.02.01.004982-6. 

Outrossim, e tendo em vista que as alegações finais de 

GLÊNIO, máxima vênia concessa, nada adicionaram ao quadro em 

apreciação, mantenho a conclusão já esposada quando da decisão de 

fls. fls. 6534/6579 – e referendada pela Superior Instância nos autos 

2013.02.01.004982-6 -, no sentido de que, após a manifestação 

ministerial de desistência da oitiva das testemunhas arroladas pela 

acusação, não assiste direito ao réu de ser intimado “saber se ainda 

queria ouvir alguma das testemunhas de acusação”; não há, portanto, 

nulidade a reclamar corrigenda, pelo que rejeito a preliminar. 

 

2.1.7. NULIDADE PROCESSUAL: FALTA DE INTIMAÇÃO PARA 

SUBSTITUIÇÃO DA TESTEMUNHA LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA 

 

Alega a D. Defesa de GLÊNIO que teria se caracterizado 

nulidade processual, por violação ao devido processo legal, na medida 

em que não teria sido intimado para oferecer nome alternativo à 

testemunha por ele arrolada, Luís Inácio Lula da Silva. 

O tema foi detidamente tratado na decisão de fls. 

6534/6579; extraio o pertinente trecho (fls. 6565/6567): 

 
“4.9. Intimação para substituição de testemunha 

 

O acusado alega que indicou como testemunha o 

Exmo. Sr. Luís Inácio Lula da Silva, ex-

mandatário da Nação, o qual, após ter tido 

inicialmente a oitiva deferida, restou 

beneficiado por mandado de segurança impetrado 

junto ao E. Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região, desobrigando-o de depor, o que estaria a 

prejudicar sua defesa. 

Requer, por conseguinte, seja intimado para 

indicar outra testemunha em substituição. 

O requerimento não comporta deferimento. 

Vejamos. 

O pedido de oitiva foi inicialmente feito, após 

a resposta à acusação (fls. 2876), sob o 

fundamento de que o Ex-Presidente teria dado 

declarações à imprensa, no sentido de que não 

teria existido o denominado “Mensalão” (objeto 

da AP 470-MG, que tramitou perante o E. Supremo 

Tribunal Federal), o qual teria conexão com os 

fatos em causa. 

Quando da apreciação das respostas à acusação, 

foi a indicação extemporânea de testemunha 

apreciada, mas indeferida, por não ter o 

fundamento agitado pelo réu relação com os fatos 

em apreciação nesta ação penal (fls. 2981). 

Desta decisão pediu o acusado reconsideração 

(fls. 3116/3120), ocasião em que, então, foi 

deferida a oitiva pretendida (fls. 3170/3175). 

A pretendida testemunha atravessou pedido (fls. 

3822/3825) de dispensa do depoimento, dizendo 

nada saber a respeito dos fatos em causa, além 

de padecer de sérios problemas de saúde. 

Após manifestação do acusado, insistindo na 

oitiva (fls. 3933/3934), o Juízo determinou a 

efetiva colheita do depoimento (fls. 3940/3941), 

mediante a expedição de Carta Precatória para a 

localidade de sua residência. 

No entanto, a testemunha impetrou mandado de 

segurança (autos 2012.02.01.004922-6) perante o 

E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no 

bojo do qual foi deferida medida liminar, no 

sentido de dispensá-lo da oitiva (fls. 

3977/3979), sob o fundamento de ser 

desnecessária sua oitiva quando nada sabe acerca 

dos fatos, tendo apenas proferido opinião 

genérica a veículos de imprensa sobre fatos 

outros. 

JFRJ
Fls 695

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a VITOR BARBOSA VALPUESTA.
Documento No: 13022224-311-0-650-141-749475 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



  
  

 

Não há notícia, até o momento, de desenlace do 

mandamus (fls. 6103/6113 e 6117), tendo sido 

mantida a decisão até mesmo pelo C. Superior 

Tribunal de Justiça. 

De início, comungo do entendimento do D. 

Magistrado prolator da r. decisão de fls. 2876, 

de que o acusado não tem direito a arrolar 

pessoas – como testemunhas – que nada saibam 

sobre os fatos em apreciação, para que deponham 

sobre opiniões suas genéricas, dadas à imprensa, 

mesmo porque tal questionamento não é sequer 

permitido (art. 213 do CPP). 

Esta foi mesmo a posição encampada por Sua 

Excelência, o eminente Relator do mandamus, Dr. 

Messod Azulay Neto (fls. 3978): 

 

“É sabido que testemunhas não devem se 

manifestar sobre questões de ordem subjetiva, ou 

emitir opiniões, ou fazer meras conjecturas 

acerca dos fatos que se pretende esclarecer. O 

juiz deve, inclusive, evitar que tal forma de 

testemunho aconteça, devendo promover a 

manifestação em sua forma objetiva, atestando-se 

sobre a veracidade ou não de fatos e 

adstringindo-se a esclarecer questões 

específicas relativas ao objeto da lide. 

 No caso presente, parece desnecessária a oitiva 

do impetrante, em razão de pronunciamento feito 

à imprensa de caráter genérico, sem  se referir 

a circunstância específica qualquer.” 

 

E, se o testemunho não tinha cabimento – data 

máxima vênia ao I. Magistrado que o acolheu -, 

tampouco tem cabimento pleito de substituição; 

ressalto este ponto: o E. Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região não entendeu por bem 

dispensar a pretensa testemunha em função de seu 

alegadamente debilitado estado de saúde, mas por 

entender que seu testemunho era incabível, ante 

a justificativa apresentada pelo acusado, quando 

do arrolamento, em cotejo com o fundamento 

agitado pelo réu, quando externada a pretensão 

da oitiva. 

Ora, se não era cabível pretender a colheita do 

testemunho do indivíduo originalmente arrolado, 

tampouco cabível será postular sua substituição. 

Ocorre que não é só: o requerimento é revestido 

do mais inescondível intuito procrastinatório, 

uma vez que o acusado sequer indica – como 

tantas vezes fez ao longo do feito – quem é o 

indivíduo que busca ouvir como testemunha, em 

caráter substitutivo, nem o que sua oitiva 

objetiva esclarecer. 

Não; o acusado quer delongar ainda mais o 

trâmite processual – contra o qual 

frequentemente vocifera, em suas manifestações -

, sendo intimado para que, acaso queira, 

apresente testemunha em substituição ao Ex-

Presidente Lula. 

Tal postura desleal não pode ser chancelada pelo 

Juízo; assim, tendo em vista o descabimento da 

oitiva da testemunha original – e consequente 

descabimento da possibilidade de substituição, 

assim como a escancarada natureza protelatória 

do requerimento, indefiro-o.” 

 

O posicionamento exposto contou com o beneplácito da 

Instância Superior, quando do julgamento do habeas corpus 

2013.02.01.016382-9; desde então, nada foi alterado, pelo que 

mantenho a conclusão esposada em fls. 6534/6579, não havendo eiva a 

determinar correção; rejeito, por conseguinte, a preliminar 

suscitada. 

 

2.1.8. NULIDADE PROCESSUAL: FALTA DE INTIMAÇÃO PARA 

ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS PERICIAIS 

 

Alega a D. Defesa de GLÊNIO que teria se verificado 

nulidade processual, pois que teria postulado ser intimado para 

“acompanhar as perícias pessoalmente”, o que não se teria verificado, 

e que, de tal postura do Juízo, teria advindo prejuízo, “pois que 

poderia ter, durante a perícia, informado da necessidade do 
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esclarecimento do subitens, como, e.g., perícia de serviços, para 

dilucidar a questão controversa”. 

O pleito a que se refere o réu, em sua argumentação, foi 

orientado (fls. 1640) no sentido da “aplicação do art. 159, 

parágrafos e incisos do CPP, para cada perícia requerida, devendo, 

entre outras coisas, ser intimado para acompanhamento das perícias e 

indicação de assistente técnico”; sua apresentação se deu em momento 

subsequente a sua resposta à acusação (fls. 1006/1078) e não foi 

expressamente apreciado quando da análise das respostas à acusação 

(fls. 2968/2990) e, desde então, em que pese a miríade de 

intervenções da D. Defesa do réu, o tema não foi revisitado; note-se 

que nada a respeito foi suscitado quando de seu extenso pleito de 

diligências complementares (fls. 6409/6431). 

Tampouco nas intervenções em que apresentou quesitos, em 

sede de perícias, indicou, quando instado pelo Juízo (fls. 

5164/5166), a existência da alegada nulidade o acusado (fls. 

5228/5230). 

O tema, portanto, encontra-se de há muito precluso, sendo 

mera tentativa do réu de articular alegação de eiva inexistente; 

ainda que assim não fosse, é certo que, em sede processual penal, 

vige o postulado da instrumentalidade das formas, pelo que, sem a 

indicação concreta de prejuízo, não há que se falar em decretação de 

nulidade (art. 563 do CPP). 

Lado outro, a alegação de prejuízo deduzida pelo acusado 

(fls. 6929) é, máxima vênia concessa, tudo, menos concreta; isto 

porque, a uma, não menciona a que exame pericial se refere, e, a 

duas, não indica o que teria restado incompleto ou equivocado no 

labor do expert – este o prejuízo vislumbrável, em casos como o 

presente; apenas diz o acusado que “poderia ter (...) informado da 

necessidade de esclarecimento de subitens”, sem dizer que 

esclarecimento teria faltado. 

Ao exemplificar sua alegação – mediante a utilização da 

expressão latina exempli gratia, na forma abreviada -, menciona 

genericamente uma outra dada diligência pericial – que restou 

indeferida, por diversas vezes ao longo do feito -, e não um 

“subitem” que teria demandado “esclarecimento”, no labor pericial em 

execução. 

Logo se vê que, em verdade, e mesmo que se pudesse 

reconhecer a eiva, não há qualquer prejuízo para sustentar a 

nulificação pretendida; rejeito, nestes termos, a preliminar 

suscitada. 

 

2.1.9. NULIDADE PROCESSUAL: AUSÊNCIA DE PERÍCIA SOBRE 

ATIVOS 

 

Alega a D. Defesa de GLÊNIO que teria havido nulidade, por 

suposto cerceamento de sua atividade defensiva, na medida em que 

teria sido indeferida a realização de “perícia de seus ativos”, que 

poderia esclarecer a licitude de seus bens, que teria sido 

recomendado pelo Presidente do COAF, quando ouvido na condição de 

testemunha, e seria procedimento operacional investigativo padrão, da 

parte da Polícia Federal, e que não teria sido, no caso, seguido. 

O tema, sob roupagem de pleito menos genérico – pois que na 

ocasião voltado à realização de exame pericial sobre conteúdo de 

contas bancárias, ao invés da abstrata “perícia sobre ativos”, sem 

indicar quais – foi objeto de apreciação, quando analisados os 

pedidos de diligências complementares do art. 402 do CPP (fls. 

6534/6579); extraio o pertinente trecho (fls. 6550/6553): 

 
“4.1.  Perícia em contas bancárias 

 

Postula o acusado a realização de “uma perícia 

(...) para discriminar, nas contas catalogadas 

neste processo: a origem das entradas 

financeiras; no caso das saídas financeiras, 

quais os destinatários; que a perícia aponte se 

houve, entre as operações entabuladas entre os 

Réus, no período de 2002 a 2005 – compra e 

venda, dação em pagamento, compromisso de compra 

e venda, locação, administração de imóveis -, 
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alguma eivada de falsidade ideológica ou 

material, ou qualquer sorte de fraude; se o 

dinheiro empregado em tais operações foi o 

recebido por seu pai, da empresa do Réu Dr. José 

Roberto, ou se tinha dinheiro em conta para 

fazê-lo, e se positiva a resposta, em que 

proporção ou teve outra origem.” 

A postulação é, com exceção do trecho final, 

idêntica à deduzida pela acusada Cibele, pelo 

que valem as mesmas considerações expendidas 

quando do item 3.1., para cuja transcrição peço 

vênia, com as observações pertinentes à situação 

específica de Glênio: 

 

“Em primeiro lugar, requereu a acusada [rectius, 

no caso, o acusado] a realização de perícia 

“para discriminar, nas contas catalogadas neste 

processo, a origem das entradas financeiras; no 

caso das saídas financeiras, quais os 

destinatários; por fim, que a perícia aponte se 

houve, entre as operações entabuladas entre os 

Réus, no período de 2002 a 2005 – compra e 

venda, dação em pagamento, compromisso de compra 

e venda, locação, administração de imóveis -, 

alguma eivada de falsidade ideológica ou 

material, ou qualquer sorte de fraude.” 

De início, deve ser dito que a especialidade do 

exame nem sequer foi indicada, o que, de plano, 

inviabilizaria sua realização, pois que o 

requerimento é genérico e, ao que tudo indica, 

meramente protelatório (art. 400, §1º, do CPP). 

Seja como for, e presumindo estar a ré [rectius, 

o réu] a postular a realização de exame técnico-

contábil dos documentos de escrituração – 

extratos – de tais contas, sequer indicadas – 

apenas da acusada [rectius, do acusado]? De 

todos? – mostra-se patente sua irrelevância. 

Isto porque, quando em análise extratos de 

contas bancárias, já se encontram ali 

estampados, em caso de transferências, origem e 

destino, o mesmo se podendo dizer acerca de 

depósitos; não há, portanto, necessidade de 

conhecimentos técnicos específicos para ler tais 

informações, escritas em bom português. 

Lado outro, quanto a informações não contidas 

nos extratos, não tem como o perito a elas 

chegar, meramente por sua análise, em que pese 

seus conhecimentos específicos. 

Logo, quanto a “a origem das entradas 

financeiras; no caso das saídas financeiras, 

quais os destinatários”, o exame é irrelevante 

(art. 400, §1º, do CPP). 

Em relação à segunda pretensão, de que “a 

perícia aponte se houve, entre as operações 

entabuladas entre os Réus, no período de 2002 a 

2005 – compra e venda, dação em pagamento, 

compromisso de compra e venda, locação, 

administração de imóveis -, alguma eivada de 

falsidade ideológica ou material, ou qualquer 

sorte de fraude.”, trata-se de juízo jurídico a 

ser feito sobre dados concretos, o que se insere 

na atividade cognitiva do Magistrado, não 

substituível pelo exame do expert. 

Seja como for, tal conclusão não é alcançável 

pela aplicação de conhecimentos técnico-

contábeis, em um exame pericial desta natureza. 

Em relação a falsidades ideológicas ou 

materiais, exames documentoscópicos poderiam, em 

tese, indicar sua ocorrência; no entanto, o 

pedido não tem qualquer indicação concreta do 

objeto do exame, nem do que se busca comprovar – 

há alguma falsidade? Quais as operações são alvo 

da medida? Que imóveis foram negociados? Entre 

que pessoas? 

Isto indica categoricamente seu caráter 

protelatório, pelo que não comporta deferimento; 

a mesma conclusão se alcança pela constatação de 

que tal exame já foi mais de uma vez requerido e 

indeferido (fls. 5165, 2º parágrafo, fl. 5442, 

item 3, fls. 5649) [rectius, em relação a 

Glênio, fls. 1006/1078 e fls. 2979, fls. 

3843/3853, fls. 3116/3120 e fls. 3172, fls. 

5437/5438 e fls. 5648/549, item 7], além de ser 

diligência que poderia ter sido solicitada 

quando da oferta de resposta à acusação, sendo 
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inequívoco, portanto, não se ajustar às balizas 

do art. 402 do CPP. 

Assim sendo, seja pela irrelevância, seja pelo 

caráter protelatório com que deduzido (art. 400, 

§1º, do CPP), indefiro o pleito.” 

 

Quanto à parte final do requerimento – esta em 

que difere daquele deduzido pela acusada Cibele 

-, diz este apenas com quesitação a orientar o 

pretendido exame pericial, e que encontra-se 

assim lançado: “se o dinheiro empregado em tais 

operações foi o recebido por seu pai, da empresa 

do Réu Dr. José Roberto, ou se tinha dinheiro em 

conta para fazê-lo, e se positiva a resposta, em 

que proporção ou teve outra origem.” 

Para além de esbarrar nos óbices acima expostos 

– de que, fundamentalmente, não atende o pleito 

aos ditames do art. 402 do CPP, uma vez que se 

trata de diligência que poderia ter sido 

requerida quando da oferta de resposta à 

acusação -, a perícia é irrelevante. 

Isto porque a mera leitura dos extratos, 

referentes aos períodos em que o acusado deseja 

fazer prova, indicará se, previamente a 

recebimentos de depósitos oriundos da Tolentino 

e Melo, tinha ele recursos para as operações que 

apontar – as quais, diga-se, por relevante, nem 

sequer são indicadas em seu pleito de prova 

pericial, o que mais ainda indica seu 

inescondível caráter protelatório. 

Indefiro, portanto, seja por irrelevância (art. 

400, § único, do CPP), seja por desrespeito aos 

ditames desta fase processual (art. 402 do CPP), 

o pedido.” 

 

O tema, devidamente tratado naquela decisão, teve o 

entendimento então esposado chancelado pela Superior Instância, 

quando da apreciação do habeas corpus 0000533-39.2015.4.02.0000. 

Para além disso, a revisitação empreendida, em sede de 

alegações finais (fls. 6929/6930), ostenta mais ainda a nota da 

imprestabilidade, máxima vênia concessa, pois que o pleito foi 

deduzido de maneira mais genérica ainda do que na versão original – 

ao invés de “perícia (...) nas contas catalogadas”, fez o acusado 

menção, na última oportunidade, a “perícia sobre seus ativos”; de 

fato, não foram indicados sequer os ativos que seriam objeto do 

exame. 

Digno de nota ainda que a motivação apresentada para o 

indeferimento foi minuciosa – como se extrai da leitura do trecho 

retro transcrito -, tendo sido o fato ressaltado, quando da 

apreciação do habeas corpus 0000533-39.2015.4.02.0000. 

Outrossim, e ao contrário do alegado pelo acusado, os 

delitos em questão não demandam a produção de exame pericial, para 

firmatura de convicção acerca de sua materialidade (art. 158 do CPP), 

e, além do mais, como dito, a parcela pertinente do cerne da 

controvérsia – se os valores que teriam sido depositados em conta que 

seria de titularidade de RAMON pela Tolentino & Mello Assessoria 

Empresarial teriam tido como destinatário, em verdade, GLÊNIO, bem 

como se seriam ou não retribuição por sérvios advocatícios 

consultivos prestados – não é acessível por exame contábil, que visa 

quantificação de fluxos financeiros, quando complexos e numerosos, e 

compatibilidade com determinados parâmetros – como fontes lícitas de 

renda declarada, e.g.. 

Portanto, as conclusões esposadas em fls. 6534/6579 

remanescem, a meu sentir, íntegras, pelo que rejeito a preliminar 

suscitada. 

 

2.1.10. NULIDADE PROCESSUAL: INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA DE 

INSPEÇÃO JUDICIAL NO CRSFN 

 

Articulou a D. Defesa de GLÊNIO que teria havido ainda 

cerceamento de sua atividade defensiva, por meio de indeferimento 

judicial de diligência pretendida de “inspeção judicial no CSRFN”; o 

tema foi tratado minuciosamente na decisão em que avaliados os 

pedidos de diligências complementares, conforme disposto pelo art. 
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402 do CPP (fls. 6534/6579); extraio o pertinente trecho (fls. 

6576/65770): 

 
“4.15. Inspeção Judicial no CSRFN 

 

Sustenta o réu que “o MP federal insiste em 

falar sobre aquilo que não conhece (prova disso 

é escrever que procurador vota, ou que redige 

voto; que a presença dos dois procuradores é 

algo irregular; que o Réu fazia nascer 

jurisprudência em casos futuros, e por aí vai).” 

Pugna, assim, pela realização de “inspeção 

judicial no CRSFN, para que, in loco, e durante 

uma sessão, se verifique da impossibilidade da 

tese do MP federal. Para que se acompanhe um 

processo de sua autuação e distribuição, até o 

julgamento final, para provar-se definitivamente 

que as razões que sustentam a acusação do MP 

federal não encontram aferição empírica na 

realidade.” 

O pleito não merece acolhida. Vejamos. 

De início, verifico que, com a diligência, nada 

poderia ser obtido, em termos de elementos 

probantes que auxiliassem no deslinde da 

controvérsia. 

Isto porque – em relação aos fatos objeto da 

imputação e sua época de ocorrência – tudo, ou 

praticamente tudo, se encontra alterado, no 

Conselho de Recursos do Sistema Financeiro 

Nacional: as normas internas, os membros, os 

servidores, além dos processo, de fato, serem 

outros. 

Com efeito, no evento de um hipotético 

deferimento da diligência pretendida pelo réu, 

tudo o que se poderia obter, é que seu 

funcionamento atual é desta ou daquela forma, ou 

mesmo que se está ou não a seguir os arquétipos 

normativos estabelecedores da forma de exercício 

de suas funções. 

Nada se teria a respeito das ocorrências objeto 

da imputação, ou mesmo como ordinariamente se 

passavam os fatos, à época do quanto narrado na 

denúncia. 

Além do mais, muitas das dinâmicas factuais 

apresentadas na exordial acusatória são operadas 

em quadrantes de clandestinidade, na forma como, 

supostamente, teria o acusado agido, por meio de 

produção de pareceres e convencimento de 

julgadores, no sentido de beneficiar àqueles em 

favor de quem sua cooptação havia sido feita, e 

em troca de vantagem indevida. 

Não se trata, como evidente, de fatos em tese 

praticados às escâncaras, até porque, se assim 

fosse, se estaria diante de imputação que 

atingiria outros agentes, que teriam aderido à 

suposta empreitada. 

Portanto, examinar in loco o funcionamento atual 

e formal do órgão julgador, neste momento, em 

nada auxiliará no esclarecimento dos fatos 

controvertidos. 

Mas não é tudo: a própria diligência, da forma 

como pedida, expõe sua motivação irrespondível 

de protelar o andamento do feito (art. 400, §1º, 

do CPP), por mais de uma razão. 

A uma, porque a própria diligência não é apta a 

alcançar todos os objetivos declarados – de 

fato, ao longo de apenas uma sessão de 

julgamento, o processo não é, por óbvio, 

autuado, distribuído e julgado, pois que 

necessita ser estudado pelo Relator, receber 

parecer do Procurador da Fazenda Nacional 

oficiante, e ser discutido o julgamento, em 

colegiado, no mínimo. 

A duas, porque a própria execução da diligência 

seria imprática, assemelhando-se, em verdade, a 

excursão escolar ao órgão, abrindo-se – sem que 

se possa divisar resultado útil, na esteira do 

que se disse linhas acima – uma infinidade de 

discussões, a respeito do melhor momento, em 

vista do tipo de processos a serem apreciados em 

tal ou qual data e sua semelhança com aqueles 

objeto da imputação, quadro que se agudiza 

quando se tem em mente o longo intervalo entre 

sessões do colegiado. 
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Tudo isto indica que, caso deferida tal 

providência, emperrar-se-ia irremediavelmente o 

andamento do feito, sem a menor perspectiva – 

repita-se, por relevante – de se obter qualquer 

resultado útil ao deslinde da controvérsia posta 

em Juízo. 

Diante de tais fundamentos, indefiro o pleito.” 

 

A fundamentação então expendida foi chancelada pela 

Superior Instância, por ocasião do julgamento do habeas corpus 

0000533-39.2015.4.02.0000; percebo-a subsistente, dado que nada foi 

apresentado na manifestação do acusado, em sede de memoriais, que 

diferisse do pleito que restou indeferido no trecho decisório retro 

transcrito. 

Rejeito, assim, a preliminar suscitada, por inexistir 

nulidade a ser corrigida. 

 

2.1.11. NULIDADE PROCESSUAL: INDEFERIMENTO DE OITIVAS DE 

TÉCNICOS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL 

 

Sustentou a D. Defesa de GLÊNIO, que teria sido sua 

atividade defensiva cerceada, pela postura judicial de indeferimento 

de pleito de oitiva de técnicos do Banco Central do Brasil, que 

teriam presenciado as sessões de julgamento do órgão colegiado 

administrativo perante o qual teria o réu atuado, como Procurador da 

Fazenda Nacional; o tema foi tratado minuciosamente na decisão de 

fls. 6534/6579, quando apreciados pedidos de diligências 

complementares. 

A propósito, transcrevo o pertinente trecho (fls. 

6553/6555): 

 
“4.3. Das notas de Ricardo Lião  

 

Diz o acusado que teriam sido juntadas, pela 

testemunha Ricardo Lião, notas, em meio digital, 

que seriam de crucial importância ao 

desvendamento dos fatos. 

Em relação a elas – sem, contudo, indicar onde 

estariam encartadas -, pede, em primeiro lugar, 

a oitiva dos subscritores do documento de suas 

fls. 700, uma vez que poderiam indicar como se 

deu Sessão de Julgamento do CRSFN, em que 

apreciado o Recurso 4369, esclarecendo que a 

conduta funcional do acusado não teria sido 

determinante para a produção do resultado a que 

chegou o colegiado. 

A falta de indicação já seria o suficiente para 

inacolher o pleito, pois que indica o intuito 

protelatório de que imbuído – pois que a 

intenção é claramente que o Juízo se ponha a 

buscar o material a que faz referência genérica 

o acusado, dando ensejo a potencialmente nova 

intimação para esclarecimento do pedido, 

postergando ainda mais seu exame. 

No entanto, e em obséquio ao direito fundamental 

à ampla defesa (art. 5º, LV, da CR/88), 

diligenciou o Juízo, perscrutando os autos – que 

contam com mais de duas dúzias de volumes, além 

de apensos -, e encontrou o material a que alude 

o acusado – trata-se de mídia digital 

acompanhante de Ofício, não da lavra da 

testemunha Ricardo Lião, mas oriundo do Banco 

Central do Brasil, encartado em fls. 5708. 

A mídia, encontradiça em fls. 5709, efetivamente 

contém breve relato do que se passou na reunião 

do Colegiado. 

Ocorre que a oitiva é completamente irrelevante, 

por mais de uma razão. 

Em primeiro lugar, o documento cujos 

subscritores busca o acusado ouvir é datado de 

01/07/2005, o que denota grande lapso temporal 

até o presente momento, a inidcar que, acaso 

ouvidos, pouco poderiam acrescer a eventual 

reconhecimento de que efetivamente lançaram suas 

assinaturas no documento apontado (fls. 700 do 

documento PDF contido na mídia digital). 

Secundus, o documento não contém, em qualquer 

trecho seu, afirmação de que os subscritores 

estiveram presentes à Sessão de Julgamento; pelo 

contrário, seu teor – mero relatório 
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estatístico, com informações a respeito do 

resultado das apreciações recursais realizadas 

na sessão – aponta para a enorme probabilidade 

de que não tenham os indigitados subscritores 

presenciado o julgamento colegiado, estando, ao 

revés, meramente relatando o contido em 

documentos materializadores das decisões, a 

partir do que neles se contém, estritamente para 

fins estatístico-burocráticos. 

Não por outro motivo, ali é indicado, em suas 

proporções, o quantitativo de recursos providos, 

não conhecidos, e improvidos. 

Repita-se: o acusado busca ouvir indivíduos, 

cerca de dez anos após o ocorrido - os quais 

presumivelmente produziram relatos pertinentes a 

dezenas de outras sessões idênticas, em razão de 

suas atribuições funcionais - o que remete à 

conclusão de que, à toda evidência, de pouco ou 

nada se recordarão, e certamente não poderão 

relatar minúcias – como o comportamento do 

acusado, durante a sessão, especificamente -, 

que é o objetivo buscado pelo réu. 

Além disso, nada indica que estejam relatando o 

que presenciaram - isto não é dito -; enfim, 

tudo aponta para a mais absoluta inutilidade do 

quanto postulado. 

E, se é sabido, de antemão, que a diligência 

pretendida nada produzirá, é irrelevante (art. 

400, § 1º, do CPP), revestido seu pedido de 

caráter protelatório, razão pela qual a 

indefiro.” 

 

As razões então esposadas pelo Juízo foram chanceladas pela 

Superior Instância, quando do julgamento do habeas corpus 0000533-

39.2015.4.02.0000, e, em sede de memoriais, nada foi apresentado de 

novo, pelo que as tenho por persistentemente hígidas, não havendo, 

assim, nulidade a demandar corrigenda, motivo pelo qual rejeito a 

preliminar suscitada. 

 

2.1.12. NULIDADE PROCESSUAL: INDEFERIMENTO DE PERÍCIA SOBRE 

DOCUMENTOS 

 

Argumentou a D. Defesa de GLÊNIO que sua atividade 

defensiva teria sido igualmente cerceada por postura judicial de 

indeferimento de pleito de realização de exame pericial sobre 

documentos, que constituiriam objeto de imputação ministerial de 

falsidade ideológica, e que, sem o exame pericial, não haveria 

materialidade delitiva, à luz do art. 158 do CPP. 

De início, cabe salientar que o pleito de realização de 

perícia sobre documentos tidos pelo Ministério Público como 

continentes de falsidade ideológica, deduzido por ocasião de sua 

resposta à acusação (fls. 1073), foi devidamente rechaçado pelo 

Juízo, quando da apreciação da incidência do art. 397 do CPP (fls. 

2968/2990), sob o seguinte fundamento (fls. 2978): 

 
“Indefiro o requerimento nº 01 por ser inútil ao 

deslinde da causa, uma vez que não há acusação 

de falsidade sobre a carteira da hípica, como 

bem ressaltou o MPF no último parágrafo de fl. 

2960.” 

 

De fato, tenho que o indeferimento, para além de 

devidamente motivado (art. 93, IX, da CR/88), contou com 

fundamentação idônea, pois que, em princípio, o falso ideológico não 

se comprova por exame pericial, pois que não deixa vestígios 

materiais, dado que o documento, formalmente legítimo, contém 

informações incondizentes com a realidade. 

Em quadro que tal, não há exame pericial que possa 

esclarecer a divergência entre a realidade e o conteúdo do documento, 

sendo, portanto, diligência irrelevante, e seu indeferimento correto 

(art. 400, §1º, do CPP); quanto ao ponto, confira-se ilustrativo 

precedente da lavra do E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região: 

 
PROCESSUAL PENAL: HABEAS CORPUS. ARTIGO 499 DO 

CPP. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS PELA 

DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INOCORRÊNCIA DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCRICIONARIEDADE 
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CONFERIDA AO MAGISTRADO. ACAUTELA- MENTO DE 

DOCUMENTOS NA SECRETARIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

NÃO CARACTERIZADO. I - O artigo 499 do CPP não 

permite a produção ampla de provas, podendo o 

juiz indeferir aquelas consideradas 

desnecessárias. Vale dizer, ao juiz do processo 

cabe aferir a necessidade e conveniência das 

provas requeridas nessa fase, cujo deferimento 

ficará ao seu prudente arbítrio. II - Na 

hipótese dos autos, não há que falar em 

cerceamento de defesa, eis que, o indeferimento 

da produção da prova requerida está 

suficientemente justificado. III - Dos diversos 

requerimentos formulados pela defesa do 

paciente, o magistrado a quo acolheu apenas 

aqueles que entendeu serem pertinentes e úteis 

para a solução justa do litígio, indeferindo as 

diligências que possuíam caráter protelatório. 

IV - A jurisprudência sedimentou o entendimento 

de que não constitui constrangimento ilegal a 

decisão do magistrado de primeiro grau que, de 

maneira fundamentada, indefere pedido de 

produção de prova. V - A falsidade ideológica 

pode ser comprovada por outros meios, inclusive 

testemunhais, porquanto os documentos utilizados 

para a contrafação não constituem vestígios do 

delito de estelionato, mas sim instrumentos de 

sua prática, sendo, portanto, desnecessário o 

laudo de exame pericial. VI - Sujeito ativo do 

delito pode ser qualquer pessoa, não precisando, 

necessariamente, ser quem redigiu o documento, 

de sorte que, nenhuma relevância tem o fato do 

exame pericial não ser conclusivo sobre a 

autoria do lançamento fictício na CTPS. VII - É 

indiferente, no que concerne à consumação do 

delito, se a assinatura aposta nos documentos 

ideologicamente falsos, promanou ou não do punho 

do paciente. Em outras palavras, ainda que 

estivesse comprovado que a assinatura aposta não 

é de autoria do paciente, mesmo assim pode o réu 

ser autor do estelionato, porque teria induzido 

em erro terceiro em detrimento da autarquia 

previdenciária. VIII - O acautelamento em 

secretaria das cópias dos documentos que 

instruem o pedido de produção de prova, não 

constitui constrangimento ilegal pois, como 

proclamado pelo magistrado impetrado, as partes 

terão livre acesso a eles, podendo manuseá-los a 

qualquer momento, não havendo prejuízo concreto 

com a medida. IX - Ordem denegada. (HC 33593, 2ª 

Turma, Rel. Des. Fed. Cecília Mello, e-DJF3 

Judicial2 18/12/2008) 

 

Logo, correto o indeferimento, pelo que não se há falar, 

máxima vênia concessa, em nulidade processual a exigir correção, 

motivo pelo qual rejeito a alegação preliminar. 

 

2.1.13. NULIDADE PROCESSUAL: NEGATIVA DE EXAME PERICIAL 

SBRE NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

Disse a D. Defesa de GLÊNIO que a condução de sua atividade 

defensiva teria restado coarctada, na medida em que teria sido, pelo 

Juízo, denegada a realização de exame pericial “sobre os negócios 

jurídicos elencados pelo MP federal”, mais especificamente sobre 

“escrituras e contratos”. 

O pleito de realização de exame pericial sobre documentos 

materializadores de avenças foi deduzido inicialmente, por ocasião da 

resposta à acusação do réu (fls. 1074), e foi fundamentadamente 

indeferido pelo Juízo (fls. 2979), nos seguintes termos: 

 
“Indefiro o requerimento nº 10 por falta de 

legitimidade e, subsidiariamente, por falta de 

objeto, uma vez que não aponta que documentos 

deverão ser submetidos à perícia. Ademais, não 

justifica o que pretende com a mesma em seu 

benefício.” 

 

De fato, o pleito foi feito de forma inespecífica, 

indicando – e esta é a forma redacional utilizada, em “caixa alta” – 

“TODOS OS DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAM AS OPERAÇÕES DA RÉ CIBELE GOMES 
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GIACÓIA E DE SEUS GENITORES” (fls. 1074), sob justificativa de “há 

que se investigar tudo e todos” (fls. 1074); sob tais quadrantes, não 

havia como se deferir o pleito, dado que a inespecificidade atraía 

simultâneo juízo de irrelevância – pois que, em princípio, ao não se 

saber que documentos deveriam ser periciados, não se sabia que 

parcela da controvérsia seria iluminada pela pretendida prova – e de 

protelação, na motivação da dedução do pedido – dada a enorme 

amplitude pretendida, a trair o intento de inviabilizar a marcha do 

feito -; ambos caracteres são causa de indeferimento (art. 400, §1º, 

do CPP), pelo que nenhuma eiva pode-se ter por ocorrida a partir do 

quanto manifestado pelo Juízo em fls. 2979. 

Note-se, ilustrativamente, que SAMI requereu (fls. 997) e 

teve deferida perícia documental sobre determinados instrumentos 

translatícios de propriedade imobiliária, o que foi deferido pelo 

Juízo (fls. 2974), pois que havia objeto definido e os documentos 

haviam sido carreados aos autos juntamente com a resposta à acusação, 

tendo, posteriormente, os exames sido realizados. 

Depois, em sede de pedido de diligências complementares, 

GLÊNIO deduziu pleito de realização de exame pericial, sobre, dentre 

outros objetos, especialmente contas bancárias, “operações 

entabuladas entre os Réus, no período de 2002 a 2005 – compra e 

venda, dação e pagamento, compromisso de venda, locação e 

administração”, o qual deveria esclarecer, em larga medida, o que 

indica como resultado frustrado do indeferimento de exame pericial, 

como causa de nulidade, em seus memoriais finais (fls. 6931). 

O tema foi devidamente abordado na decisão de fls. 

6534/6579, da qual extraio o pertinente trecho (fls. 6550/6553): 

 
““4.1.  Perícia em contas bancárias 

 

Postula o acusado a realização de “uma perícia 

(...) para discriminar, nas contas catalogadas 

neste processo: a origem das entradas 

financeiras; no caso das saídas financeiras, 

quais os destinatários; que a perícia aponte se 

houve, entre as operações entabuladas entre os 

Réus, no período de 2002 a 2005 – compra e 

venda, dação em pagamento, compromisso de compra 

e venda, locação, administração de imóveis -, 

alguma eivada de falsidade ideológica ou 

material, ou qualquer sorte de fraude; se o 

dinheiro empregado em tais operações foi o 

recebido por seu pai, da empresa do Réu Dr. José 

Roberto, ou se tinha dinheiro em conta para 

fazê-lo, e se positiva a resposta, em que 

proporção ou teve outra origem.” 

A postulação é, com exceção do trecho final, 

idêntica à deduzida pela acusada Cibele, pelo 

que valem as mesmas considerações expendidas 

quando do item 3.1., para cuja transcrição peço 

vênia, com as observações pertinentes à situação 

específica de Glênio: 

 

“Em primeiro lugar, requereu a acusada [rectius, 

no caso, o acusado] a realização de perícia 

“para discriminar, nas contas catalogadas neste 

processo, a origem das entradas financeiras; no 

caso das saídas financeiras, quais os 

destinatários; por fim, que a perícia aponte se 

houve, entre as operações entabuladas entre os 

Réus, no período de 2002 a 2005 – compra e 

venda, dação em pagamento, compromisso de compra 

e venda, locação, administração de imóveis -, 

alguma eivada de falsidade ideológica ou 

material, ou qualquer sorte de fraude.” 

De início, deve ser dito que a especialidade do 

exame nem sequer foi indicada, o que, de plano, 

inviabilizaria sua realização, pois que o 

requerimento é genérico e, ao que tudo indica, 

meramente protelatório (art. 400, §1º, do CPP). 

Seja como for, e presumindo estar a ré [rectius, 

o réu] a postular a realização de exame técnico-

contábil dos documentos de escrituração – 

extratos – de tais contas, sequer indicadas – 

apenas da acusada [rectius, do acusado]? De 

todos? – mostra-se patente sua irrelevância. 

Isto porque, quando em análise extratos de 

contas bancárias, já se encontram ali 

estampados, em caso de transferências, origem e 
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destino, o mesmo se podendo dizer acerca de 

depósitos; não há, portanto, necessidade de 

conhecimentos técnicos específicos para ler tais 

informações, escritas em bom português. 

Lado outro, quanto a informações não contidas 

nos extratos, não tem como o perito a elas 

chegar, meramente por sua análise, em que pese 

seus conhecimentos específicos. 

Logo, quanto a “a origem das entradas 

financeiras; no caso das saídas financeiras, 

quais os destinatários”, o exame é irrelevante 

(art. 400, §1º, do CPP). 

Em relação à segunda pretensão, de que “a 

perícia aponte se houve, entre as operações 

entabuladas entre os Réus, no período de 2002 a 

2005 – compra e venda, dação em pagamento, 

compromisso de compra e venda, locação, 

administração de imóveis -, alguma eivada de 

falsidade ideológica ou material, ou qualquer 

sorte de fraude.”, trata-se de juízo jurídico a 

ser feito sobre dados concretos, o que se insere 

na atividade cognitiva do Magistrado, não 

substituível pelo exame do expert. 

Seja como for, tal conclusão não é alcançável 

pela aplicação de conhecimentos técnico-

contábeis, em um exame pericial desta natureza. 

Em relação a falsidades ideológicas ou 

materiais, exames documentoscópicos poderiam, em 

tese, indicar sua ocorrência; no entanto, o 

pedido não tem qualquer indicação concreta do 

objeto do exame, nem do que se busca comprovar – 

há alguma falsidade? Quais as operações são alvo 

da medida? Que imóveis foram negociados? Entre 

que pessoas? 

Isto indica categoricamente seu caráter 

protelatório, pelo que não comporta deferimento; 

a mesma conclusão se alcança pela constatação de 

que tal exame já foi mais de uma vez requerido e 

indeferido (fls. 5165, 2º parágrafo, fl. 5442, 

item 3, fls. 5649) [rectius, em relação a 

Glênio, fls. 1006/1078 e fls. 2979, fls. 

3843/3853, fls. 3116/3120 e fls. 3172, fls. 

5437/5438 e fls. 5648/549, item 7], além de ser 

diligência que poderia ter sido solicitada 

quando da oferta de resposta à acusação, sendo 

inequívoco, portanto, não se ajustar às balizas 

do art. 402 do CPP. 

Assim sendo, seja pela irrelevância, seja pelo 

caráter protelatório com que deduzido (art. 400, 

§1º, do CPP), indefiro o pleito.” 

 

Quanto à parte final do requerimento – esta em 

que difere daquele deduzido pela acusada Cibele 

-, diz este apenas com quesitação a orientar o 

pretendido exame pericial, e que encontra-se 

assim lançado: “se o dinheiro empregado em tais 

operações foi o recebido por seu pai, da empresa 

do Réu Dr. José Roberto, ou se tinha dinheiro em 

conta para fazê-lo, e se positiva a resposta, em 

que proporção ou teve outra origem.” 

Para além de esbarrar nos óbices acima expostos 

– de que, fundamentalmente, não atende o pleito 

aos ditames do art. 402 do CPP, uma vez que se 

trata de diligência que poderia ter sido 

requerida quando da oferta de resposta à 

acusação -, a perícia é irrelevante. 

Isto porque a mera leitura dos extratos, 

referentes aos períodos em que o acusado deseja 

fazer prova, indicará se, previamente a 

recebimentos de depósitos oriundos da Tolentino 

e Melo, tinha ele recursos para as operações que 

apontar – as quais, diga-se, por relevante, nem 

sequer são indicadas em seu pleito de prova 

pericial, o que mais ainda indica seu 

inescondível caráter protelatório. 

Indefiro, portanto, seja por irrelevância (art. 

400, § único, do CPP), seja por desrespeito aos 

ditames desta fase processual (art. 402 do CPP), 

o pedido.” 

 

Como já examinado no item 2.1.8., o tema foi objeto de 

apreciação pela Superior Instância, no julgamento do habeas corpus 

0000533-39.2015.4.02.0000, não tendo sido apontada qualquer 
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ilegalidade na postura do Juízo, com o indeferimento da pretendida 

diligência. 

De outro norte, em sede de memoriais (fls. 6981), o acusado 

nada trouxe que permitisse concluir de forma diferente ao quanto 

esposado nos trechos decisórios acima transcritos. 

Logo se vê, por conseguinte, que não há eiva a reclamar 

corrigenda, pelo que rejeito a preliminar sustentada. 

 

2.1.14. NULIDADE PROCESSUAL: NÃO ABORDAGEM, PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO, DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS LANÇADOS NA 

RESPOSTA À ACUSAÇÃO 

 

Alegou o acusado GLÊNIO que o Ministério Público não teria 

abordado todos os argumentos que teriam sido por ele suscitados, em 

sede de resposta à acusação; o argumento não tem nenhuma consistência 

jurídica. 

De fato, conforme abordado no item 2.1.4., o Ministério 

Público foi ouvido, antes da apreciação dos pedidos de absolvição 

sumária, em razão da suscitação, pelas DD. Defesas, de matéria 

preliminar, sobre qual não havia tido o Parquet ensejo anterior para 

se pronunciar, dado que não é requisito da peça inicial acusatória 

(art. 41 do CPP) a abordagem de eventual temática preliminar que 

possa vir a ser suscitada pelos acusados. 

Ocorre que, ouvido o Parquet, a eventual falha em abordar a 

inteireza da temática suscitada pelos acusados, em suas respostas à 

acusação, jamais poderia ser tida por nulidade; tal situação – se 

ocorrida -, seria em verdade, benéfica aos acusados, que teriam 

enfrentado argumentação contrária menos robusta às suas teses. 

Logo, ainda que se pudesse cogitar de obrigação legal de o 

Parquet abordar todas as teses suscitadas nas respostas à acusação – 

o que não existe -, bem como se tenha a manifestação ministerial de 

fls. 2947/2964 como padecedora de tal “vício” – o que não parece ser 

o caso -, ainda assim jamais se poderia falar em nulidade, pois que 

faltaria a existência de prejuízo (art. 563 do CPP), sem o que 

nenhuma eiva pode ser declarada; não há, portanto, nulidade qualquer, 

razão pela qual rejeito a preliminar aventada. 

 

2.1.15. NULIDADE PROCESSUAL: AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE 

TODAS AS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS, NA DECISÃO DE FLS. 

2968/2990 

 

Aduziu a D. Defesa de GLÊNIO que teria havido nulidade, por 

violação ao postulado d devido processo legal, na medida em que o 

Juízo, ao proferir a decisão de fls. 2968/2990, teria deixado de se 

pronunciar sobre todas as suas alegações; no caso, a decisão em 

questão não promoveu o recebimento da denúncia – verificado em fls. 

167/168 -, mas apreciou as respostas à acusação, pelo que tomo sua 

menção a tal decisão, como tendo efetivado o recebimento da denúncia 

(fls. 6931), como mero equívoco material, e considero sua alegação 

como voltada ao decisório de fls. 2968/2990, pois que faz menção 

expressa a esta numeração de folhas dos autos. 

De plano, confrontando a resposta à acusação do réu (fls. 

1007/1078) com o decisório que apreciou a peça (fls. 2968/2990) – 

além das intervenções defensivas inaugurais dos demais acusados -, 

resta evidente que o conteúdo defensivo foi abordado, ainda que com 

fundamentação sucinta, o que, no entanto, nem de longe é causa de 

nulidade. 

Importa salientar, quanto ao ponto, que o momento 

processual incipiente, em que apreciadas as teses defensivas 

inaugurais, demanda do Magistrado cautela na apreciação da temática, 

para que não haja prejulgamento do feito, à luz de acervo probatório 

ainda incompleto, e sem completude dos trâmites, com integral 

oportunidade, principalmente à Defesa, para substanciação de suas 

teses. 

É esse, exatamente, o teor do magistério jurisprudencial 

ministrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça: 

 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUADRILHA E 

CORRUPÇÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU 
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PROSSEGUIMENTO À AÇÃO PENAL. AFASTAMENTO DAS 

HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO ART. 397 DO 

CPP. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO COMPLEXA. 

NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. 1. Com o advento da 

Lei n. 11.719/2008, após o oferecimento da 

denúncia ou da queixa, o Juiz singular possui 

duas opções: rejeitá-la liminarmente, caso 

esteja configurada uma das hipóteses previstas 

no art. 395 do Código de Processo Penal (quando 

a denúncia ou queixa for: I - for manifestamente 

inepta; II - faltar pressuposto processual ou 

condição para o exercício da ação penal; ou III 

- faltar justa causa para o exercício da ação 

penal), ou recebê-la, nos termos do art. 396, 

caput, do Código de Processo Penal, ordenando a 

citação do acusado para responder à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 dias. 2. Sendo a 

exordial acusatória acolhida, o magistrado 

poderá, após a apresentação de resposta à 

acusação, absolver o acusado sumariamente, 

quando verificar uma das hipóteses previstas no 

art. 397 do Código de Processo Penal, ou 

continuar com o processo, designando dia e hora 

para a audiência, ordenando a intimação do 

acusado, de seu defensor, do Ministério Público 

e, se for o caso, do querelante e do assistente 

(art. 399, caput, CPP). 3. Sendo apresentada 

resposta à acusação, a motivação acerca das 

teses defensivas apresentadas por ocasião da 

resposta escrita pode ser sucinta, limitando-se 

à admissibilidade da acusação formulada pelo 

órgão ministerial, evitando-se, assim, o 

prejulgamento da demanda. Precedentes. 4. No 

caso, o juízo singular afirmou não estarem 

presentes as hipóteses dos arts. 395 e 397 do 

Código de Processo Penal, referentes à rejeição 

da denúncia e à absolvição sumária, sendo 

indispensável a instrução processual para 

aferição dos fatos narrados na denúncia, ficando 

afastadas as teses defensivas ventiladas nas 

respostas à acusação, razão pela qual não há 

falar em falta de fundamentação da decisão que 

determinou o prosseguimento da ação penal. 5. 

Recurso ordinário em habeas corpus improvido. 

(RHC 39890, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis 

Júnior, DJE 04/08/2014) 

 

De mais a mais, é sintomático ainda da improcedência da 

alegação em questão o fato de que o acusado nem mesmo apresentou, 

quando suscitou o tema (fls. 6931), que alegações suas 

especificamente consideradas, vazadas em sua resposta à acusação, não 

teriam sido abordadas pelo Juízo, quando da decisão de fls. 

2968/2990. 

Vejo, portanto, que nada alegado em sede de resposta à 

acusação deixou de ser abordado quando da decisão de fls. 2968/2990, 

razão pela qual não há que se falar em nulidade qualquer, razão pela 

qual rejeito a preliminar articulada. 

 

2.1.16. NULIDADE PROCESSUAL: AUSÊNCIA DE JUNTADA DO IPL 

525/10 

 

Arguiu a D. Defesa de GLÊNIO que teria havido nulidade 

processual advinda da não juntada do IPL 525/10, que teria como 

investigado o Exmo. Sr. Ministro do C. Superior Tribunal de Justiça, 

Dr. Ricardo Cueva, pois que tal apuratório diria com os fatos que lhe 

teriam sido imputados, e provariam sua suposta ausência de 

envolvimento com eles. 

O tema já foi abordado quando da apreciação dos pedidos de 

diligências complementares previstas no art. 402 do CPP (fls. 

6534/6579), tendo sido a alegação fundamentadamente rechaçada; 

extraio, daquele decisório, o pertinente trecho (fls. 6557/6558): 

 
“4.4.2.Do IPL 525/10 

  

Busca ainda a “juntada, aos autos, do IP 525, 

citado naquele procedimento, e também usado 

contra o Réu, nestes autos, para fundamentar 

prova contra si.” 
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Articula que teria descoberto se tratar tal 

procedimento de apuração instaurada em face do 

atual Exmo Sr. Ministro do C. Superior Tribunal 

de Justiça. Dr. Ricardo Cuevas. 

Finaliza dizendo que as acusações pelas quais 

responde seriam, em verdade, imputáveis ao 

próprio Exmo. Sr. Ministro, sendo, por 

conseguinte, relevante que se junte aos autos 

eventual resultado de tais apurações. 

De início, o pleito é incabível, pois que não 

atende aos ditames do art. 402 do CPP, não sendo 

fato novo apurado ao longo da instrução 

criminal; efetivamente, pedido idêntico já havia 

sido feito (fls. 2878/2881) e indeferido (fls. 

2980), mais de uma vez (fls. 3116/3120, fls. 

3172, fls. 4008/4010, fls. 4186, fls. 4327/4329, 

fls. 5164/5165, fls. 5216/5217, fls. 5442, item 

1, fls. 5642/5646, fls. 5650 item 16, fls. 

5981/5982, fls. 5985/5987, fls. 5995/6027, fls. 

6081, item 2,  fls. 6202/6206, fls. 6245). 

Note-se que o indeferimento foi mantido em sede 

recursal (fls. 5449, fls. 5469, item 8, fls. 

5675). 

Mas não apenas por infringência ao art. 402 do 

CPP não cabe acolhimento: também porque não cabe 

a este Juízo expedir determinações a outro Órgão 

Jurisdicional, quanto mais quando integrante de 

Corte de Superposição. Explico. 

Pelo exposto pelo acusado, o citado apuratório 

estaria sob a condução de Exmo. Sr. Ministro do 

E. Supremo Tribunal Federal, uma vez que o 

suposto investigado – Ministro do C. Superior 

Tribunal de Justiça – detém foro ratione muneris 

perante o Pretório Excelso (art. 102, I, “c”, da 

CR/88). 

Para que se obtivesse a juntada aos autos do 

teor do apuratório, ter-se-ia que determinar o 

envio de cópias ao Órgão Jurisdicional perante o 

qual tramita dito feito, o que é, obviamente, 

impossível a este Juízo. 

Logo, indefiro o pedido, por impossibilidade 

jurídica.” 

 

A alegação de nulidade, condizente com o tema e apresentada 

nos memoriais do acusado (fls. 6931), foi apresentada de forma 

idêntica àquela que motivou a apreciação decisória retro transcrita, 

pelo que os fundamentos judiciais ali invocados remanescem íntegros. 

Além disso, é de se notar que a posição ora exposta foi 

avaliada pela Superior Instância, quando do julgamento dos writs 

2012.02.01.014552-5 e 2013.02.01.004982-6, não tendo sido indicada 

qualquer ilegalidade. 

Não há, portanto, que se falar em qualquer eiva, em relação 

ao tema em tela, razão pela qual rejeito a preliminar aviada. 

 

2.1.17. NULIDADE PROCESSUAL: PERGUNTAS DO JUÍZO À 

TESTEMUNHA SÉRGIO GUEDES 

 

Alegou GLÊNIO que teria havido nulidade processual, na 

medida em que, quando da colheita do relato testemunhal de Sérgio 

Guedes, por carta precatória, na Seção Judiciária de São Paulo, pois 

que, não tendo o Ministério Público dirigido perguntas ao depoente, o 

Magistrado condutor do ato o teria feito, pelo que teria assumido “as 

vestes de MP federal”. 

A alegação foi fundamentadamente rechaçada, na decisão de 

fls. 6534/6579, da qual extraio o pertinente trecho (fls. 6570/6572): 

 
“4.11. Da reoitiva de Sérgio Augusto Guedes 

 

Alega o acusado que a testemunha – por ele 

arrolada -, quando ouvida, por Carta Precatória, 

em São Paulo/SP, teria dado depoimento tão 

contundente, em seu favor, que o presentante 

ministerial teria se quedado “mudo, dada, 

repita-se, a força probante deste testemunho e 

sua autoridade.” 

Em seguida – prossegue -, o Magistrado condutor 

do ato processual, “inconformado com o silêncio 

do MP federal, tomou o seu lugar de acusador, 

fazendo-se de órgão acusador (veja-se o 

depoimento gravado), e fez uma saraivada de 
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perguntas, sem sucesso, mas que violaram 

frontalmente o sistema acusatório penal 

implantado em nosso país desde 2008.” 

Requer, em arremate, que se refaça a oitiva da 

testemunha. 

O pleito é descabido. Explico. 

Inicialmente, cumpre asseverar que a 

interpretação do teor do depoimento – se 

favorável à defesa, ou se corroborador da 

narrativa acusatória – não tem sede de 

apreciação, no presente momento processual; 

efetivamente, o momento de tal apreciação é o 

sentencial, por óbvio ainda não alcançado. 

No que diz com a possibilidade de o Juízo 

dirigir perguntas à testemunha, após a 

inquirição feita pelas partes (art. 212 do CPP), 

não há qualquer nulidade, nem se faz o 

Magistrado “de acusador”; tem, ao contrário, a 

possibilidade expressa e irretorquível previsão 

legal (art. 212, § único, do CPP), ipsis 

litteris: 

 

Art. 212.  As perguntas serão formuladas pelas 

partes diretamente à testemunha, não admitindo o 

juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não 

tiverem relação com a causa ou importarem na 

repetição de outra já respondida.  

 

        Parágrafo único.  Sobre os pontos não 

esclarecidos, o juiz poderá complementar a 

inquirição.  

  

Trata-se, portanto, de faculdade do Magistrado, 

que, entendendo haver ponto obscuro do 

depoimento, pode efetuar perguntas adicionais, 

sem que isso implique arranhão qualquer ao 

postulado acusatório (art. 129, I, da CR/88) – 

ao contrário, trata-se simplesmente de busca 

pelo esclarecimento da situação posta. 

Neste sentido, o entendimento do C. Superior 

Tribunal de Justiça, como ressai cristalino do 

pedagógico precedente: 

 

HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE 

FALTA DE JUSTA CAUSA E DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. 

IMPROCEDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 514 DO CPP. 

CRIME INAFIANÇÁVEL. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. 

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE 

OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO INDICADAS PELAS 

PARTES. ART. 212 DO CPP. INVERSÃO NA ORDEM DE 

FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS. INEXISTÊNCIA DE 

NULIDADE. 1. É sabido que o trancamento da ação 

penal por meio do habeas corpus é medida 

excepcional, só admissível se emergente dos 

autos, de forma inequívoca, a ausência de 

indícios de autoria e de prova da materialidade 

delitivas, a atipicidade da conduta ou a 

extinção da punibilidade, o que inocorre na 

espécie. 2. O paciente é acusado de, no 

exercício da função de inspetor de polícia civil 

no Estado do Rio de Janeiro, solicitar vantagem 

econômica indevida para não reprimir as ações 

voltadas à exploração do "jogo do bicho". A 

denúncia narra a ocorrência de fato típico, não 

padecendo do vício de inépcia, pois satisfaz 

todos os requisitos do art. 41 do CPP, sendo 

mister a deflagração da persecução penal. 3. 

Noutro giro, improcede a alegação de nulidade 

por inobservância do rito previsto no art. 514 

do CPP. Isso porque tal preceito somente é 

aplicável aos crimes funcionais afiançáveis. Na 

hipótese dos autos, imputa-se ao paciente o 

delito do art. 317, § 1º, do CP, chamado pela 

doutrina "corrupção passiva exaurida". A sanção 

corporal cominada a tal infração é a 

estabelecida para a corrupção passiva - a saber, 

de 2 (dois) a 12 (doze) anos -, aumentada de 1/3 

(um terço), não se lhe albergando, portanto, o 

instituto da fiança (art. 323, I, do CPP). 4. 

Improcede a sustentação de violação ao princípio 

acusatório, pois o ordenamento faculta ao juiz, 

de ofício, determinar diligências para dirimir 

dúvida sobre ponto relevante, bem assim, ouvir 

testemunhas que não tenham sido indicadas pelas 

partes, desde que contribuam para o deslinde dos 

fatos. 5. A Lei nº 11.690, de 9 de junho de 
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2008, alterou a redação do art. 212 do Código de 

Processo Penal, passando-se a adotar o 

procedimento do Direito Norte-Americano, chamado 

cross-examination, no qual as testemunhas são 

questionadas diretamente pela parte que as 

arrolou, facultada à parte contrária, a seguir, 

sua inquirição (exame direto e cruzado), e ao 

juiz os esclarecimentos remanescentes e o poder 

de fiscalização. 6. Entretanto, ainda que se 

admita que a nova redação do art. 212 do Código 

de Processo Penal tenha estabelecido uma ordem 

de inquiridores de testemunhas, à luz de uma 

interpretação sistemática, a não observância 

dessa regra pode gerar, no máximo, nulidade 

relativa, por se tratar de simples inversão, 

dado que não foi suprimida do juiz a 

possibilidade de efetuar as suas perguntas, 

ainda que subsidiariamente, para o 

esclarecimento da verdade real, sendo certo que, 

aqui, o interesse protegido é exclusivo das 

partes. 7. Ordem denegada. (HC 147634, 6ª Turma, 

Rel. Min. Og Fernandes, DJE 04/05/2011) 

 

Em linha de consequência, não há qualquer 

fundamento para a repetição da colheita do 

depoimento da testemunha em testilha, sendo o 

pleito animado por evidente propósito 

protelatório (art. 400, §1º, do CPP), razão pela 

qual o indefiro.” 

 

Em sede de memoriais, a alegação foi deduzida sem qualquer 

inovação, em relação ao momento em que, suscitada a pretensa 

nulidade, pedia o acusado nova oitiva da testemunha, em sede de 

diligências complementares, pelo que os fundamentos de decidir 

remanescem, a meu sentir, íntegros. 

Deve ser dito que a matéria foi objeto do habeas corpus 

0000533-39.2015.4.02.0000, ocasião em que a Superior Instância não 

teve por ocorrente qualquer invalidade. 

Não há, por conseguinte, qualquer mácula a demandar 

corrigenda, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada. 

 

2.1.18. NULIDADE PROCESSUAL: VIOLAÇÃO AOS POSTULADOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE 

 

Argumentou a D. Defesa de GLÊNIO que teria se verificado 

“nulidade ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade” (sic) 

(fls. 6932); o fundamento aventado é que “em sua defesa prévia, o Réu 

suscitou a transgressão a estes princípios, às fls. 1021 e 1022 dos 

autos. Por falta de justa causa penal constitucional. A pergunta que 

se fez é: um contrato assinado em janeiro de 2003 e o termo a quo 

para a análise do presente feito. Mais de sete anos depois, uma 

denúncia é ofertada (março de 2010). Uma enxurrada de documentos e 

valores são jogados ao colo dos Réus, para se defenderem. De março de 

2010 até o presente momento, quase seis anos depois, não se tem um só 

elemento probatório novo da parte do MP federal. Toda sua denúncia é 

baseada num PAD anulado.” 

A alegação é, deveras, de difícil compreensão; seja como 

for, e acerca do tempo consumido pelas investigações, a menos que se 

consume o fenômeno prescricional, a extinguir a punibilidade de 

investigados (art. 107, IV, do CP), não há qualquer reparo a ser 

feito, em relação a determinada investigação ter durado um certo 

tempo. 

Cabe salientar, quanto ao ponto – e apenas em obiter dictum 

-, que houve, em determinado momento, suspeitas de que o próprio réu 

tivesse tido algo a ver com a demora nas apurações, o que se 

materializou com a denúncia ofertada nos autos 2010.51.01.808903-6, 

submetidos ao D. Juízo da 1ª Vara Federal Criminal do Rio de 

Janeiro/RJ, encartada em cópia aos presentes autos (fls. 2878/2881), 

sendo certo que o feito se encontra sob sigilo de justiça, não sendo 

possível a consulta quanto a seu desfecho. 

De outro norte, a temática a respeito da alegada anulação 

de feitos administrativos disciplinares já foi apreciada, quando 

aferida, uma vez mais, positivamente a justa causa para deflagração 

da ação penal – item 2.1.3.. 
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Não há, em verdade, como se extrair da argumentação do 

acusado – mesmo que se a tomando por verdadeira – qualquer relação 

com os postulados invocados, data máxima vênia, dado que 

proporcionalidade e razoabilidade são critérios de aferição do 

respeito ao devido processo legal, em sua acepção substancial (art. 

5º, LIV, da CR/88), no mais das vezes voltados à verificação de 

eventual invalidade de atos estatais de cunho administrativo, mas 

também servíveis como critérios de iluminação da atividade 

hermenêutica, em relação a normação legal e infralegal; em princípio, 

o tema nenhuma relação tem com nulidades em sede processual penal, ou 

com “justa causa penal constitucional”. 

Logo se vê, por conseguinte, que não há eiva qualquer a ser 

reconhecida, e muito menos objeto de correção, pelo que rejeito a 

preliminar aventada. 

 

2.1.19. NULIDADE PROCESSUAL: INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS 

DE MARCOS 

 

Aduziu a D. Defesa de MARCOS que teriam sido indeferidas 

diligências postuladas em sede de resposta à acusação – quebra de 

sigilo fiscal em desfavor de RAMON, e perícia contábil e 

documentoscópica sobre determinada documentação de transferências 

bancárias -, em “decisões injustificadas” (fls. 7023), sendo ainda 

certo que outra pretensão de diligência teria restado inapreciada – 

requisição ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional 

(CRSFN) de que fossem carreadas aos autos cópias integrais de 

determinados feitos administrativos relacionados aos fatos em 

apuração. 

Os indeferimentos, aliados à não apreciação – o que, ao 

sentir do acusado, equivaleria a um indeferimento – caracterizariam 

cerceamento de sua atividade defensiva, a atrair nulidade ao feito 

desde a decisão de fls. 2985. 

Os indeferimentos foram, de fato, externados pelo Juízo, 

nos seguintes termos (fls. 2985): 

 
“Indefiro o primeiro requerimento (nº 23.1) por 

ser indiferente eventual ação fiscal em face do 

co-réu Ramon, para o deslinde da causa. 

(...) 

 Indefiro o terceiro requerimento (nº 23.3) uma 

vez que traduz em uma impossibilidade quanto ao 

próprio objeto, pois não há como determinar quem 

foi o real beneficiário das referidas transações 

bancárias.” 

 

Lendo o trecho retro transcrito, percebe-se, 

inequivocamente, que foram indeferidas as diligências então 

apreciadas de maneira fundamentada, atendendo o dever de motivação 

das decisões judiciais (art. 93, IX, da CR/88); cabe salientar que o 

indeferimento motivado de pretensões probatórias nem de longe 

equivale, por si só, a cerceamento de atividade defensiva, sendo 

neste sentido o magistério jurisprudencial emanado do E. Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região: 

 
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE 

ESCLARECIMENTO A PERITO. AMPLA DEFESA. DEVIDO 

PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

OCORRÊNCIA. DESTINATÁRIO DA PROVA - JUIZ DA 

CAUSA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I- O deferimento ou 

não de provas não implica ilegalidade, na medida 

em que a aferição da necessidade da produção da 

prova é mister do juiz da causa, que tem ampla 

visão sobre o desenrolar da ação penal. O juiz é 

o destinatário das provas e tem o dever de 

indeferir as inúteis e meramente protelatórias, 

além de verificar o grau de interesse da parte 

na produção da prova. II- O indeferimento de 

diligências não constitui nulidade, uma vez 

decidido de modo fundamentado. III- A 

proximidade da prolação de sentença pelo Juízo 

impetrado, por si só, não enseja a ocorrência de 

perigo à liberdade de locomoção do paciente, 

tendo em vista que eventualmente o denunciado 

pode até mesmo ser absolvidos em Primeira 

JFRJ
Fls 711

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a VITOR BARBOSA VALPUESTA.
Documento No: 13022224-311-0-650-141-749475 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



  
  

 

Instância. E, em caso de condenação, não havendo 

provas concretas nos autos a justificar tal 

medida, devem permanecer em liberdade. IV- Ordem 

de habeas corpus denegada. (HC 

00026021020164020000, 1ª Turma Especializada, J. 

19/05/2016) 

 

Lado outro, penso que correto foi o indeferimento de ambas 

as diligências; em relação à pretendida quebra de sigilo fiscal, 

tenho para mim que, a uma, o feito não envolve acusação de ilícito 

tributário, e, a duas, eventual juízo que o Fisco Federal faça a 

respeito da titularidade de determinada verba, como acréscimo 

patrimonial assimilável à noção de fato gerador do imposto sobre a 

renda e proventos de qualquer natureza (art. 43 do CTN, c/c art. 7º, 

II, da Lei 7713/88), não vincula o convencimento do Magistrado na 

esfera criminal. 

Isto porque tais juízos do Fisco são feitos a partir de 

informações, com pouco aprofundamento sobre a matéria fática 

subjacente – afora hipóteses de ação fiscal motivada por suspeitas de 

fraude -, e nem de longe consideram a possibilidade de que se tenham 

dado os fatos articulados na denúncia. 

Para além disso,  Fisco, para fins de tributação, não 

distingue fontes lícitas de ilícitas de acréscimos patrimoniais, 

quando fatos geradores de obrigações tributárias principais (art. 

118, I, do CTN). 

Não há, assim, qualquer relevância no conhecimento da 

situação fiscal do falecido RAMON, pelo que correto o indeferimento 

(art. 400, §1º, do CPP). 

No que diz com o indeferimento de perícia contábil e 

documentoscópica sobre papéis referentes a transferências bancárias, 

tenho para mim que não têm qualquer condição de deferimento, 

principalmente em vista dos fins perseguidos – “apurar quem foi o 

real beneficiário das referidas transferências bancárias” (fls. 

2061). 

No que diz com a pretendida perícia documentoscópica, é 

cediço que se trata de meio de aferição da falsidade material de 

documentos, o que não tem qualquer relação com documentos de 

transferências bancárias, vulgares e produzidos a partir de registros 

sistêmicos facilmente acessáveis, sendo certo que não há qualquer 

suspeita de adulteração dos documentos pertinentes às transferências 

em questão, obtidos no bojo dos autos 2007.51.01.025654-8 e trazidas 

aos autos em cópia; jamais poderia tal modalidade de exame pericial 

conduzir à conclusão perseguida. 

Já no que toca ao exame contábil, tampouco teria idoneidade 

a produzir o esclarecimento vindicado; de fato, e como consabido, o 

exame pericial contábil destina-se a apurar fluxos financeiros, 

quantificando-os, no contexto de múltiplas operações ou fatos 

contábeis relevantes, como para aferir a compatibilidade de 

determinados dispêndios com o patamar de renda de uma pessoa física, 

por exemplo, à luz de suas fontes declaradas de receitas lícitas. 

Lado outro, os beneficiários de transferências bancárias, 

em princípio, se encontram indicados inequivocamente nos documentos 

que as materializam, e, se há utilização de contas de passagem ou de 

titularidade formal – “laranjas” – ou interposta titularidade, não é 

a perícia contábil instrumento a indicar tal circunstância, pelo que 

não há relevância no exame vindicado; correto, portanto, o 

indeferimento de ambas as modalidades de exames periciais (art. 400, 

§1º, do CPP), pois que irrelevantes. 

De qualquer forma, pedido semelhante foi deduzido por 

ROGÉRIO, em sede de diligências complementares (art. 402 do CPP), 

tendo sido fundamentadamente indeferido (fls. 6534/6579); de fato, 

extraio daquele decisório o pertinente trecho (fls. 6543/6544): 

 
“1.1. Perícia sobre transferências financeiras 

 

O acusado requer a realização de “perícia nas 

transferências de importâncias feitas pela 

empresa Tolentino e Melo Assessoria Empresarial 

S/C para o Escritório de Advocacia de Ramon 

Prestes Guedes de Morais, para determinar quem 

foi o real beneficiário das transferências 

bancárias”. 
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O pedido não comporta deferimento, por mais de 

uma razão. 

De plano e a uma, porque o exame não representa 

a tentativa de esclarecimento de fato surgido 

durante a instrução criminal, sendo, portanto, 

diligência que poderia – tanto que o foi, tendo 

restado indeferida – ter sido pleiteada 

anteriormente, não sendo a fase do art. 402 do 

CPP adequada à ventilação de tal pedido. 

A duas, porque a perícia – cuja modalidade de 

conhecimento técnico necessário à sua realização 

nem sequer indica, mas que o Juízo supõe se 

refira à área de ciências contábeis – não teria 

como definir – tal como já percebido pelo Juízo 

anteriormente (fls. 2983) – o real beneficiário 

de transferências bancárias. 

Isto porque o que se encontraria ao alcance da 

análise do expert, em um exame tal, seria a 

mesma informação extraível – e disponível a 

qualquer pessoa, sem conhecimento técnico-

contábil – da mera leitura de eventuais extratos 

das contas bancárias em tela, pois lá já 

constante: a conta de destino imediato do 

montante transferido. 

Sob este prisma a perícia é desnecessária e, 

pois, irrelevante; quanto a encontrar o real 

beneficiário da transferência, a perícia não tem 

como aferir tal informação, uma vez que o 

beneficiário pode ser pessoa outra que não o 

mero titular da conta destino inicial e direto 

da transferência – basta imaginar, neste ponto, 

que uma transferência, inicialmente feita de um 

indivíduo “A” para um “B”, termine por ser 

sacada “na boca do caixa”, e entregues os 

valores, em espécie, a “C”, que terminaria por 

ser, forçosamente, o beneficiário de tal 

transferência, ainda que por via indireta. 

O mesmo se pode dizer se a conta de destino 

estiver sob a titularidade formal de um 

indivíduo “A”, mas os recursos ali depositados 

pertencerem, em realidade, a indivíduo “B” – 

esta é, inclusive, a tese ministerial. 

Obviamente, em casos que tais, a perícia não 

poderia chegar a esta informação, pelo que, sob 

este prisma, o exame não é apto a alcançar o fim 

pretendido. 

Não por outra razão, o exame restou indeferido 

em fls. 2983. 

Indefiro (art. 400, §1º, do CPP), portanto, o 

quanto requestado.” 

 

Digno de nota que, em sede de diligências complementares 

(art. 402 do CPP), MARCOS nada requereu (fls. 6530), pelo que, em 

princípio, precluso está o tema. 

Correto, assim, o indeferimento, não havendo que se falar 

em cerceamento de defesa e, consequentemente, nulidade processual; já 

no que diz com a não apreciação de pedido de expedição de ofício ao 

CRSFN, tenho para mim que tampouco há eiva a ser declarada, como 

passo a expor. 

De início, cabe expor que a obtenção de material probante 

do interesse da parte é parcela de seu ônus probatório (art. 156 do 

CPP), para posterior inserção nos autos; de fato, não cabe a 

solicitação da expedição de ofícios requisitórios, pelo Juízo, de 

elementos que podem, em princípio e à míngua de comprovação mínima de 

oposição de ilegítima resistência, ser obtidos pela própria parte 

interessada, pelos meios de que disponha. 

A propósito, o ilustrativo precedente da lavra do E. 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região: 

 
PROCESSUAL PENAL: INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. 

FASE DO ARTIGO 499 DO CPP. RECURSO. INEXISTÊNCIA 

DE PREVISÃO LEGAL. PODER DISCRICIONÁRIO DO JUIZ. 

DECISÃO FUNDAMENTADA. ARTIGO 156 DO CPP. ÔNUS DA 

DEFESA. I - Correta a decisão que não recebeu a 

apelação interposta contra o indeferimento de 

diligências na fase do art. 499 do CPP, pois não 

existe previsão legal de recurso nesta hipótese. 

Logo, irretorquível a decisão que não recebeu o 

apelo, restando prejudicado o pedido de efeito 

suspensivo ao recurso em sentido estrito, 

igualmente sem previsão legal. II - A fase do 
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artigo 499 do CPP não é o momento para a 

indicação ampla de provas, cabendo ao juiz 

apreciar a sua conveniência e indeferir aquelas 

consideradas desnecessárias. III - Ao juiz do 

processo cabe aferir a necessidade e 

conveniência das provas requeridas nessa fase, 

cujo deferimento ficará ao seu prudente 

arbítrio, sendo este o caso dos autos. IV - O 

pedido feito pelos recorrentes de expedição de 

ofício à Receita Federal para o envio das cópias 

das declarações anuais de rendimentos e 

patrimônio, pessoas físicas, relativamente ao 

período de 1995 a 1998, além de ter sido 

indeferido em decisão suficientemente 

fundamentada, é providência de interesse 

exclusivo da defesa, sendo seu o ônus da prova, 

a teor do disposto no artigo 156 do CPP. V - 

Recurso desprovido. (RSE 5453, 2ª Turma, Rel. 

Des. Fed. Cecília Mello, e-DJF3 Judicial1 

08/03/2012) 

 

Seja como for, dentre as cópias dos autos administrativos 

que eram o objetivo da postulação de expedição de ofício 

requisitório, quanto aos recursos de numeração 4504, 4369, 3540 e 

3864, vejo que foram encaminhadas cópias pelo Banco Central do 

Brasil, por meio de ofício (fls. 5159), em meio eletrônico (fls. 

5160), tendo estado desde então – em 20/08/2012 (fls. 5159) – 

disponíveis às partes. 

Já no que diz com o recurso de numeração 3402 – último 

daqueles cuja cópia era objetivada pela postulada expedição de 

ofícios requisitórios -, as pertinentes cópias foram encaminhadas 

pela Comissão de Valores Mobiliários (fls. 4810/4811) e encartadas 

(fls. 4812/5150), estando disponíveis às partes desde o mencionado 

encartamento – em 13/08/2012 (fls. 4810). 

Logo, mesmo que se pudesse falar em nulidade com o 

indeferimento da expedição do pretendido ofício requisitório – o que 

não é o caso, tal como exposto acima -, não haveria qualquer 

prejuízo, pois que os elementos vindicados foram adunados aos autos, 

situação na qual jamais se poderia falar em eiva (art. 563 do CPP). 

Tanto isto é verdade que, também em relação ao tema, a D. 

Defesa de MARCOS nada requereu em sede de diligências complementares 

(art. 402 do CPP) (fls. 6530), o que mais ainda reforça a conclusão 

de que não havia material probatório tido pelo acusado por necessário 

e ainda faltante da instrução. 

Conseguintemente, seja quanto ao objeto de indeferimento, 

seja quanto ao não apreciado, por ocasião da avaliação do conteúdo 

das respostas à acusação (fls. 2868/2990), não há qualquer nulidade a 

demandar correção, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada. 

 

2.1.20. NULIDADE PROCESSUAL: INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA 

POSTULADA POR JOSÉ 

 

Sustentou JOSÉ que teria havido cerceamento de sua 

atividade defensiva, na medida em que lhe teria sido indeferida 

diligência por ele pleiteada, de realização de perícia, “para fazer 

prova da inexistência da relação entre recebimentos pela Tolentino & 

Mello Ass. Empresarial e os DOIS PAGAMENTOS FEITOS com aquiescência 

do réu José Roberto a RAMON GUEDES, nunca a Glênio Guedes”. 

De início, é de se notar que o pleito não foi deduzido por 

ocasião de sua resposta à acusação (fls. 2187/2188), dentre as 

diligências então propostas; o pedido apenas foi ventilado por 

ocasião do momento processual do art. 402 do CPP – diligências 

complementares ao quanto apurado ao longo da instrução criminal (fls. 

6401/6404). 

Ao apreciar o tema, o Juízo indeferiu a diligência 

fundamentadamente (fls. 6534/6579); apresento a pertinente passagem 

decisória (fls. 6544/6545): 

 
“2.1.  Perícia contábil 

 

Postula o réu a realização de “de uma perícia 

contábil para comprovar que os valores pagos 

pela Tolentino & Melo Assessoria Empresarial em 
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favor de Ramon Guedes não guardavam relação 

direta com os valores recebidos pela Tolentino & 

Melo Assessoria Empresarial do Banco Rural e do 

BMG, o que desde já se requer”. 

O exame pleiteado é irrelevante (art. 400, §1º, 

do CPP), pois que não tem condições de apontar 

aquilo que o acusado deseja comprovar. 

Ora, como consabido, o exame técnico-contábil é 

realizado a partir da análise de documentos 

contábeis, continentes de informações relativas 

a fatos contabilmente relevantes – no caso, 

fluxos financeiros. 

Assim, tudo o que tem como aferir, no caso, é a 

origem e destino, além da quantificação de tais 

fluxos – analisando-os possivelmente no contexto 

global econômico-financeiro patrimonial dos 

sujeitos atingidos. 

Não tem, contudo, como perquirir relações 

juridicamente relevantes de cunho fático-causal, 

mas externas e não retratadas – ou sequer 

retratáveis - por escrituração ou outros 

documentos contábeis. 

No ponto, cabe asseverar que a tese ministerial 

não é de que as instituições financeiras tenham 

transferido recursos ao escritório de advocacia 

do falecido Ramon Prestes Guedes de Morais, mas 

que teriam transferido à Tolentino & Melo 

valores que, posteriormente, eram repassados à 

conta de Ramon, sob a cobertura de fraudulenta 

relação de consultoria entre estes últimos, mas 

que, em realidade, retratariam a paga pelas 

ilicitudes cometidas, supostamente, por Glênio 

Sabbad Guedes. 

Se efetivamente os valores, após terem 

ingressado na conta da Tolentino & Melo, foram 

repassados à conta de Ramon, como paga pelas 

ilicitudes praticadas, em tese, por Glênio, não 

há como ser aferido por perícia contábil: esta 

relação, parte mesmo do cerne da imputação, 

somente pode ser aferida – seja para acolhimento 

da imputação, seja para sua refutação -, por 

meios outros, motivo pelo qual a perícia é, 

repita-se, irrelevante. 

Tudo o que a perícia aferiria é que valores 

foram transferidos das instituições financeiras 

à Tolentino & Melo e, posteriormente, houve 

transferência da conta desta pessoa jurídica, em 

montante inferior, à conta de Ramon, situação 

que não se encontra em discussão entre as 

partes: a controvérsia, como dito acima, refere-

se à natureza jurídica das relações que 

embasaram tais fluxos financeiros. 

Não há, outrossim – e no limite – como os 

valores serem “os mesmos”, como busca argumentar 

o acusado, até mesmo porque se trata de 

transferências de recursos entre contas mantidas 

junto a instituições bancárias, o que, 

ontologicamente, são meras operações contábeis 

de crédito em algumas contas e débito em outras, 

pelo que não haveria como os recursos – rectius 

“o dinheiro” – serem, efetivamente, os mesmos, 

pois que não há sua circulação física. 

Indefiro, portanto e em função de sua 

irrelevância, o requerimento em testilha.” 

 

O réu, ao suscitar o tema em seus memoriais (fls. 7132), a 

par de genericamente protestar pela suposta importância da diligência 

vindicada, nada acrescenta em relação ao teor de seu pleito, deduzido 

no momento processual do art. 402 do CPP, em nada aborda os 

fundamentos expendidos pelo Juízo, quando do indeferimento acima 

transcrito. 

Não há, portanto, como se alterar o posicionamento então 

apresentado, muito menos no sentido de se reconhecer eiva a reclamar 

corrigenda; rejeito, portanto, a preliminar suscitada. 

 

2.1.21. NULIDADE PROCESSUAL: INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA 

POSTULADA POR SAMI 

 

Articulou SAMI que teria tido sua atividade defensiva 

coarctada, na medida em que teria tido pleito de realização de exame 
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pericial indeferido pelo Juízo, e que deveria se direcionar a “seus 

ativos”. 

Inicialmente, cabe ressaltar que a realização do mencionado 

exame pericial não foi requerido, em sede de resposta à acusação 

(fls. 977), pelo que, por evidente, o tema não foi abordado quando 

apreciadas as respostas à acusação dos acusados (fls. 2968/2990). 

No momento processual do art. 402 do CPP, a ré não deduziu 

pedido qualquer (fls. 6530); tenho para mim, portanto, que a ré nem 

sequer pediu o exame pericial que alega teria sido indeferido. 

Logo, se não houve pedido, e muito menos indeferimento, nem 

em tese se poderia falar em nulidade, a demandar corrigenda, pelo que 

rejeito a preliminar arguida. 

 

2.1.22. NULIDADE PROCESSUAL: INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA 

POSTULADA POR CIBELE 

 

Sustentou CIBELE que teria havido cerceamento de seus 

direitos fundamentais de índole defensiva, pois que teria postulado a 

realização de exame pericial “sobre seus ativos”, o que, a seu aviso, 

poderia afastar a tese acusatória a respeito da imputação que lhe foi 

dirigida pelo Ministério Público. 

Vejo, em primeiro lugar, que a ré não deduziu o pleito 

indicado, quando de sua resposta à acusação (fls. 277/290), não 

tendo, de fato, apresentado qualquer requerimento de cunho 

probatório, naquela oportunidade; posteriormente, no momento 

processual do art. 402 do CPP, requereu (fls. 6405/6408) a realização 

de perícia “para discriminar, nas contas catalogadas neste processo, 

a origem das entradas financeiras; no caso das saídas financeiras, 

quais os destinatários; por fim, que a perícia aponte se houve, entre 

as operações entabuladas entre os Réus, no período de 2002 a 2005 – 

compra e venda, dação em pagamento, compromisso de compra e venda, 

locação, administração de imóveis – alguma eivada de falsidade 

ideológica ou material, ou qualquer sorte de fraude.” 

O pleito foi apreciada e fundamentadamente indeferido (fls. 

6534/6579), com a seguinte redação decisória (fls. 6546/6547): 

 
“3.1.  Perícia em contas bancárias 

 

Em primeiro lugar, requereu a acusada a 

realização de perícia “para discriminar, nas 

contas catalogadas neste processo, a origem das 

entradas financeiras; no caso das saídas 

financeiras, quais os destinatários; por fim, 

que a perícia aponte se houve, entre as 

operações entabuladas entre os Réus, no período 

de 2002 a 2005 – compra e venda, dação em 

pagamento, compromisso de compra e venda, 

locação, administração de imóveis -, alguma 

eivada de falsidade ideológica ou material, ou 

qualquer sorte de fraude.” 

De início, deve ser dito que a especialidade do 

exame nem sequer foi indicada, o que, de plano, 

inviabilizaria sua realização, pois que o 

requerimento é genérico e, ao que tudo indica, 

meramente protelatório (art. 400, §1º, do CPP). 

Seja como for, e presumindo estar a ré a 

postular a realização de exame técnico-contábil 

dos documentos de escrituração – extratos – de 

tais contas, sequer indicadas – apenas da 

acusada? De todos? – mostra-se patente sua 

irrelevância. 

Isto porque, quando em análise extratos de 

contas bancárias, já se encontram ali 

estampados, em caso de transferências, origem e 

destino, o mesmo se podendo dizer acerca de 

depósitos; não há, portanto, necessidade de 

conhecimentos técnicos específicos para ler tais 

informações, escritas em bom português. 

Lado outro, quanto a informações não contidas 

nos extratos, não tem como o perito a elas 

chegar, meramente por sua análise, em que pese 

seus conhecimentos específicos. 

Logo, quanto a “a origem das entradas 

financeiras; no caso das saídas financeiras, 

quais os destinatários”, o exame é irrelevante 

(art. 400, §1º, do CPP). 
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Em relação à segunda pretensão, de que “a 

perícia aponte se houve, entre as operações 

entabuladas entre os Réus, no período de 2002 a 

2005 – compra e venda, dação em pagamento, 

compromisso de compra e venda, locação, 

administração de imóveis -, alguma eivada de 

falsidade ideológica ou material, ou qualquer 

sorte de fraude.”, trata-se de juízo jurídico a 

ser feito sobre dados concretos, o que se insere 

na atividade cognitiva do Magistrado, não 

substituível pelo exame do expert. 

Seja como for, tal conclusão não é alcançável 

pela aplicação de conhecimentos técnico-

contábeis, em um exame pericial desta natureza. 

Em relação a falsidades ideológicas ou 

materiais, exames documentoscópicos poderiam, em 

tese, indicar sua ocorrência; no entanto, o 

pedido não tem qualquer indicação concreta do 

objeto do exame, nem do que se busca comprovar – 

há alguma falsidade? Quais as operações são alvo 

da medida? Que imóveis foram negociados? Entre 

que pessoas? 

Isto indica categoricamente seu caráter 

protelatório, pelo que não comporta deferimento; 

a mesma conclusão se alcança pela constatação de 

que tal exame já foi mais de uma vez requerido e 

indeferido (fls. 5165, 2º parágrafo, fl. 5442, 

item 3, fls. 5649), além de ser diligência que 

poderia ter sido solicitada quando da oferta de 

resposta à acusação, sendo inequívoco, portanto, 

não se ajustar às balizas do art. 402 do CPP. 

Assim sendo, seja pela irrelevância, seja pelo 

caráter protelatório com que deduzido (art. 400, 

§1º, do CPP), seja ainda pelo não atendimento 

dos ditames do art. 402 do CPP, indefiro o 

pleito.” 

 

Como já examinado no item 2.1.8., o tema foi objeto de 

apreciação pela Superior Instância, no julgamento do habeas corpus 

0000533-39.2015.4.02.0000, não tendo sido apontada qualquer 

ilegalidade na postura do Juízo, com o indeferimento da pretendida 

diligência. 

De outro norte, em sede de memoriais (fls. 7185/7187), o 

acusado nada trouxe que permitisse concluir de forma diferente ao 

quanto esposado nos trechos decisórios acima transcritos. 

Logo se vê, por conseguinte, que não há eiva a reclamar 

corrigenda, pelo que rejeito a preliminar sustentada. 

 

2.1.23. PEDIDO DE GLÊNIO EM FLS. 7259/7261 

 

Depois de já terem vindo os autos conclusos, GLÊNIO 

apresentou pedido (fls. 7259/7261) de que fossem interrompidos os 

trabalhos de sentenciamento do feito, tendo em vista que teria 

advindo julgamento administrativo de cunho tributário que teria 

atestado “os contratos de honorários celebrados”, motivo pelo qual 

deveria, ante tais “fatos novos”, ser requisitado judicialmente que o 

Fisco Federal fornecesse cópia integral dos autos administrativos em 

que teria proferido o julgamento em questão; juntou cópias de 

parcelas dos autos em questão (fls. 7262/7268). 

Não lhe assiste qualquer razão, se tratando de mera 

tentativa de impedir que o feito atinja sua culminação, como passo a 

expor. 

De início, ainda que fosse verdadeira sua narrativa quanto 

a “fatos novos” e a pretensa relevância do julgamento administrativo 

para o deslinde dos fatos em apuração, percebo que, apesar de ter 

sido dito que “A Receita Federal [rectius: o Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais, ao que tudo indica] só agora julgou o recurso 

especial administrativo”, no arrazoado do réu, protocolado em 

novembro de 2016 (fls. 7259), vejo que o julgamento se deu, em 

realidade, em janeiro de 2016 (fls. 7263), havia mais de dez meses -, 

pelo que absolutamente injustificável que não tenha sido o tema 

suscitado antes; a apresentação da temática em momento posterior à 

conclusão para sentenciamento, em meados de 2016, trai a motivação de 

atravancamento da marcha do feito, o que não pode ser chancelado pelo 

Poder Judiciário. 
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Seja como for, e ainda que o acima exposto não fosse 

correto, mesmo assim não seria viável a interrupção do sentencimento 

pretendida pelo réu; isto porque, ao que indicam as cópias pelo réu 

fornecidas (fls. 7262/7268), se trata de autos eletrônicos, pelo que 

não há qualquer indicativo de que não possa ser seu conteúdo acessado 

pelo próprio acusado, caso tenha efetivo interesse em que tal teor 

seja adunado aos autos. 

Não deve ser esquecido, tal como já abordado acima – no 

item 2.1.19. -, que a responsabilidade pela obtenção de elementos de 

interesse seu é da parte, como integrante de seu ônus probatório – 

correlatamente à conduta de promover, em seguida, sua juntada aos 

autos para que possa ter por substanciadas suas alegações de cunho 

fático (art. 156 do CPP) -, somente sendo lícito requerer a 

intervenção do Poder Judiciário, inclusive pela via da expedição de 

ofícios requisitórios, quando se defrontar o interessado com 

obstáculos ilícitos ou instransponíveis para a obtenção do material 

por ele objetivado. 

E nada foi sequer arguido no sentido de não ter tido o réu 

acesso aos autos em questão, que, além de eletrônicos, ao que tudo 

indica, como visto acima, dizem com seu genitor falecido, de quem, em 

princípio, é sucessor legítimo (art. 1829, I, do CC), e, sendo ex-

Procurador da Fazenda Nacional, de todo provável (art. 3º do CPP, c/c 

art. 375 do CPC) que atue administrativamente em prol dos interesses 

do espólio (art. 131, III, do CTN) de RAMON. 

Para além disso, dever ser revisitado o quanto exposto no 

item 2.1.19., acerca de pedido que havia sido deduzido de quebra de 

sigilo fiscal de RAMON. 

A uma, o feito não envolve acusação de ilícito tributário, 

e, a duas, eventual juízo que o Fisco Federal faça a respeito da 

titularidade de determinada verba, como acréscimo patrimonial 

assimilável à noção de fato gerador do imposto sobre a renda e 

proventos de qualquer natureza (art. 43 do CTN, c/c art. 7º, II, da 

Lei 7713/88), não vincula o convencimento do Magistrado na esfera 

criminal, em relação a fatos completamente distintos. 

Isto porque tais juízos do Fisco são feitos a partir de 

informações, com pouco aprofundamento sobre a matéria fática 

subjacente – afora hipóteses de ação fiscal motivada por suspeitas de 

fraude -, e nem de longe consideram a possibilidade de que se tenham 

dado os fatos articulados na denúncia. 

A alegação de que teriam sido “feitas diligências” para tal 

apuração em nada desconstitui o quanto exposto, a uma porque 

incomprovada (art. 156 do CPP), e, a duas, porque é sabido que os 

poderes de apuração de autoridades administrativas julgadoras são 

muito mais limitados do que aqueles disponíveis em sede judicial; é 

certo, por fim, que a suposta fraudulenta titularidade de tal verba, 

indicada como de RAMON, mas que seria, segundo o Ministério Público, 

de GLÊNIO, extrapola a não mais poder o âmbito, quando menos, 

subjetivo, de uma demanda administrativa de cunho fiscal em que 

discutida apenas uma autuação infracional e cobrança de créditos 

tributários em face de outro sujeito passivo – GLÊNIO - em uma 

relação jurídico-tributária, da qual não faz parte. 

Outrossim, nada é relatado nas cópias do julgamento 

apresentadas pelo réu (fls. 7263/7268) acerca de diligências, receita 

advinda co contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 

nome de RAMON, ou de existência de tal relação contratual. 

Para além disso,  Fisco, para fins de tributação, não 

distingue fontes lícitas de ilícitas de acréscimos patrimoniais, 

quando fatos geradores de obrigações tributárias principais (art. 

118, I, do CTN). 

Assim, para o Fisco, pouco importa se determinado acréscimo 

patrimonial teve origem em ilícito, desde que, oferecido à 

tributação, seja recolhida a correlata exação a tempo e modo, ou 

acrescida dos consectários moratórios, se a destempo. 

Não há, assim, qualquer relevância no conhecimento da 

situação fiscal do falecido RAMON, outro motivo pelo qual o pleito 

não pode prosperar. 

Rejeito, assim, a preliminar suscitada e indefiro o quanto 

ali postulado. 
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2.1.24. PEDIDO DE SAMI DE FLS. 7346/7347 

 

Alegou SAMI que deveria ser certificado se teria havido o 

“encaminhamento à Ré da cópia dos registros originais dos testemunhos 

e depoimentos realizados por meio audiovisual”, e, em caso negativo, 

deveria o Juízo “mandar suspender o feito, até que sejam encaminhados 

à ré todas as cópias de todos os registros originais, reabrindo-se-

lhe o prazo de apresentação de alegações finais.”. 

O pedido não tem qualquer fundamento; explico. 

No que diz com a pretendida certificação, se trata de 

providência inútil, pois que a própria ré tem plena ciência de se lhe 

foi “encaminhado” o registro em questão; não há, em verdade, qualquer 

esclarecimento a ser realizado. 

Seja como for, e agora tratando também do último pedido na 

insistente tentativa de alguns dos acusados de impedir o trâmite 

processual escorreito, a argumentação não tem qualquer substância. 

A interpretação vindicada – de que o Poder Judiciário, à 

luz do art. 405 do CPP, deveria “encaminhar” aos litigantes cópias 

dos registros audiovisuais – é completamente descabida. 

De fato, o que se percebe das cópias de peças do habeas 

corpus 0000550-07.2017.4.02.0000 apresentadas pela ré (fls. 

7348/7349), é que se tratou de impugnação de postura deste Juízo, que 

não determinou a transcrição integral do teor de relatos testemunhais 

e interrogatórios, colhidos no curso da instrução criminal do feito, 

julgada improcedente pela E. 2ª Turma Especializada do Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região, com base na pacífica e remansosa 

jurisprudência no sentido de que providência é totalmente 

desnecessária, posição incorporada formalmente ao texto do art. 405, 

§2º, do CPP. 

Inconformada a ré com a improcedência de seu descabido 

pleito, adotou criativa e enviesada interpretação do teor da locução, 

contida no art. 405, §2º, do CPP (“No caso de registro por meio 

audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, 

sem necessidade de transcrição.”), como fundamento de seu mais novo 

pleito, visando o impedimento do momento sentencial. 

Ora, a dicção legal em questão não tem o sentido 

pretendido: que o Judiciário passe a “encaminhar” – seja lá por que 

meio seja pretendido – mídias digitais a litigantes; o sentido do 

texto normativo em questão é o de que, disponibilizado às partes o 

teor dos relatos, armazenados em meio audiovisual, para que, 

inclusive, dele extraiam, se quiserem, cópias, não há necessidade de 

transcrição de seus conteúdos; e, por óbvio, a disponibilização, em 

princípio, é nas dependências do Poder Judiciário, ou remotamente, se 

acessível por meios comunicacionais informáticos. 

Isto – como se disse acima –, em incorporação legal de 

posição jurisprudencial tradicional, no sentido da completa 

desnecessidade de transcrições integrais de relatos colhidos em Juízo 

– ou mesmo do conteúdo de interceptações telefônicas – desde que 

disponibilizado às partes acesso a seu conteúdo. 

Note-se que o dispositivo em questão está atendido, desde 

que tenha sido disponibilizado às partes o teor dos relatos, conforme 

dá conta o magistério jurisprudencial do C. Superior Tribunal de 

Justiça:  

 
PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO E QUADRILHA. 

DEPOIMENTOS COLHIDOS POR MEIO DIGITAL. 

DEGRAVAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 405 DO CPP. 

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PEDIDO DE TRANSCRIÇÃO 

INTEGRAL DOS DIÁLOGOS. INDEFERIMENTO. 

DISPONIBILIZAÇÃO DA MÍDIA. SUFICIÊNCIA. ART. 563 

DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO. 1. No campo da nulidade no processo 

penal, vigora o princípio pas de nullité sans 

grief, segundo o qual, o reconhecimento de 

nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo 

(art. 563 do Código de Processo Penal). 2. O 

art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal 

estabelece que "no caso de registro audiovisual, 

será encaminhado às partes cópia do registro 

original, sem necessidade de transcrição". Dessa 

forma, basta que o acesso à mídia eletrônica 
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seja franqueado às partes, o que ocorreu na 

espécie. 3. O Supremo Tribunal Federal decidiu 

ser prescindível a transcrição integral dos 

diálogos colhidos por meio de interceptação 

telefônica (Tribunal Pleno, Inq 3693, Relatora 

Min. Cármen Lúcia, julgado em 10/04/2014). No 

caso, foram disponibilizadas às partes cópia 

integral das interceptações telefônicas, o que 

afasta o apontado constrangimento ilegal. 4. 

Recurso ordinário em habeas corpus improvido. 

(RHC 44393, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares 

da Fonseca, DJE 23/02/2016) 

 

Não há, outrossim, qualquer notícia – e isto não foi sequer 

mencionado pela ré – que quaisquer das mídias encartadas aos autos, 

retratando relatos testemunhais e interrogatórios, tenham estado 

indisponíveis à própria ré ou a qualquer das DD. Defesas, pelo que 

não há qualquer eiva a reclamar corrigenda, muito menos a determinar 

a reabertura “de prazo de apresentação de alegações finais.” – 

pretensão que, como já exposto, apenas tem a intenção de impedir a 

prolação sentencial. 

Indefiro, assim, o pretendido. 

 

2.1.25. PRESCRIÇÃO 

 

Assentada a regularidade processual, e afastadas as demais 

questões de cunho preliminar sustentadas pelas partes, cabe-me, antes 

de ingressar na apreciação do meritum causae, aferir a subsistência 

da pretensão punitiva estatal, à vista da possibilidade de consumação 

do fenômeno prescricional (art. 107, IV, do CP). 

Afasto, de plano, a pretensão de que seja aferida a 

prescrição, sob a chamada modalidade “em perspectiva” ou “virtual”; a 

uma, por falta de previsão legal – a par da já questionável 

generosidade acerca do tema da Legislação Nacional, que prevê 

múltiplas espécies prescricionais -, e, a duas, porque a sua 

fundamentação – falta de interesse de agir, e consequente evitação de 

dispendiosa movimentação da máquina judiciária, em torno de fatos 

cuja apenação restará, ao final, frustrada – diz com momento 

processual inicial, e não com o de prolação sentencial, em que todos 

os trâmites foram vencidos e todas as etapas percorridas, apenas 

restando por ser emitido o “accertamento” do Estado-Juiz, sobre o 

quanto lhe foi submetido – momento em que o presente feito se 

encontra. 

De mais a mais, a possibilidade conta com o franco rechaço 

jurisprudencial, como cristalizado no verbete sumular 438, da lavra 

do C. Superior Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos: 

 
“É inadmissível a extinção da punibilidade pela 

prescrição da pretensão punitiva com fundamento 

em pena hipotética, independentemente da 

existência ou sorte do processo penal. Rel. Min. 

Felix Fischer, em 28/4/2010. 3ª Seção.”  
 

Passo, portanto, a apreciar, em relação a cada uma das 

imputações, a eventualidade de que se tenha dado a consumação 

prescricional, na modalidade em abstrato (art. 109 do CP). 

 

CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA 

 

A acusatória é que GLÊNIO, em conexão com o processamento e 

julgamento dos recursos de numeração 4504, 4369 e 3402, tenha 

percebido vantagens indevidas em cinco oportunidades; aqui, importa 

salientar que, em que pese a denúncia ter, no momento da capitulação, 

indicado que teriam sido três as ocorrências de corrupção passiva 

(art. 317 do CP) – imputada a GLÊNIO (fls. 77) – e corrupção ativa 

(art. 333 do CP) – imputada a MARCOS, JOSÉ e ROGÉRIO (fls. 77/78) -, 

é fato que, ao narrar o supostos pagamentos de vantagens indevidas, 

por estes últimos ao primeiro, o fez apresentando as cinco 

ocorrências em que se teriam verificado (fls. 36/38), que tomo – como 

melhor será explicitado em sede meritória -, como forma executiva dos 

delitos de corrupção passiva (art. 317 do CP; “receber (...) vantagem 

indevida”) e corrupção ativa (art. 333 do CP; “prometer vantagem 
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indevida”), sendo o efetivo pagamento, neste último caso, 

materialização temporalmente definida da promessa. 

Deve ser dito que ambas as infrações penais ostentam 

apenação idêntica, tendo sido também objeto de simultânea alteração; 

enquanto, antes da vigência da Lei 10673/03, em 12/11/2003, a 

apenação era prevista, para ambas as figuras delitivas, entre um e 

cinco anos de reclusão, posteriormente à alteração legal, a escala 

penal passou a prever um mínimo de dois e um máximo de doze anos de 

reclusão. 

É sabido, por outro lado, que o prazo prescricional é 

dimensionado, nesta etapa, pelo máximo de apenação abstratamente 

cominada (art. 109 do CP), motivo pelo qual, para fatos anteriores à 

vigência da alteração legal, aplicar-se-á a escala penal original, 

como emanação concreta do postulado constitucional da 

irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, da CR/88). 

Em relação aos dois primeiros pagamentos, realizados em 

06/08/2003 (vinte mil reais) e 11/08/2003 (setenta e cinco mil reais) 

– anteriores, portanto, à vigência da Lex gravior -, o prazo fatal 

será de doze anos (art. 109, III, do CP). 

Tendo em conta as datas de sua realização como momento 

consumativo infracional (art. 111, I, do CP) aplicando-se o prazo 

fatal acima fixado, vê-se que a fulminação da pretensão punitiva 

estatal somente seria atingida em 06/08/2015 e 11/08/2015; é certo, 

no entanto, que a contagem se interrompeu com o recebimento da 

denúncia (art. 117, I, do CP), em 18/03/2010 (fls. 167/168), antes, 

portanto, da fulminação; e, desde este último marco até o presente 

momento, em 2017, tampouco se consumou o prazo. 

Ainda em relação a estas infrações, especificamente em 

vista da imputação de corrupção ativa (art. 333 do CP) desferida 

contra JOSÉ, saliento que incide regra prescricional específica, já 

que maior de setenta anos (fls. 6392/6393), pelo que o prazo fatal é 

reduzido à metade (art. 115 do CP); o prazo, em relação a tal réu, é 

de seis anos. 

Contando-o da mesma forma – tendo como momento consumativo 

e termo a quo (art. 111, I, do CP) os pagamentos -, tem-se que 

fulminada a pretensão punitiva se tornou em 06/08/2009 e 11/08/2009, 

antes, portanto, do recebimento da denúncia, como marco interruptivo 

(art. 117, I, do CP), em 18/03/2010 (fls. 167/168), pelo que será 

reconhecida a extinção da punibilidade, pela consumação prescricional 

(art. 107, IV, do CP), em relação a JOSÉ, no que diz com a imputação 

de corrupção ativa (art. 333 do CP), condizente com os pagamentos 

alegadamente feitos em 06/08/2003 e 11/08/2003. 

No que diz com os demais supostos pagamentos – realizados, 

segundo o Ministério Público, em 04/12/2003 (setecentos e oitenta e 

dois mil reais), 12/02/2004 (trezentos e sessenta e sete mil reais) e 

09/05/2004 (quinhentos mil reais) -, dado que posteriores à vigência 

da Lei 10673/03, verificada em 12/11/2003, é de ser aplicada a escala 

penal nova, a prever, tanto para a corrupção ativa (art. 333 do CP) 

quanto para a corrupção passiva (art. 317 do CP), pena máxima de doze 

anos de reclusão, implicando, assim, na consideração de um prazo 

fatal de dezesseis anos (art. 109, II, do CP). 

E, contando-se a partir da data da suposta realização dos 

pagamentos – como momento consumativo das pretensas infrações (art. 

117, I, do CP) -, é certo que a fulminação se daria em 04/12/2019, 

12/02/2020 e 09/05/2020; ocorre que, tendo sido recebida a denúncia – 

e interrompida a contagem (art. 117, I, do CP) – em 18/03/2010 (fls. 

167/168), não se completou a contagem fatal. 

Da mesma forma, desde este último momento, até o presente, 

em 2017, tampouco se completou o prazo prescricional, pelo que não se 

há falar em extinção da punibilidade. 

Aqui também deve ser excepcionada a situação de JOSÉ, que, 

como já dito, ostenta direito a contagem fatal reduzida à metade, por 

ser maior de setenta anos (art. 115 do CP), lhe sendo aplicável, 

portanto, prazo prescricional de oito anos. 

Neste caso, e contando-se a partir dos mesmos momentos 

termos a quo - 04/12/2003, 12/02/2004 e 09/05/2004 – chega-se à 

consumação prescricional em 04/12/2011, 12/02/2012 e 09/05/2012, 

sendo certo que a denúncia foi recebida, e a contagem interrompida 

(art. 117, I, do CP), antes disso, em 18/03/2010 (fls. 167/168); 
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certo também que, desde este último marco, até o presente momento, em 

2017, não se consumou o lapso prescricional, pelo que não se haverá 

de falar em fulminação, também em relação a JOSÉ, quanto a estas 

supostas infrações de corrupção ativa (art. 333 do CP). 

 

TRÁFICO DE INFLUÊNCIA 

     

A respeito desta infração, com espeque no art. 383 do CPP –

e como será melhor desenvolvido em sede meritória -, entendo que 

apenas poderiam contar com tal capitulação os supostos fatos 

relacionados ao recurso voluntário de numeração 3540 (fls. 34), pois 

que, tal como narradas, as alegadas ocorrências envolvendo o recurso 

voluntário de numeração 3864 (fls. 34/36) se amoldariam, em tese, aos 

tipos penais do art. 333 (corrupção ativa), para MARCOS, JOSÉ e 

ROGÉRIO, e do art. 317 do CP (corrupção passiva), em relação a 

GLÊNIO, tendo, inclusive, sido o pretenso pagamento a este último – 

de setenta e cinco mil reais, em 11/08/2003, e tido pelo Ministério 

Público como vinculado a tal recurso - sido incluído na parcela da 

narrativa acusatória, em que arroladas as pretensas vantagens 

indevidas percebidas por GLÊNIO (fls. 36/38). 

Abordo, por conseguinte, apenas o tema do recurso 

voluntário 3540, neste momento; percebo que o recurso teria sido 

julgado em 26/11/202 (fls. 972/974 do PAD 00406.000369/2006-53 – 

apenso 8, vol. 1), momento que tenho, para os fins do ora 

desenvolvido, como consumativo da suposta infração, e inicial, 

portanto, da contagem fatal (art. 111, I, do CP). 

A infração articulada (art. 332 do CP) carrega apenação 

máxima de cinco anos de reclusão, o que implica na consideração de 

prazo prescricional de doze anos (art. 109, III, do CP); tendo, como 

acima dito, por termo a quo, o dia 26/11/2002, é certo que a 

consumação fatal somente se daria em 26/11/2014, posteriormente ao 

recebimento da denúncia, em 18/03/2010 (fls. 167/168), evento 

interruptivo (art. 117, I, do CP), pelo que não transcorreu, em sua 

inteireza, o lapso fatal entre os dois marcos. 

Tampouco desde o recebimento da denúncia e o atual momento, 

em 2017, se completou o prazo fatal, pelo que não há que se falar em 

fulminação. 

A situação, contudo, é outra em relação a JOSÉ, que, como 

já multiplamente referido, tem direito a redução à metade do lapso 

fatal (art. 115 do CP) – seis anos, por conseguinte; tomando-se o 

mesmo termo a quo – 26/11/2002 -, forçoso reconhecer que a consumação 

fatal se deu em 26/11/2008, antes, portanto, da interrupção da 

contagem com o recebimento da denúncia (art. 117, I, do CP), em 

18/03/2010 (fls. 167/168), pelo que, no que toca a JOSÉ e ao pretenso 

delito de tráfico de influência (art. 332 do CP), deverá ser extinta 

sua punibilidade. 

 

QUADRILHA 

 

Tendo em conta que os pretensos fatos são anteriores à 

vigência da Lei 12850/13, deverá ser considerada redação anterior do 

art. 288 do CP, o que, no que diz com a escala penal e em relação à 

figura da quadrilha – hoje associação criminosa, por força da Lei 

12850/13 -, não trará grandes alterações à análise, pois que a escala 

penal remanesce inalterada, a prever apenação máxima de três anos de 

reclusão, e, conseguintemente, um lapso fatal de oito anos (art. 109, 

IV, do CP). 

Segundo a narrativa ministerial, a alegada infração, de 

cunho permanente, teria perdurado entre 2002 e 2005 (fls. 43/45) – 

este último ano, portanto, o termo a quo da contagem fatal (art. 111, 

III, do CP). 

E, tomando-se tal termo inicial – em 2005 -, tem-se que a 

consumação prescricional se daria em 2013, sendo certo que, antes, em 

18/03/2010 (fls. 167/168), foi recebida a denúncia e a contagem 

interrompida (art. 117, I, do CP); tampouco se completaram oito anos 

entre este último marco e o momento atual, em 2017, pelo que não há 

que se falar em extinção de punibilidade, quanto a este delito. 

O panorama, no entanto, diferem, em relação a JOSÉ, que, 

como sabido, ostenta direito a redução à metade do lapso fatal (art. 
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115 do CP); em seu caso e tomando-se o mesmo termo a quo, a 

consumação fatal se deu em 2009, antes, portanto, do recebimento da 

denúncia, em 18/03/2010 (fls. 167/168) e da interrupção da contagem 

(art. 117, I, do CP), pelo que, em relação a JOSÉ e ao delito de 

quadrilha (art. 288 do CP), deverá ser reconhecida a extinção de 

punibilidade (art. 107, IV, do CP). 

 

LAVAGEM DE ATIVOS 

 

Aqui também houve alteração legal do tipo penal invocado 

(art. 1º da Lei 9613/98), por ato normativo (Lei 12683/12) posterior 

aos pretensos fatos em apuração, mas que não alterou a escala penal 

aplicável; seja como for, e como já dito, é de ser considerada a 

redação legal original (art. 5º, XL, da CR/88), que previa apenação 

máxima de dez anos de reclusão, o que implica na consideração de 

prazo fatal de dezesseis anos (art. 109, II, do CP). 

De outro norte, segundo a narrativa ministerial, os atos de 

lavagem de ativos teriam se dado entre 2003 e 2007 – termo a quo da 

contagem (art. 111, I, do CP) -, motivo pelo qual a consumação 

prescricional se daria em diversos momentos – um para cada pretenso 

ato – entre 2019 e 2023, depois do recebimento da denúncia, em 

18/03/2010 (fls. 167/168), marco interruptivo, pelo que não se há 

falar em extinção de punibilidade; e, tendo em vista que tampouco se 

consumou o lapso em questão entre o recebimento da denúncia e o atual 

momento, em 2017, não há extinção de punibilidade quanto a estes 

alegados fatos. 

O mesmo atinge JOSÉ, cuja pretensa conduta de lavagem teria 

sido praticada (fls. 63/64), em primeiro lugar, com a confecção de 

contrato tido pelo Ministério Público por fraudulento, pois que 

retrataria relação contratual inexistente e que serviria apenas para 

encobrir a suposta origem de pagamentos em tese feitos a GLÊNIO, como 

vantagem indevida paga em razão de sua função pública, em quadrantes 

de corrupção ativa e passiva; o contrato teria sido firmado em 

02/01/2003 (fls. 1033/1038 do PAD 00406.000369/2006-53 – apenso 8, 

vol. 1). 

Em segundo lugar, sua atuação de branqueamento teria se 

dado pela firmatura de declaração atestando a veracidade da relação 

contratual, tida pelo Ministério Público por inexistente, em 

29/07/2005 (fls. 1043/1044 do PAD 00406.000369/2006-53 – apenso 8, 

vol. 1). 

Tomando-se mesmo o primeiro ato, como momento consumativo 

(02/01/2003) e termo a quo da contagem – e considerando-se o prazo de 

oito anos, ante a idade de JOSÉ, superior a setenta anos (art. 115, 

do CP) -, somente estaria fulminada a pretensão punitiva estatal em 

02/01/2011; ocorre que foi recebida a denúncia, antes, em 18/03/2010 

(fls. 167/168), interrompendo-se a contagem, pelo que não se há falar 

em prescrição entre os dois marcos examinados. 

Tampouco desde o recebimento da denúncia até o presente 

momento, em 2017, se completou a contagem de oito anos, pelo que não 

há prescrição a ser declarada, aqui. 

O dito quanto a JOSÉ se aplica a SAMI, que igualmente é 

maior de setenta anos, e, por conseguinte, tem prazo reduzido à 

metade (art. 115 do CP) – oito anos. 

Suas alegadas condutas de branqueamento teriam se dado 

mediante destinação de supostos proveitos dos ilícitos de GLÊNIO, 

mormente por movimentações bancárias efetuadas entre 2003 e 2005 

(fls. 69/71); mesmo tomando por termo a quo o ano de 2003, a 

consumação fatal somente se daria em 2011, sendo certo que a denúncia 

foi recebida antes, em 18/03/2010 (fls. 167/168) e a contagem 

interrompida (art. 117, I, do CP), pelo que não há prescrição entre 

estes dois marcos. 

Da mesma forma, desde o recebimento da denúncia até os dias 

atuais, em 2017, não se completaram oito anos, pelo que não há que se 

falar em extinção da punibilidade, em relação a estes supostos fatos.  

 

FALSIDADE IDEOLÓGICA 
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O delito em tela, conforme retificada capitulação (fls. 

165/166) (art. 299 do CP) foi imputado apenas a GLÊNIO (fls. 75/76), 

e ter-se-ia dado pela confecção de duas escrituras de compra e venda 

de imóveis, com indicação falsa de preço, com datas de lavratura de 

01/06/2005 e 10/05/2005 – momento consumativo e termo a quo da 

contagem prescricional (art. 111, I, do CP). 

Por outro lado, o tipo penal carrega apenação máxima 

abstratamente cominada de cinco anos de reclusão, a desaguar em prazo 

prescricional de doze anos (art. 109, III, do CP), dado que o suposto 

documento continente de falsidade era público. 

Tomando-se os termos a quo acima mencionados – 01/06/2005 e 

10/05/2005 -, o prazo fatal somente se consumaria em 01/06/2017 e 

10/05/2017, sendo inolvidável que, para além de ainda nem sequer 

atingidas tais datas, a contagem já foi interrompida (art. 117, I, do 

CP) com o recebimento da denúncia, em 18/03/2010 (fls. 167/168); de 

outro norte e por evidente, tampouco se consumou o prazo entre o 

recebimento da denúncia e o atual momento, em 2017, pelo que não há 

que se falar em extinção da punibilidade, em relação a tais fatos. 

 

2.1.26. EM ARREMATE 

 

Aferida positivamente a subsistência da pretensão estatal 

punitiva, com exceção de duas pretensas ocorrências de corrupção 

ativa, uma de tráfico de influência, e a imputação de quadrilha, 

todas em relação a JOSÉ e acima minudenciadas, ultrapassadas as 

questões preliminares suscitadas pelas DD. Defesas, e tendo em conta 

que o feito transcorreu em completo respeito aos direitos 

fundamentais das partes, tenho que é, finalmente, chegado o momento 

de exame meritório da demanda, empreitada a que me dedico, nas linhas 

que vão a seguir. 

 

2.2. MÉRITO  

 

Dado que são múltiplas as pretensas infrações, com 

múltiplas alegadas autorias, trato, separadamente, de cada grupo de 

ocorrências. 

 

2.2.1. PAGAMENTO E PERCEPÇÃO DE VANTAGENS INDEVIDAS – 

CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA 

 

As condutas em questão, assimiláveis, em tese e segundo o 

narrado pelo Ministério Público, aos arquétipos normativos de 

corrupção passiva (art. 317 do CP) – em relação a GLÊNIO – e 

corrupção ativa (art. 333 do CP) – em relação a JOSÉ, MARCOS e 

ROGÉRIO – ostentam clara complexidade, dados os contornos em que 

vazada a imputação. 

Abordo, portanto e nas linhas que vão a seguir, cada um dos 

conjuntos temáticos pertinente à análise sentencial, para que fique 

facilitada a compreensão do raciocínio desenvolvido, expandindo ao 

máximo possível o âmbito material da garantia fundamental do art. 93, 

IX, da CR/88. 

Advirto, antes de prosseguir, que a extinção da 

punibilidade, reconhecida parcialmente em relação a JOSÉ, tal como 

enunciado no item 2.1.25 não impede que se examine a cadeia fática 

integralmente, pois que a fulminação prescricional disse apenas com 

aquele acusado, e a imputação, pelos mesmos fatos, pesa em desfavor 

dos demais. 

 

DEPÓSITOS 

 

O primeiro ponto da narrativa ministerial, acerca dos 

supostos delitos, é pertinente aos alegados pagamentos, a respeito do 

que passo a examinar o quanto consta dos autos. 

Consta dos autos (apenso 1 – cópias do caderno processual 

2007.51.01.02.654-8) que a União, através da Advocacia-Geral da União 

(art. 131 da CR/88, c/c art. 1º da LC 73/93), promoveu, em desfavor 

de GLÊNIO e RAMON, dentre outros, demanda de natureza cautelar, 

visando o acesso a dados recobertos por regime de sigilo, com 

afastamento submetido à reserva de jurisdição (art. 5º, X e XII, da 
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CR/88); em meio às informações objetivadas, estavam aquelas 

submetidas a sigilo bancário (art. 1º, §4º, da LC 105/01). 

De fato, naquela demanda, distribuída ao D. Juízo da 30ª 

Vara Federal do Rio de Janeiro e autuada sob a numeração 

2007.51.01.025654-8 (cujas cópias formam o apenso 1 destes autos), 

após a concessão judicial do quanto perseguido (fls. 786/795 dos 

autos 2007.51.01.02.654-8, em cópia no apenso 1), foram obtidos os 

dados em questão. 

A partir daí, foram detectados quatro dos cinco depósitos 

mencionados pelo Ministério Público, nas circunstâncias de sua 

narração denuncial (fls. 37/38), como passo a expor. 

Em fls. 2468 do Apenso 1 (cópia dos autos 

2007.51.01.02.654-8, vol. VIII), consta que a conta 1004277-0, 

mantida junto ao Bank Boston, na agência Ipanema/Rio de Janeiro, 

recebeu ingresso financeiro, via desconto de cheque, no montante de 

vinte mil reais, no dia 06/08/2003, informação confirmada pelo teor 

de fls. 2641 do Apenso 1 (cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. 

VIII); no entanto, não há nos autos identificação de quem teria sido 

o emissor do cheque, nem da conta a partir da qual, mediante o 

desconto da cártula, tenham sido os recursos vertidos para a conta 

1004277-0, mantida junto ao Bank Boston, na agência Ipanema, situação 

na qual este ingresso não têm como servir à comprovação das alegações 

ministeriais. 

Em fls. 2642 do Apenso 1 (cópia dos autos 

2007.51.01.02.654-8, vol. VIII), consta que a conta 1004277-0, 

mantida junto ao Bank Boston, na agência Ipanema/Rio de Janeiro, 

recebeu ingresso financeiro, via transferência eletrônica – TED -, no 

montante de setenta e cinco mil reais, no dia 11/08/2003, sendo certo 

que o remetente dos fundos foi identificado como o réu ROGÉRIO LANZA 

TOLENTINO; a informação é confirmada pelo extrato do período, 

relativo à conta em questão (fls. 2468 do Apenso 1 – cópia dos autos 

2007.51.01.02.654-8, Vol. VIII). 

Em fls. 2644 do Apenso 1 (cópia dos autos 

2007.51.01.02.654-8, vol. VIII), consta que a conta 1004277-0, 

mantida junto ao Bank Boston, na agência Ipanema/Rio de Janeiro, 

recebeu ingresso financeiro, via transferência eletrônica – TED -, no 

montante de setecentos e oitenta e dois mil reais, no dia 04/12/2003, 

sendo certo que o remetente dos fundos foi identificado como a pessoa 

jurídica Tolentino & Mello Assessoria Empresarial; a informação é 

confirmada pelo extrato do período, relativo à conta em questão (fls. 

2482 do Apenso 1 – cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, Vol. VIII). 

Em fls. 2645 do Apenso 1 (cópia dos autos 

2007.51.01.02.654-8, vol. VIII), consta que a conta 1004277-0, 

mantida junto ao Bank Boston, na agência Ipanema/Rio de Janeiro, 

recebeu ingresso financeiro, via transferência eletrônica – TED -, no 

montante de trezentos e sessenta e sete mil reais, no dia 12/02/2004, 

sendo certo que o remetente dos fundos foi identificado como a pessoa 

jurídica Tolentino & Mello Assessoria Empresarial; a informação é 

confirmada pelo extrato do período, relativo à conta em questão (fls. 

2492 do Apenso 1 – cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, Vol. VIII). 

Em fls. 2649 do Apenso 1 (cópia dos autos 

2007.51.01.02.654-8, vol. VIII), consta que a conta 1004277-0, 

mantida junto ao Bank Boston, na agência Ipanema/Rio de Janeiro, 

recebeu ingresso financeiro, via transferência eletrônica – TED -, no 

montante de quinhentos mil reais, no dia 09/05/2005, sendo certo que 

o remetente dos fundos foi identificado como o réu ROGÉRIO LANZA 

TOLENTINO; a informação é confirmada pelo extrato do período, 

relativo à conta em questão (fls. 2572 do Apenso 1 – cópia dos autos 

2007.51.01.02.654-8, Vol. VIII). 

As transferências, seja em sua quantia, seja em sua data ou 

emissor dos fundos, são matéria incontroversa entre as partes, motivo 

pelo qual não poso firmar outra convicção que não a de que, entre 

11/08/2003 e 09/05/2005, a conta de numeração 1004277-0, mantida 

junto à agência Ipanema do Bank Boston, recebeu, de ROGÉRIO e da 

Tolentino & Mello Assessoria Empresarial, em quatro oportunidades 

(11/08/2003, 04/12/2003, 12/02/2004 e 09/05/2005), o montante de R$ 

1.724.000,00 (um milhão, setecentos e vinte e quatro mil reais). 
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Os montantes atualizados, mediante a aplicação do índice 

IPC-A, apurador pelo IBGE, com a utilização da ferramenta 

“calculadora do cidadão”, fornecida pelo Banco Central do Brasil 

(https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores

.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=1; acesso em 13/04/2017, às 

13:57), atingiriam, hoje, a cifra de R$ 3.636.405,00 (três milhões, 

seiscentos e trinta e seis mil, quatrocentos e cinco reais). 

A conta em questão – de numeração 1004277-0, mantida junto 

à agência Ipanema do Bank Boston – é, segundo percebo, de 

cotitularidade de GLÊNIO, RAMON e SAMI (fls. 3308/331 do Apenso 1 – 

cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, Vol. X), tendo sido aberta com a 

concorrência dos três, em 09/11/2001; note-se que não há qualquer 

questionamento da autenticidade de tais documentos, ou das 

assinaturas ali apostas – dos três acusados, GLÊNIO, RAMON e SAMI. 

 

PROPRIEDADE DOS VALORES 

 

GLÊNIO, JOSÉ e ROGÉRIO alegaram, ao longo do feito, que os 

valores em questão – remetidos àquela conta acima nominada, de 

numeração 1004277-0, mantida junto ao Bank Boston, na agência Ipanema 

–, não teriam tido como destinatário GLÊNIO – apesar de cotitular -, 

mas teriam se destinado a RAMON, para remunerá-lo por serviços 

advocatícios de natureza consultiva, que teria prestado à Tolentino & 

Mello Assessoria Empresarial. 

 

CONTRATO ENTRE RAMON E A TOLENTINO & MELLO ASSESSORIA 

EMPRESARIAL 

 

Este, portanto, o primeiro tema central, dentre os 

controversos, acerca da imputação de corrupção ativa e passiva: saber 

se houve relação contratual de prestação de serviços, entre RAMON e a 

Tolentino & Mello Assessoria Empresarial, gerida por ROGÉRIO e JOSÉ. 

Isto porque, em princípio, não tendo existido, em 

realidade, tal relação contratual, não há justificativa que recubra o 

envio dos valores à conta titularizada também por GLÊNIO, que implica 

que sejam deste último os montantes. 

Pois bem: analisando o teor dos autos, verifico que os 

elementos coligidos apontam inequivocamente no sentido da 

inexistência de tal relacionamento contratual, como passo a expor. 

 

VULTO PROFISSIONAL DE RAMON E OS PARECERES DE SUA LAVRA 

 

Minha conclusão se assenta, em primeiro lugar, na completa 

disparidade entre os montantes pagos – os quais, como apurado acima, 

atingem, em valores atuais, mais de três milhões e meio de reais, em 

apenas quatro pagamentos – e o vulto profissional de RAMON, à época 

dos fatos, por um lado, e o teor dos trabalhos, que foram 

apresentados como comprovação da prestação de serviços em questão, 

por outro. 

De início, cumpre dizer que RAMON não se encontra listado 

na notória “plataforma Lattes” 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar; 

acessada em 13/04/2017, às 14:29), nem se localiza na internet 

publicações em seu nome, o que significa que RAMON não tem qualquer 

expressão acadêmica. 

Isto, em princípio, já aponta para a improbabilidade de que 

lhe tenham sido pagos centenas de milhares de reais, por seus 

serviços advocatícios, o que se torna mais ainda inverossímil, quando 

se tem em mente a enormidade do número de advogados brasileiros, bem 

como a feroz competição em tal mercado laboral; por que, então, se 

haveria de pagar valores astronômicos a alguém desconhecido? 

No entanto, sua inexpressão acadêmica não é o único fator 

que me leva a crer em sua completa falta de projeção profissional: 

consultando-se o site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro (http://www4.tjrj.jus.br/ConsultaUnificada/consulta.do; 

acesso em 13/04/2017, às 14:48), acham-se, com o número de inscrição 

na Ordem dos Advogados do Brasil de RAMON, entre os anos de 2001 e 
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2015, inclusive processos baixados, pouco mais de duas dezenas de 

ocorrências. 

Em consulta ao site da Justiça Federal do Rio de Janeiro 

(http://procweb.jfrj.jus.br/portal/consulta/cons_procs.asp; acesso em 

13/04/2017, às 14:52), acham-se, com o nome de RAMON como patrono, 

ativos, pouco mais de quarenta processos; repetindo-se a consulta 

para serem apresentados feitos arquivados – considerando-se seu 

falecimento -, acham-se mais de seis centenas de processos, a 

maioria, contudo, pertinente a benefícios previdenciários, em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social e em patrocínio de 

segurados. 

Tais processos não costumam (art. 3º do CPP, c/c art. 335 

do CPC) ostentar elevada expressão econômica e, ademais, não dizem 

com a esfera tributária – pois que tratavam os pesquisados de 

temática de benefícios a segurados -, pelo que jamais se prestariam a 

suportar a verossimilhança da relação contratual alegadamente mantida 

com a Tolentino & Mello, e, consequentemente, os elevados valores que 

teriam resultado a RAMON, como remuneração. 

E – é bom que se note – nada foi apresentado em sentido 

contrário à convicção exposta, seja publicações de artigos, livros ou 

participações de RAMON em eventos ou titulação acadêmica, 

absolutamente nada. 

Note-se, por exemplo, o contraste com a projeção 

profissional de alguns dos DD. Defensores dos acusados – de renome 

nacional, ou a própria projeção profissional de GLÊNIO, autor de 

obras jurídicas (e.g. GUEDES, Glênio Sabbad. Implicações da 

Jusfilosofia nos Domínios do Direito (Civil, Processo Civil, Direito 

Administrativo Sancionador, do Mercado Financeiro, Lógica Jurídica, 

Hermenêutica Jurídica e Direito Constitucional. 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/25216-

25218-1-PB.html. Acesso em 14/04/2017, às 14:26) e ex-integrante da 

prestigiosa carreira de Procurador da Fazenda Nacional. 

Mas não é só: para além da falta de expressão profissional 

de RAMON, como para lhe permitir cobrar tais valores, os pareceres 

que foram apresentados, como comprovação da efetiva prestação dos 

serviços, são completamente incompatíveis com as remunerações 

percebidas; vejamos. 

Como salientado pelo Ministério Público, notem-se os 

pareceres apresentados a instruir a petição inicial da demanda de 

afastamento de sigilos, aviada pela União em desfavor de GLÊNIO e 

outros (fls. 375/402 do Apenso 1 – cópia dos autos 2007.51.01.02.654-

8, vol. II). 

O primeiro deles (fls. 376/377 do Apenso 1 – cópia dos 

autos 2007.51.01.02.654-8, vol. II), de uma generalidade absurda, 

aborda a possibilidade de que se deem “problemas com referência a 

créditos de ICMS acumulado (sic), decorrente de exportações levadas a 

efeito por grandes empresas, aproveitáveis para fins de planejamento 

tributário”, concluindo que, a respeito do tema, “não vemos 

problemas”, sem, contudo, indicar, minimamente, os fundamentos de sua 

manifestação, legais, doutrinários ou jurisprudenciais. 

O parecer é iniciado com erro linguístico grosseiro, uma 

vez que, ao tratar de eventuais créditos do contribuinte a serem 

apropriáveis, evidentemente se refere àqueles nascidos da sistemática 

não-cumulativa de apuração do imposto sobre circulação de mercadorias 

e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação - ICMS (art. 155, II, e §2º, I, da 

CR/88) -, e detidos por exportadores – ou deles adquiridos -, em 

relação às etapas anteriores da cadeia produtiva, pois que não 

passíveis, em princípio, de abatimento na apuração do ICMS por eles 

devido, já que imunes de tal exação operações de exportação (art. 

155, §2º, X, “a”, da CR/88); daí porque jamais poderia o trecho fazer 

menção a “ICMS acumulado”, pois que o adjetivo não se refere à 

espécie tributária – ICMS -, mas ao substantivo “créditos”, sujeito 

da oração e com o qual deveria o adjetivo concordar – “acumulados”, e 

não “acumulado”. 

Isto, se por mais nada, por uma questão de básica lógica: 

apenas “créditos” podem ser acumulados, não uma espécie de imposto – 

ICMS. 
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Não se trata de pequena incorreção, pois que se está diante 

de parecer remunerado com os astronômicos valores aferidos linhas 

atrás. 

Além disso, o trabalho não aborda dados concretos, e se 

dirige, aparentemente, a uma consulta feita em tese, o que discrepa, 

em princípio, da realidade do dia-a-dia empresarial (art. 3º do CPP, 

c/c art. 335 do CPC), em que os gestores buscam produzir – inclusive, 

se necessário, pela via da contratação onerosa de atividade 

consultiva, a lhes subsidiar as decisões de gestão – soluções a 

problemas concretos, sendo inverossímil que tenham sido dirigidas 

consultas teóricas, meramente acadêmicas, mediante remuneração 

altíssima, tanto mais a alguém que não ostentava credenciais neste 

campo que a justificassem minimamente, ao tempo dos fatos, como já 

asseverado. 

No trabalho, ainda é sugerido que não se utilize, como 

etapas da cadeia produtiva geradoras de créditos para aproveitamento, 

“negócios fictos ou simulados, ou documentos fraudulentos”, o que, 

como percebido pelo Parquet, equivaleria a um advogado criminalista, 

sem expressão qualquer, cobrar centenas de milhares de reais para 

sugerir a um cliente, em parecer, que não pratique um homicídio, pois 

poderá vir a ser responsabilizado; trata-se de completo absurdo. 

O tema abordado, outrossim – créditos de ICMS – discrepa do 

objeto contratual, conforme o instrumento apresentado (fls. 1033/1038 

do PAD 00406.000369/2006-53 – apenso 8, vol. 1), que se restringiria 

a atuação em torno de tributos federais, sendo comezinho que não há 

que se falar em compensação entre créditos de um tributo estadual 

(art. 155, II, da CR/88) e obrigações tributárias devidas à União 

(art. 170 do CTN), pois que, como requisito para qualquer 

compensação, se não lógico, ao menos legal (art. 368 do CC), os 

mesmos indivíduos devem ser credor e devedor, reciprocamente, sem o 

que o encontro de contas não é viável. 

Os outros pareceres apresentados (fls. 378/402 do Apenso 1 

– cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. II) ostentam, em suma, as 

mesmas características – erros grosseiros de língua portuguesa, 

abstração, rarefeita indicação de fundamentos, baixa densidade 

técnica e proposição de bizantinas sugestões aos clientes -, e alguns 

nem mesmo dizem com tema tributário (e.g. fls. 379/381, 383/386, 

388/391 do Apenso 1 – cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. II). 

Evidente que tais pareceres jamais justificariam a 

subsistência de uma relação contratual em que pagos os astronômicos 

valores detectados acima. 

Mas não é só: quando interrogado judicialmente, JOSÉ 

admitiu expressamente que tais pareceres não eram trabalhos 

efetivamente apresentados por RAMON, mas que teriam sido elaborados 

para justificar, a executivos do setor bancário – os clientes da 

Tolentino & Mello Assessoria Empresarial –, os montantes supostamente 

cobrados pela pessoa jurídicas por ele gerida, e dos quais saíam os 

honorários pagos a RAMON; confira-se o pertinente trecho (termo em 

fls. 6392/6393 e mídia em fls. 6394): 

 
“Aqueles pareceres, eu pedi ao Dr. Ramon, falei 

“Ramon, me manda o que você tiver lá, porque o 

Zé Augusto tá me pressionando”. Zé Augusto, do 

Banco Rural. Zé Augusto falava assim: “Zé 

Roberto, o meu departamento jurídico é muito 

ciumento, então eu tô comprando um negócio, que 

custa 65 milhões de reais, vô pagá 30%, e vô te 

pagá um honorário exagerado. O departamento 

jurídico vai querer saber “mas por que você vai 

pagar esse dinheirão para esse sujeito lá de 

Belo Horizonte – evidentemente se referindo o 

réu a si próprio -, sendo que o departamento 

jurídico era no Rio” Porque a sede do Banco 

Rural era no Rio. “Você vai pagar esse dinheirão 

para esse sujeito desconhecido, lá de Belo 

Horizonte, que ninguém conhece? Você tem um 

departamento jurídico aqui, vamos fazer isso 

para você” Então, o Zé Augusto falava assim: 

“Então você, o pessoal lá, você me arranja, me 

prepara, é, um dossiê, sobre você, sobre a sua 

experiência, para eu chegar lá nos caras e falar 

“ó, to contratando um sujeito, foi da Receita, 

aquele negócio todo, que é um especialista nisso 
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daí, e tal. E coloca aí a experiência da 

Tolentino & Melo, e coloca aí as outras 

experiências.” Aí coloquei o currículo do 

Rogério Tolentino, e pedi ao Ramon “Ó Ramon, me 

manda o que você tiver”. Ele me mandou aquilo 

ali, aquilo lá era para fazer um dossiê e mandar 

para o Zé Augusto. “Zè Augusto, tai o dossiê, 

com a papelada aí, dizendo como é a nossa 

empresa etc”. (...) Era mais um negócio... não 

ia ficar bom não, mas era mais uma 

justificativa. 

[Pergunta do Juízo: Então esses pareceres na 

verdade, desculpa interromper o senhor, só para 

ficar claro... Esses pareceres de que se teria 

valido o Ministério Público para oferecimento da 

denúncia não eram a materialização da atividade 

consultiva do Dr. Ramon, eram apenas, só, para 

montar um portfólio, para apresentar para uma 

das instituições financeiras, como justificativa 

pelo valor dos honorários pagos à Tolentino & 

Melo; é isso?] 

Talvez as duas, porque eu estava trabalhando 

também para o BMG, e o BMG queria crédito (...) 

mas a verdade é essa, que o senhor acabou de 

afirmar. Era mais um “dourar a pílula”, ou fazer 

uma embalagem para justificar a cobrança, o 

pagamento de honorários, fora do departamento 

jurídico do banco, que era enorme. E era no rio, 

carioca não gosta de mineiro (...) 

[Pergunta do Juízo: Eram um produto de 

marketing, então, esses pareceres, né?] 

É, um produto de marketing; não muito bom, 

porque o Dr. Ramon nunca foi parecerista de 

nada, ele era um advogado prático.“(entre 37:15 

e 40:45) 

 

Ao lado da inverossimilhança de algumas de suas alegações – 

como a de que o setor jurídico de instituição bancária cliente da 

Tolentino & Mello Assessoria Empresarial não o conheceria, pois que, 

como abordado mais adiante, seu currículo e sua experiência na 

Administração Tributária falam por si, e que teria preconceito com a 

sua pessoa, por ser mineiro -, note-se que ressai incontestável a 

inviabilidade de que os “pareceres” tenham justificado o pagamento 

dos valores acima apurados. 

Suas alegações buscam apenas tentar dar um mínimo de 

consistência lógica à sua tese defensiva, após a constatação da 

inidoneidade dos pareceres: não, aquele não teria sido o serviço 

prestado por RAMON, segundo JOSÉ, e tais trabalhos teriam sido apenas 

elaborados para justificar os valores cobrados pela Tolentino & 

Mello, uma vez que teriam enfrentado resistências em sua pretensão de 

verba honorária, por setores das instituições financeiras clientes. 

A narrativa é, quanto a tais fatos, completamente 

inverossímil, a uma, porque – como se verá mais adiante – JOSÉ era 

pessoa da mais alta qualificação, e jamais um “desconhecido”, e, de 

qualquer forma, custa a crer que advogados de instituição financeira 

desconfiem de determinado prestador de serviços pelo simples fato de, 

apesar de suas exuberantes qualificações – tendo sido nada menos que 

Delegado da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte -, ser 

sediado em Minas Gerais, porque “carioca não gosta de mineiro”. 

A duas, o raconto não guarda consistência lógica, pois que, 

se desconfiavam os advogados das instituições financeiras de suas 

qualificações, certamente desconfiariam mais ainda após ver os 

bizantinos “pareceres” firmados por RAMON. 

Seja como for, outro réu insistiu na tese da efetiva 

prestabilidade dos pareceres para substanciação da tese acerca da 

existência da prestação de serviços em questão, pois que teriam sido 

lavrados em tal contexto. 

Quando confrontado com a incompatibilidade entre o teor dos 

pareceres e os vultosos valores que teriam sido pagos a RAMON, como 

remuneração, GLÊNIO, em sede de interrogatório judicial, disse, com 

de forma particularmente cínica (termo em fls. 6386/6387 e mídia em 

fls. 6394): 

 
“O Ministério Público também fala da questão da 

avaliação dos pareceres, do seu valor... Olha, 
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Excelência, depois que para a iniciativa priva, 

o que há de pareceres sendo cobrados valores 

estratosféricos, você não tem noção... Se o 

Ministério Público acha valores desta ordem 

altos, é porque há outros pareceres, dados por 

outros especialistas, que vão a valores muito 

mais altos que estes“(entre 16:45 e 17:20) 

 

GLÊNIO procurou ainda dizer que RAMON teria lavrados muitos 

outros pareceres, e que os apresentados seriam meras consequências 

lógicas de anteriores – em “cadeias de pareceres” -, elaborados 

diariamente, e que as atividades deste seriam inclusive de due 

dilligence, conceito conhecido mas que o réu não soube dizer em que, 

exatamente, se materializava no trabalho de RAMON, repetindo, por 

diversas vezes que este aferiria créditos e a saúde financeira de 

empresas, enfim, trabalhos de administrador ou contador. 

A alegação não tem consistência lógica: ora, se RAMON 

elaborava pareceres diários, por que não foram encontrados? Não teria 

sido deixado arquivo? Não estariam alguns – pois, se diários, e 

durando a relação alguns anos, literalmente milhares teriam sido 

produzidos – disponíveis à Tolentino & Mello, para encartamento 

nestes autos, a ser promovido por ROGÉRIO e JOSÉ, seus gestores? Não 

teriam estes, processados criminalmente sob fundamento de 

fraudulência de tal relação contratual, interesse e motivação em 

promover sua juntada aos presentes autos? 

 Ademais, observando-se os pareceres adunados aos autos, 

vê-se que, neles (fls. 375/402 do Apenso 1 – cópia dos autos 

2007.51.01.02.654-8, vol. II), não é feita qualquer menção a 

consultas anteriores, ou a “cadeias de pareceres”, como quer GLÊNIO.  

GLÊNIO disse ainda que a especialidade de RAMON era na área 

compreendida na interseção interdisciplinar entre os Direitos 

Previdenciário, Trabalhista e Comercial – sem explicar, ao certo, 

como tal atuação se caracterizaria como consultoria tributária, sob a 

alegação de que se trataria de controvérsia “semântica”; já JOSÉ 

reafirmou esta expertise de RAMON, mas sem esclarecer minimamente em 

que consistia sua atividade, nem muito menos a justificativa dos 

vultosos valores por ele percebidos. 

Compare-se o teor dos pareceres firmados por RAMON, por 

exemplo, com as peças ofertadas pelos DD. Defensores de MARCOS, JOSÉ 

e ROGÉRIO, ao longo deste feito; em todas as intervenções, se tem 

reta utilização linguística, argumentação profunda e muito 

inteligente, e exuberante indicação de fundamentos das postulações; 

esta é a marca de trabalhos advocatícios de elevada remuneração.  

Logo se vê, portanto, que nada foi apresentado que desse 

credibilidade à tese de que teriam sido prestados serviços 

advocatícios por RAMON à Tolentino & Mello Assessoria Empresarial, 

sendo certo que os pareceres em questão (fls. 375/402 do Apenso 1 – 

cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. II) jamais se poderiam 

prestar a fazê-lo. 

 

VULTO PROFISSIONAL DE JOSÉ 

 

Um outro fator solapa a veracidade da tese da existência da 

tal relação de prestação de serviços: o agudo contraste entre o 

histórico profissional de JOSÉ e a pretensa contratação de RAMON, sem 

credenciais minimamente comparáveis, para atuar em área de domínio do 

primeiro, sem qualquer justificativa plausível. 

JOSÉ ocupou vários cargos na Administração Tributária 

Federal – dentre os quais o de Delegado da Receita Federal em Belo 

Horizonte - e exerceu o magistério em diversas instituições, públicas 

e privadas (fls. 406 do Apenso 1 – cópia dos autos 2007.51.01.02.654-

8, vol. II), tendo sido confirmado, em sua trajetória profissional, 

que integrou a prestigiosa carreira de Auditor-Fiscal da Receita 

Federal do Brasil (fls. 411/413 do Apenso 1 – cópia dos autos 

2007.51.01.02.654-8, vol. II), que congrega os agentes mais 

qualificados do Fisco Federal. 

Por que necessitaria contratar RAMON? A esta pergunta, 

GLÊNIO e JOSÉ, quando interrogados judicialmente, simplesmente não 

conseguiram fornecer uma resposta minimamente convincente, falando em 

apuração de créditos e verificação de saúde financeira de 
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empreendimentos, mas sem explicar o que, efetivamente, era feito por 

RAMON – para além, como visto acima, da completa imprestabilidade dos 

pareceres apresentados em etapa pré-processual, para atestação da 

prestação dos serviços. 

Pior: por que JOSÉ e ROGÉRIO necessitariam de RAMON para 

lhes preparar pareceres como os apresentados (fls. 375/402 do Apenso 

1 – cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. II), se JOSÉ tinha 

credenciais profissionais verdadeiramente estelares? A pergunta não 

tem resposta viável, o que aponta concretamente, como mais um 

elemento, no sentido da inexistência material da relação contratual 

em tela. 

 

VULTO PROFISSIONAL DE ROGÉRIO 

 

Ocorre que não era só JOSÉ quem ostentava exuberante 

currículo, como conhecedor do Direito Tributário; ROGÉRIO tampouco 

era desconhecedor do tema, tendo sido, por duas vezes, nada menos que 

Presidente do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais 

(fls. 6504/6506) – o órgão de cúpula, julgador de recursos 

administrativos na esfera da Administração Tributária Estadual 

mineira, a contraparte estadual do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais, no âmbito federal; ROGÉRIO ainda é mencionado, na 

transcrição de um julgado do C. Superior Tribunal de Justiça em 

matéria tributária, em um artigo científico publicado no prestigiado 

veículo de mídia especializada “Carta Forense”, da pena de ninguém 

menos que o festejado mestre Ives Gandra Martins (fls. 6507/6508)! 

Diante de dois sócios com tais credenciais, por que haveria 

de necessitar a Tolentino & Mello dos serviços de RAMON, tanto mais 

quando materializados nos bizantinos pareceres acima analisados, e 

remunerando-se com os astronômicos valores antes apurados? 

 

VAGUEZA DO CONTRATO E FORMA DE REMUNERAÇÃO 

 

Além do acima exposto, milita ainda, em sentido contrário 

da efetiva existência da relação de prestação de serviços 

advocatícios em tela, a vagueza dos termos contratuais em que 

supostamente entabulada a avença, além de estranhezas em torno de sua 

remuneração, devida sinalagmaticamente a RAMON, como contrapartida 

(fls. 1033/1038 do PAD 00406.000369/2006-53 – apenso 8, vol. 1). 

Perceba-se a indeterminação do objeto contratual – a 

suposta prestação de serviços por RAMON à Tolentino & Mello 

Assessoria Empresarial (fls. 1033/1034 do PAD 00406.000369/2006-53 – 

apenso 8, vol. 1): 

 
“I- Objeto 

a) O presente contrato tem por objeto a 

prestação de serviços de consultoria de 

natureza tributária aos Clientes, pessoas 

jurídicas, previamente determinados pela 

CONTRATANTE, referentes à apuração e 

apropriação de créditos tributário (sic) 

federais, junto à Secretaria da Receita 

Federal do Ministério da Fazenda, mediante a 

elaboração, o envio, e o acompanhamento de 

pedidos de restituição e/ou compensação de 

créditos de natureza tributária, nos termos 

da legislação específica. 

b) Os serviços compreendem ainda estudos, a 

elaboração de pareceres e eventuais defesas 

administrativas e judicial (sic) dos 

Clientes citados, da Contratante, a serem 

feitos pelo Contratado, em todas as 

instâncias e juízos, visando ao 

reconhecimento do direito à apropriação dos 

referidos créditos tributários pelos 

referidos Clientes da Contratante, assim 

como o patrocínio de ações administrativas e 

judiciais que tenham o mesmo propósito. 

Neste sentido, o contratado se compromete a 

envidar todos os esforços no sentido de que 

a tramitação dos processos e o 

reconhecimento da validade dos créditos 

pelos órgãos da Secretaria da Receita 
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Federal sediados no Estado do Rio de Janeiro 

se deem num prazo o mais curto possível” 

 

 A vagueza dos termos contratuais é condizente com casos, 

segundo o que se percebe da observação do que comumente ocorre (art. 

3º do CPP, c/c art. 375 do CPC), em que a relação contratual não 

existe, e o instrumento serve apenas para dar aparência de legalidade 

a pagamentos, no mais das vezes, pertinentes a ilícitos criminais; 

evidente que a vagueza contratual, por si só, não é sinal da 

inexistência da relação contratual, mas, aliada ao restante dos 

elementos em apreciação – como examinado nos diversos itens deste 

tema -, aponta em tal sentido. 

Quanto à remuneração (fls. 1036/1037 do PAD 

00406.000369/2006-53 – apenso 8, vol. 1), é fixada em “40% quarenta 

por cento) do êxito total auferido pelos Clientes, este entendido 

como o valor atualizado dos créditos que os Clientes da Contratante 

efetivamente apropriarem em sua contabilidade fiscal, uma vez 

definitivamente homologados, de forma expressa ou tácita, pela 

Secretaria da Receita Federal, os pedidos de restituição e/ou 

compensação encaminhados ao órgão no Estado do Rio de Janeiro”. 

Ora, se RAMON não tinha relação direta com os clientes da 

Tolentino & Mello, é de se presumir que esta também auferisse, sobre 

o montante do “êxito”, uma parcela, até mesmo porque a remuneração 

era responsabilidade da Tolentino & Mello, calculada sobre montante 

que não lhe pertencia, mas a seus clientes – os créditos que 

conseguissem apropriar em sua escrita fiscal; em um quadro que tal, 

soa quase antieconômico que clientes da Tolentino & Mello 

contratassem o serviço, já que quase metade do proveito econômico da 

empreitada seria destinado apenas a RAMON, isto sem contar a parcela 

que fosse cobrada pela Tolentino & Mello. 

 

INCOMPATIBILIDADE DOS VALORES PERCEBIDOS COM FATOS 

GERADORES DE DIREITO À REMUNERAÇÃO 

 

Há, contudo, outras circunstâncias relacionadas à suposta 

remuneração, que indicam a inexistência da relação contratual.  

Note-se que, à luz do instrumento contratual (fls. 

1033/1038 do 00406.000369/2006-53 – apenso 8, vol. 1), para fazer jus 

a remuneração, RAMON deveria ter promovido o reconhecimento, pelo 

Fisco Federal, de direito creditício em favor de determinado 

contribuinte, dimensionada sua paga em 40% do montante de tal 

proveito; somente esta hipótese é prevista como geradora de direito à 

remuneração. 

E nenhum vestígio de qualquer destas prestações de 

serviços, a qualquer empresa, ou da obtenção do proveito econômico 

visado, foi apresentado! 

Veja-se, por exemplo, o recebimento do valor de R$ 

782.000,00 (setecentos e oitenta e dois mil reais), na conta 

cotitularizada por GLÊNIO, SAMI e RAMON, no dia 04/12/2003; para que, 

à luz do contrato, RAMON fizesse jus a tal montante, alguma cliente 

da Tolentino & Mello teria que ter tido reconhecido direito a crédito 

em face do Fisco Federal no importe de R$ 1.955.000,00 (um milhão, 

novecentos e cinquenta e cinco mil reais); que empresa foi esta? Não 

teria a Tolentino & Mello, gerida por JOSÉ e ROGÉRIO, registro disso? 

Por que não foi apresentado? 

O mesmo se diga quanto à percepção, na conta de 

cotitularidade de GLÊNIO, SAMI e RAMON, no dia 12/02/2004, de 

367.000,00 (trezentos e sessenta e sete mil reais); para fazer jus a 

tal valor, alguma cliente da Tolentino & Mello teria que ter tido 

reconhecido, em face do Fisco Federal, direito de crédito no importe 

de R$ 917.500,00 (novecentos e dezessete mil e quinhentos reais). Da 

mesma forma: que empresa foi esta? Onde está? Onde estão os registros 

da operação? 

O mesmo se aplica aos demais recebimentos na conta em 

questão: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), em 11/08/2003, e 

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em 09/05/2005. 

 

A AÇÃO DECLARATÓRIA 2005.001.134993-0 
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Diante desta contradição – e a impossibilidade de superação 

da ausência de documentos comprobatórios -, foi encenado, pelos réus 

JOSÉ, ROGÉRIO e GLÊNIO, lamentável espetáculo perante o Judiciário 

Fluminense, em prejuízo da dignidade deste último.  

Foi proposta “demanda” por RAMON em face da Tolentino & 

Mello, questionando a remuneração contratualmente estabelecida, sob a 

justificativa de que muitos serviços teriam sido prestados, tendo 

restado impossibilitada a percepção de verbas remuneratórias, pois 

que teriam sido contratualmente estipuladas com base em eventos que 

não teriam vindo a ocorrer: a apropriação de créditos tratada nas 

linhas anteriores. 

Perceba-se, demanda proposta quando já ventilado 

publicamente o chamado escândalo “Mensalão” e já sujeito de interesse 

investigativo GLÊNIO, em outubro de 2005. 

A petição inicial da demanda foi apresentada, em cópia, por 

ROGÉRIO, em sua resposta à acusação (fls. 1714/1717), bem como a 

“contestação” da Tolentino & Mello (fls. 1718/1720), em que a pessoa 

jurídica assente com a pretensão de RAMON e pugna pela homologação de 

“acordo”, para que se alterasse a forma de remuneração, como para 

justificar recebimentos, por RAMON. 

Entre a distribuição da demanda, em 28/10/2005 e a 

conciliação, em 02/02/2006, transcorreram cerca de três meses, apenas 

(fls. 1712), nem de longe o tempo médio de duração de exercício de 

pretensão resistida perante o Poder Judiciário. 

Fácil é verificar que não havia qualquer necessidade de 

demanda judicial, para alteração contratual, pois, como consabido, 

basta o acordo de vontades; aqui, contudo, avulta a canhestra 

tentativa de produzir coisa julgada para influenciar investigações em 

curso. 

Efetivamente, o quadro não é distinto da hipótese em que, 

tendo sido praticado um roubo em coautoria (art. 157 do CP), um 

roubador promova uma demanda judicial em face de seu comparsa, 

alegando que teria lhe prestado um serviço – e.g. pintado uma parede 

– no dia e hora do roubo e em outro local, naturalmente, ao que o réu 

proporia um acordo, homologado judicialmente; em, um caso que tal, 

terá sido produzida comprovação de que o serviço foi prestado, e, 

portanto, o roubo não foi praticado por seus autores? A resposta 

somente pode ser sonoramente negativa. 

Seja como for, em audiência, foi homologado o “acordo” 

(fls. 1710/1712), firmado pelos réus JOSÉ e RAMON, como patronos das 

“partes”; ocorre que, ainda que ignorado evidente conluio das 

“partes” para produzir coisa julgada em favor de seus interesses, no 

sentido de conferir sustentação a uma relação contratual inexistente, 

quatro problemas persistem, e que impedem que se considere sanada a 

incompatibilidade entre os valores creditados na conta de 

cotitularidade de GLÊNIO, SAMI e RAMON, e a suposta remuneração por 

serviços advocatícios prestados com base no contrato em questão. 

Primus, não é apresentado o efetivo teor da alteração 

clausular acordada – a “contestação” da Tolentino & Mello remete tal 

teor a minuta não apresentada (fls. 1718/1720); secundus, se houve 

alteração clausular, por força da bizarra demanda judicial acima 

narrada, em 2006 – a peça da Tolentino & Mello, sem sequer 

comprovação de protocolamento, é datada de 2006, com acordo 

homologado em 02/02/2006 (fls. 1710) -, como justificar, com tal 

fundamento, pagamentos feitos em 2003, 2004 e 2005? 

Tertius: na petição inicial de RAMON (fls. 1714/1717), é 

articulada a suposta inadequação da cláusula contratual a prever a 

forma de cálculo de sua remuneração, diante do fato de que muitos 

trabalhos haviam sido realizados, sem que tenha sido produzido, em 

concreto, fato gerador tal como entabulado; ainda é dito que, em 

04/12/2003, teriam sido pagos R$ 782.000,00 (setecentos e oitenta e 

dois mil reais) “pelos serviços até então prestados” (fls. 1715). 

Ocorre que, até a homologação do acordo, não era esta a 

remuneração acordada – como visto anteriormente, condicionada a 

êxitos em apropriação de créditos em face do Fisco Federal, em 

escrita fiscal de empresas, e calculada sobre tal montante; terá, 
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então, a Tolentino & Mello pago centenas de milhares de reais a 

RAMON, advogado sem projeção profissional, por pareceres bizantinos 

pertinentes a área tributária de completo domínio de JOSÉ, gestor da 

pessoa jurídica, e em completa dissonância ao que dispunha a respeito 

o instrumento contratual que regia a suposta relação entre as partes? 

Evidentemente que se trata de outra alegação fantasiosa . 

Quartus, há um último ponto a ser abordado, a respeito da 

inidoneidade do feito judicial em questão alterar o panorama: mesmo 

até que o acima exposto não fosse verdadeiro, na própria petição 

inicial (fls. 1714/1717) apenas é mencionado o montante de R$ 

782.000,00 (setecentos e oitenta e dois mil reais), como remunerações 

percebidas em descordo com a regência contratual original; e os 

valores de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), pagos em 

11/08/2003 (fls. 2642 do Apenso 1 - cópia dos autos 

2007.51.01.02.654-8, vol. VIII), de R$ 367.000,00 (trezentos e 

sessenta e sete mil reais), em 12/02/2004 (fls. 2645 do Apenso 1 - 

cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. VIII), e de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais), 09/05/2005 (fls. 2649 do Apenso 1 - cópia dos 

autos 2007.51.01.02.654-8, vol. VIII), todos recebidos antes da 

distribuição da “demanda”, em 28/10/2005 (fls. 1712)? Terão também 

sido recebidos sem cobertura contratual idônea? Por que não foram 

mencionados na petição inicial? Aqui também desponta o caráter 

fársico da demanda. 

O lamentável espetáculo, que ostenta, potencialmente, 

relevância jurídico-penal (art. 347 do CP), não terá determinado 

envio de peças para apuração, dado o longo tempo transcorrido desde 

então, mais de dez anos, suficiente a fazer fenecer eventual 

pretensão de responsabilização que lhe pudesse advir (art. 109, IV, 

do CP); está, contudo, patenteada a fraude, por meio da propositura e 

conciliação simulada naqueles autos, e que nem de longe serve à 

socorrer a relação contratual ora em exame. 

É certo que condutas assim mais ainda reforçam a convicção 

a respeito da inexistência da relação contratual em tela; houvesse, 

com efeito, tal relação, por que haver-se-ia de simular demanda 

judicial lhe tendo como objeto?  

 

LAUDO PERICIAL 430/13-SR/RJ 

 

No curso da demanda e em função da decisão de fls. 5165, 

foi realizada perícia sobre o contrato de prestação de serviços 

firmado entre RAMON e a Tolentino & Mello, que se encontrava, em via 

original, acostado a autos outros, que tiveram que ser obtidos por 

empréstimo, para viabilização do exame (fls. 5407/5410). 

Os trabalhos periciais encontram-se materializados na 

Informação 77/2013 – NUCRIM/SETEC/SR/DPF/RJ (fls. 5536/5540) e no 

Laudo 430/13 - NUCRIM/SETEC/SR/DPF/RJ (fls. 5541/5549), quando se 

externou conclusão pela existência de “convergências de grafismo” 

entre as peças que contavam com a assinatura de RAMON, “que permitem 

estabelecer unicidade de punho entre as mesmas” (fls. 5558); a partir 

de tal afirmação, encontra eco a conclusão de que RAMON firmou o 

contrato; quando à assinatura aposta em nome da Tolentino & Mello, 

“não pôde ser examinada em virtude da ausência de material gráfico 

padrão para os confrontos” (fls. 5558). Já no que diz com a produção 

do instrumento contratual, foi asseverado, sendo datado de 2003, que 

“o documento foi produzido através de impressão a laser sobre papel 

timbrado da empresa”, e que “tal tipo de impressão já era disponível 

no Brasil no ano de 2003” (fls. 5557); no que diz com 

“envelhecimento/armazenamento do papel”, foi afirmado pelo expert que 

“apresenta bom estado de conservação”, e que “não é possível 

determinar com precisão a idade do documento” (fls. 5558); quanto à 

possibilidade adulteração, disse o expert que ”não foram detectados 

vestígios de adulteração material n documento questionado” (fls. 

5559). 

O exame aponta para a probabilidade concreta de que não 

haja qualquer forja material no contrato; isto – a aparente 

veracidade formal do instrumento -, porém, não tem qualquer eficácia 

desconstitutiva do quanto examinado nos itens anteriores. 
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Com efeito, se o instrumento foi produzido na época de sua 

datação, e firmado coetaneamente pelas pessoas envolvidas na pretensa 

relação contratual ali indicada, isto nada diz com a existência 

material da relação jurídica em questão. 

Note-se que, se o documento se destinou apenas a produzir 

lastro documental de uma relação materialmente inexistente – e todo o 

desenvolvido linhas acima aponta justa e inequivocamente neste 

sentido -, o fato de ser produzido o instrumento, na data indicada e 

firmado pelas “partes” da avença, não confere existência material à 

relação; não afasta a ausência de consistência lógica da contratação 

– ante a disparidade técnico-profissional entre RAMON e JOSÉ, para 

atuação na área de domínio deste último -, não afasta a ausência de 

correlação lógica entre os bizantinos pareceres apresentados e a 

astronômica remuneração percebida, não afasta a admissão de JOSÉ de 

que tais pareceres não materializavam, em verdade, os serviços de 

RAMON, não afasta a ausência de vestígios outros da prestação dos 

serviços, não afasta a incompatibilidade entre os pagamentos feitos a 

RAMON e a regência contratual de sua remuneração, nem afasta a 

flagrante fraudulência da demanda 2005.001.134993-0, conduta que 

jamais teria sido adotada, tivesse o contrato efetiva existência 

material. 

Tenho, portanto, por inequivocamente comprovado que a 

relação de prestação de serviços entre RAMON e a Tolentino & Mello 

não tinha existência material. 

 

TRIBUTAÇÃO SOBRE OS MONTANTES 

 

Alguns dos acusados alegaram que os montantes em questão, 

indicados – como visto, falsamente – como remuneração pelos serviços 

de RAMON, teriam sido atestados como tal pelo Fisco Federal. 

A alegação simplesmente não se sustenta; como já examinado 

em sede preliminar, a uma, o feito não envolve acusação de ilícito 

tributário, e, a duas, eventual juízo que o Fisco Federal faça a 

respeito da titularidade de determinada verba, como acréscimo 

patrimonial assimilável à noção de fato gerador do imposto sobre a 

renda e proventos de qualquer natureza (art. 43 do CTN, c/c art. 7º, 

II, da Lei 7713/88), não vincula o convencimento do Magistrado na 

esfera criminal. 

Isto porque tais juízos do Fisco são feitos a partir de 

informações, com pouco aprofundamento sobre a matéria fática 

subjacente – afora hipóteses de ação fiscal motivada por suspeitas de 

fraude -, e nem de longe consideram a possibilidade de que se tenham 

dado os fatos articulados na denúncia. 

Para além disso,  Fisco, para fins de tributação, não 

distingue fontes lícitas de ilícitas de acréscimos patrimoniais, 

quando fatos geradores de obrigações tributárias principais (art. 

118, I, do CTN); tudo o que importa para o Fisco é se ocorrido algum 

fato gerador de obrigação tributária – formal e aparentemente regular 

-, e se recolhido o valor da consequente obrigação tributária (art. 

113, §1º, do CTN); em caso positivo, não há maiores cogitações. 

De fato, é de se imaginar que o Fisco fosse despender 

energias e pessoal com o aferimento da veracidade de uma obrigação 

tributária, cujo recolhimento foi feito, e, se verificada sua 

inexistência, o valor não mais seria devido? Trata-se de completa 

fantasia, data máxima vênia. 

Logo, o suposto fato – sem comprovação, diga-se (art. 156 

do CPP) - de que o Fisco teria fiscalizado os pagamentos e com eles 

consentido não tem qualquer eficácia desconstitutiva do quanto acima 

afirmado. 

 

INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E TITULARIDADE DOS 

VALORES DEPOSITADOS NA CONTA 1004277-0, MANTIDA JUNTO AO BANK BOSTON, 

AGÊNCIA IPANEMA 

 

Ora, consequência lógica da constatação de que a relação de 

prestação de serviços advocatícios de RAMON à Tolentino & Mello 

Assessoria Empresarial não existiu, em verdade, aliada à verificação 

de que a conta, em que depositados os valores por ROGÉRIO e pela 
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Tolentino & Mello Assessoria Empresarial, é também de GLÊNIO – em 

cotitularidade com RAMON e SAMI -, é a de que os montantes em questão 

lhe tinham, em verdade, como destinatário; o contrato, os pareceres e 

as anotações de destinatário como RAMON, nos documentos de 

transferência bancária, tinham como único intento esconder a 

titularidade em questão; as consequências disto serão mais adiante 

enfrentadas. 

Isto porque, se os valores não eram para GLÊNIO, por que 

forjar um contrato a retratar relação inexistente entre a Tolentino & 

Mello e RAMON - cotitular da conta -, pareceres para dar lastro 

documental ao contrato, e deflagrar a instauração do lamentável feito 

2005.001.134993-0? Não há resposta viável, que não a de que as 

condutas em questão, comprovadamente fraudulentas, visavam esconder a 

verdadeira titularidade dos montantes. 

Note-se que, para além do contrato, não foi apresentada 

qualquer outra razão para os pagamentos a RAMON, muito menos a SAMI – 

cotitulares da conta. 

Concluo, por conseguinte, que os valores em questão foram 

depositados para GLÊNIO, o que, inclusive, encontra eco nas 

considerações mais adiante expostas. 

 

  PERCEPÇÃO, POR GLÊNIO, DE TAIS VALORES E A SIGNIFICÂNCIA 

JURÍDICA DISTO 

 

GLÊNIO era, ao tempo dos fatos, Procurador da Fazenda 

Nacional – tema incontroverso – e oficiava perante o Conselho de 

Recursos do Sistema Financeiro Nacional, perante o qual eram julgados 

vários recursos de interesse de clientes da Tolentino & Mello 

Assessoria Empresarial, que para tais pessoas jurídicas prestava 

serviços de “consultoria tributária” ou “advocacia na área 

tributátia” (fls. 1019/1023 do PAD 00406.000369/2006-53 – apenso 8, 

Vol. I), como será melhor explicitado, mais adiante. 

GLÊNIO era, portanto, funcionário público, para fins penais 

(art. 327 do CP), pois que integrante dos quadros da Administração 

Direta, e exercente de atividade típica estatal. 

Nesta contextura, a percepção de valores, por GLÊNIO, da 

Tolentino & Mello Assessoria Empresarial, gerida por JOSÉ e ROGÉRIO – 

além de MARCOS, como será explorado mais abaixo -, tem evidente 

relação com sua função: do contrário, por que a Tolentino & Mello 

faria pagamentos do vulto antes apreciado – R$ 1.724.000,00 (um 

milhão, setecentos e vinte e quatro mil reais), em valores 

históricos, equivalentes, hoje, a R$ 3.636.405,00 (três milhões, 

seiscentos e trinta e seis mil, quatrocentos e cinco reais)? Mais: 

por que se tentaria forjar uma relação contratual inexistente, para 

dar cobertura fraudulenta a tais pagamentos, indicando-os falsamente 

como feitos a RAMON, a título de remuneração por serviços de 

consultoria advocatícia, quando eram, na verdade, destinados a 

GLÊNIO? Por que, para além da firmatura do contratoa sem substância 

material se proporia a fársica demanda examinada acima – autos 

2005.001.134993-0? 

Mas não é só: a cronologia de uma plêiade de reuniões entre 

GLÊNIO e corréus ligados à Tolentino & Mello, e sua evidente relação 

com os julgamentos de interesse de clientes desta pessoa jurídica 

escancara – ainda que o acima exposto não fosse suficiente à 

conclusão - a íntima relação entre os valores pagos e as atribuições 

funcionais de GLÊNIO. 

Antes de ingressar na matéria, importante salientar que, em 

que pese até o momento tratada a atuação de JOSÉ e ROGÉRIO, junto à 

Tolentino & Mello Assessoria Empresarial, estes dois não eram os 

únicos integrantes de seu quadro social: como admitido por MARCOS, em 

seu interrogatório judicial (termo em fls. 6390/6391 e mídia em fls. 

6394), ele também era sócio da pessoa jurídica em questão, o que 

encontra eco no contrato social da pessoa jurídica em questão (fls. 

1026/1028 do PAD 00406.000369/2006-53 – apenso 8, Vol. I); e, se, ao 

longo desta análise sentencial, sua participação ainda não se tinha 

evidenciado, a análise da cronologia em questão exporá sua ligação 

com o quanto em apuração. 
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Antes de se prosseguir, contudo, exponho que nada foi 

produzido que contradissesse eficazmente a veracidade da agenda de 

Fernanda Karina Somaggio – secretária de MARCOS - e empregada de 

pessoa jurídica por este controlada – a SMP&B. 

Para além disso, é inverossímil que todas as centenas de 

registros ali lançados, referentes ao ano de 2003 – quando 

reconhecidamente laborava na pessoa jurídica SMP&B – tenham sido 

forjados. 

Para além disso, muitos dos registros ali contidos são 

corroborados por outros meios; veja-se, e.g., em relação a viagem do 

Rio de Janeiro/RJ a Belo Horizonte/MG, realizada por GLÊNIO em 

21/07/2003, consta não só na agenda em questão (mídia em fls. 7253, 

arquivo “AP_470-Apenso_001_fl._65_1.pdf”, fl. 191), mas no extrato de 

de utilização do cartão de fidelidade de GLÊNIO, junto à companhia 

aérea TAM (fls. 249 do PAD 0406.000368/2006-17 – apenso 8, Vol. 1, 

mídia com número do PAD em questão, arquivo “PAD-00406.000368-2006-17 

vol.II.pdf”, fl. 84). 

Por fim, é notório (art. 3º do CPP, c/c art. 374, I, do 

CPC) que Fernanda Karina Somaggio, tal como restou apurado na Ação 

Penal 470, julgada pelo E. Supremo Tribunal Federal, era secretária 

de MARCOS, tendo sido sua agenda utilizada como prova naquela célebre 

demanda. 

Não há que se falar, assim, em afastamento de sua eficácia 

probante (mídia em fls. 7253), encaminhada pelo próprio Pretório 

Excelso. 

Analisemos, portanto e na sequência, a mirírade de reuniões 

entre GLÊNIO e os corréus ligados à Tolentino & Mello Assessoria 

Empresarial. 

 

RECURSO VOLUNTÁRIO 4504 – BANCO BMG S/A 

 

O recurso, dirigido contra autuação administrativa sofrida 

pela instituição financeira em questão, contou com parecer, por parte 

da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no sentido de seu 

provimento, lavrado pelo réu GLÊNIO (fls. 316/321 do Apenso 1 – cópia 

dos autos 2007.51.01.02.654-8, Vol. II), com data de 20/07/2003. 

No dia seguinte ao da firmatura do parecer em nome da 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em 21/07/2003, GLÊNIO efetuou 

viagem a Belo Horizonte – de lá voltando no mesmo dia, como retrata o 

extrato de utilização do cartão de fidelidade de GLÊNIO, junto à 

companhia aérea TAM (fls. 249 do PAD 0406.000368/2006-17 – apenso 8, 

Vol. 1, mídia com número do PAD em questão, arquivo “PAD-

00406.000368-2006-17 vol.II.pdf”, fl. 84); na agenda da secretária de 

MARCOS, consta anotação, pertinente ao dia 21/07/2003, de reunião 

“Glênio Guedes”, e ainda do trajeto, entre os aeroportos Santos 

Dumont - “SDU” -, no Rio de Janeiro/RJ, e da Pampulha, em Belo 

Horizonte/MG - “PLU” -, com preços de cada trecho, como a indicar que 

a aquisição dos bilhetes ficou a seu cargo, evidentemente custeados 

pela sua empregadora, pessoa jurídica gerida por MARCOS (fls. 627 do 

PAD 0406.000368/2006-17 – apenso 8, Vol. 1, mídia com número do PAD 

em questão, arquivo “PAD-00406.000368-2006-17 vol.IV.pdf”, fl. 33). 

A agenda da secretária de MARCOS, de nome Fernanda Karina 

Somaggio, foi apresentada em cópia pelo E. Supremo Tribunal Federal, 

eis que lá permanece acostada aos autos da Ação Penal 470 – caso 

“Mensalão” -, pois que material probatório atinente com aquela 

demanda, tendo aqui sido juntada como prova emprestada (mídia 

eletrônica em fls. 7253); lá está o trecho em questão (mídia em fls. 

7253, arquivo “AP_470-Apenso_001_fl._65_1.pdf”, fl. 191). 

No dia 24/07/2003, há nova anotação na agenda de Fernanda 

Karina Somaggio (mídia em fls. 7253, arquivo “AP_470-

Apenso_001_fl._65_1.pdf”, fl. 194) pertinente a GLÊNIO, igualmente 

com indicação de trechos e preços de passagens aéreas entre o Rio de 

Janeiro/RJ e Belo Horizonte/MG, indicando que a aquisição ficou por 

conta da pessoa jurídica gerida por MARCOS; há registro de hospedagem 

de Glênio Guedes no Hotel Ourominas, entre 24/07/2003 (fls. 199 do 

PAD 00406.000369/2006-53 – apenso 8, Vol. I), bem como de embarque em 

voo da companhia Varig, por GLÊNIO, em 25/07/2003, partindo de Belo 
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Horizonte/MG com destino ao Rio de Janeiro/RJ (fls. 239 do PAD 

00406.000369/2006-53 – apenso 8, Vol. I). 

No dia 26/07/2003 – o dia seguinte de sua volta da viagem 

anterior – viajou novamente a Belo Horizonte/MG, voltando ao Rio de 

Janeiro no dia 28/07/2003, com passagens custeadas pela SMP&B, gerida 

por MARCOS, como comprova documento pertinente a compras da SMP&B 

junto a agência de turismo (fls. 1114 do PAD 0406.000368/2006-17 – 

apenso 8, Vol. 1, mídia com número do PAD em questão, arquivo “PAD-

00406.000368-2006-17 vol.VI.pdf”, fl. 114). 

Na agenda da secretária de MARCOS, Fernanda Karina 

Somaggio, há anotação, datada de 26/08/2003 (mídia em fls. 7253, 

arquivo “AP_470-Apenso_001_fl._65_1.pdf”, fl. 223) que indica 

reunião, naquele dia e no Hotel Mercure, em Brasília, entre MARCOS, 

ROGÉRIO e GLÊNIO; há ainda anotação (mídia em fls. 7253, arquivo 

“AP_470-Apenso_001_fl._65_1.pdf”, fl. 223) na mesma agenda de 

Fernanda Karina Somaggio, de aquisição de passagens aéreas para os 

três – GLÊNIO partindo do Rio de Janeiro/RJ, MARCOS de Belo Horizonte 

e ROGÉRIO de São Paulo/SP; há também anotação de aquisição de 

passagens de retorno, GLÊNIO para o Rio de Janeiro/RJ e MARCOS e 

ROGÉRIO para Belo Horizonte/MG, no dia 27/08/2003 (mídia em fls. 

7253, arquivo “AP_470-Apenso_001_fl._65_1.pdf”, fl. 223), e extrato 

de utilização de cartão fidelidade, junto à companhia aérea TAM (fls. 

228 do PAD 00406.000369/2006-53 – apenso 8, Vol. I). 

Note-se que o dia seguinte ao da reunião acima indicada – 

27/08/2003 – é o mesmo de apresentação do relatório do recurso 4504, 

por parte de seu relator, André Luiz Dumortout de Mendonça (fls. 

322/326 do Apenso 1 – cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, Vol. II).  

No dia seguinte à sua volta da reunião no Hotel Mercure e 

ao da apresentação do relatório do recurso 4504 – em 27/08/2003 -, 

GLÊNIO viajou, em 28/08/2003, a Brasília/DF, com passagem novamente 

custeada por pessoa jurídica gerida por MARCOS, como comprova a 

pertinente anotação, uma vez mais, na agenda de Fernanda Karina 

Somaggio (mídia em fls. 7253, arquivo “AP_470-

Apenso_001_fl._65_1.pdf”, fl. 225); havendo indicação de aquisições 

de passagens, no mesmo dia, partindo de Belo Horizonte e igualmente 

para Barsília/DF, em favor de MARCOS e ROGÉRIO, em horários 

semelhantes, evidentemente para se encontrarem (mídia em fls. 7253, 

arquivo “AP_470-Apenso_001_fl._65_1.pdf”, fl. 225). 

Na agenda de Fernanda Karina Somaggio, consta indicação de 

aquisição de nova passagem aérea do Rio de Janeiro a Belo Horizonte, 

em favor de GLÊNIO, pertinente ao dia 29/08/2003 (mídia em fls. 7253, 

arquivo “AP_470-Apenso_001_fl._65_1.pdf”, fl. 226). 

A escrituração contábil da SMP&B comprova o custeio de 

diversas das passagens e hospedagens de GLÊNIO, além de MARCOS, e 

inclusive de JOSÉ e ROGÉRIO, que não geriam ou controlavam esta 

pessoa jurídica (fls. 1029/1032 do PAD 00406.000369/2006-53 – apenso 

8, Vol. I). 

No dia 03/12/2003, a Tolentino & Mello percebeu R$ 

995.396,00 (novecentos e noventa e cinco mil, trezentos e noventa e 

seis reais), pagos pelo Banco BMG S/A, a título de “prestação de 

serviços de consultoria tributária”, conforme nota fiscal apresentada 

(fls. 2245 do PAD 0406.000368/2006-17 – apenso 8, Vol. 1, mídia com 

número do PAD em questão, arquivo “PAD-00406.000368-2006-17 

vol.XII.pdf”, fl. 46). 

Como já aferido acima, em 04/12/2003 – o dia seguinte do 

pagamento acima -, a conta 1004277-0, mantida junto ao Bank Boston, 

na agência Ipanema/Rio de Janeiro, de cotitularidade de GLÊNIO, 

recebeu ingresso financeiro, via transferência eletrônica – TED -, no 

montante de setecentos e oitenta e dois mil reais, no dia 04/12/2003, 

sendo certo que o remetente dos fundos foi identificado como a pessoa 

jurídica Tolentino & Mello Assessoria Empresarial (fls. 2644 do 

Apenso 1 - cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. VIII). 

Cerca de uma semana mais tarde, em 10/12/2003, foi julgado 

o recurso, cujo voto condutor encampa, seja quanto ao afastamento de 

matéria preliminar, seja quanto ao mérito, as razões da Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (fls. 327 do Apenso 1 – cópia dos autos 

2007.51.01.02.654-8, Vol. II), vazadas por GLÊNIO. 
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Digno ainda de nota que, em 11/12/2003, dia seguinte ao 

julgamento do recurso voluntário 4504, o interessado Banco BMG S/A 

efetuou novo pagamento de R$ 995.396,00 (novecentos e noventa e cinco 

mil, trezentos e noventa e seis reais), pagos pelo Banco BMG S/A, a 

título de “prestação de serviços de consultoria tributária”, conforme 

nota fiscal apresentada (fls. 2246 do PAD 0406.000368/2006-17 – 

apenso 8, Vol. 1, mídia com número do PAD em questão, arquivo “PAD-

00406.000368-2006-17 vol.XII.pdf”, fl. 47); claramente, uma segunda 

parcela, tendo sido a primeira paga antes do julgamento – com 

pagamento a GLÊNIO de parte do valor, no dia seguinte do recebimento, 

pela Tolentino & Mello -, e esta, a segunda, após o julgado, com 

valor idêntico ao da primeira parcela. 

A “consultoria tributária” aqui – como será melhor 

desenvolvido adiante, foi nada menos do que a cooptação de GLÊNIO 

para atuar em favor dos interesses do Banco BMG S/A, junto ao órgão 

julgador da insurgência recursal. 

Completamente irrelevante aqui – como queriam alguns dos 

acusados – que a Tolentino & Mello tivesse em caixa, antes de 

perceber montante do cliente, para efetuar o pagamento a GLÊNIO; a 

uma, porque não afasta realidade de estar remunerando este, e 

fraudulentamente indicando o dispêndio como direcionado a RAMON; a 

duas, porque, e isso se verá adiante, ter ou não previamente valores 

em caixa suficientes é irrelevante, para os fins do juízo jurídico a 

ser feito, a respeito desta conduta; e, a três, porque aqui se está 

analisando a cronologia dos fatos – a incluir recebimento de valores 

de clientes e os pagamentos a GLÊNIO -, que bem indicam a relação 

entre as vantagens indevidas e a função deste último. 

 

RECURSO VOLUNTÁRIO 3540 – BANCO RURAL S/A 

 

Entre 04/08/2003 e 05/08/2003, assim como entre 07/08/2003 

e 08/08/2003, conforme indica o estabelecimento hoteleiro (fls. 199 

do PAD 00406.000369/2006-53 – apenso 8, Vol. I), esteve hospedado no 

Hotel Ourominas, em Belo Horizonte/MG; consta, da agenda da 

secretária de MARCOS, Fernanda Karina Somaggio, que a SMP&B – pessoa 

jurídica controlada por MARCOS - adquiriu neste período, algumas 

passagens aéreas para GLÊNIO: do Rio de Janeiro/RJ a Belo 

Horizonte/MG, em 04/08/2003 (mídia em fls. 7253, arquivo “AP_470-

Apenso_001_fl._65_1.pdf”, fl. 204), do Rio de Janeiro/RJ a 

Brasília/DF, em 07/08/2003 (mídia em fls. 7253, arquivo “AP_470-

Apenso_001_fl._65_1.pdf”, fl. 207), e uma outra, possivelmente não 

adquirida, pois falta indicação de preço, de Belo Horizonte/MG para o 

Rio de Janeiro/RJ, em 08/08/2003 (mídia em fls. 7253, arquivo 

“AP_470-Apenso_001_fl._65_1.pdf”, fl. 208). 

Foi apresentação comprovação de ter sido o recurso pautado, 

em 08/08/2003 (fls. 619/621 do PAD 00406.000369/2006-53 – apenso 8, 

Vol. I); poucos dias mais tarde – mas alguns dias antes do julgamento 

- a conta 1004277-0, mantida junto ao Bank Boston, na agência 

Ipanema/Rio de Janeiro, recebeu ingresso financeiro, via 

transferência eletrônica – TED -, no montante de setenta e cinco mil 

reais, no dia 11/08/2003, sendo certo que o remetente dos fundos foi 

identificado como o réu ROGÉRIO LANZA TOLENTINO (fls. 2642 do Apenso 

1 - cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. VIII). 

Consta ainda da agenda da secretária de MARCOS que foram 

adquiridas passagens para GLÊNIO, para o dia 15/08/2013, para que 

viajasse do Rio de Janeiro/RJ a Balo Horizonte/MG, e, de lá, a São 

Paulo/SP (mídia em fls. 7253, arquivo “AP_470-

Apenso_001_fl._65_1.pdf”, fl. 214), também, obviamente, custeadas 

pela SMP&B; GLÊNIO efetivamente empreendeu as viagens, como se extrai 

do extrato de utilização de seu cartão de fidelidade junto `{a 

companhia aérea TAM (fls. 228 do PAD 00406.000369/2006-53 – apenso 8, 

Vol. I). 

Consta ainda anotação, da agenda de Fernanda Karina 

Somaggio, secretária de MARCOS, de hospedagem de GLÊNIO, no Hotel 

Golden Tulip, em São Paulo/SP, no dia 17/08/2003 (mídia em fls. 7253, 

arquivo “AP_470-Apenso_001_fl._65_1.pdf”, fl. 215), bem como viagem 

de MARCOS a São Paulo/SP, em 18/08/2003 (mídia em fls. 7253, arquivo 

“AP_470-Apenso_001_fl._65_1.pdf”, fl. 216), sendo evidente que lá se 
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encontraram; o recurso foi julgado neste dia 18/08/2003, em São 

Paulo/SP – onde ocorreu a sessão do CRSFN, com a presença de GLÊNIO. 

 

RECURSO 4369 – BANCO RURAL S/A 

 

A mecânica pertinente ao julgamento anterior aqui se 

repetiu, segundo mostram os elementos coligidos aos autos; consta de 

documento emitido pela agência de viagens BB Tur (fls. 1116 do PAD 

0406.000368/2006-17 – apenso 8, Vol. 1, mídia com número do PAD em 

questão, arquivo “PAD-00406.000368-2006-17 vol.VI.pdf”, fl. 116), 

indicando que, em 02/02/2004, GLÊNIO teve custeada, pela SMP&B, 

gerida por MARCOS, passagem aérea do Rio de Janeiro/RJ a Brasília/DF, 

tendo lá estado hospedado no Hotel Blue Tree – como informado pelo 

próprio estabelecimento hoteleiro (fls. 204 do PAD 00406.000369/2006-

53 – apenso 8, Vol. I) – em período idêntico ao que lá também ficou 

MARCOS – como informado também pelo estabelecimento (fls. 225 do PAD 

00406.000369/2006-53 – apenso 8, Vol. I). -, evidência de que, por 

óbvio, ali se encontraram. O extrato de utilização de seu cartão de 

fidelidade junto à companhia TAM indica que saiu de Brasília/DF, indo 

a São Paulo/SP, em 04/02/2003 (fls. 228 do PAD 00406.000369/2006-53 – 

apenso 8, Vol. I), e, segundo o extrato de utilização do cartão de 

fidelidade “smiles”, retornou ao Rio de Janeiro/RJ, saindo de São 

Paulo/SP, no mesmo dia 04/02/2003 (fls. 230 do PAD 00406.000369/2006-

53 – apenso 8, Vol. I). 

No dia seguinte de seu retorno do encontro com MARCOS, ou 

seja, em 05/02/2004, GLÊNIO lavrou parecer favorável ao provimento do 

recurso 4369, manejado pelo Banco Rural S/A (fls. 637/340 do PAD 

00406.000369/2006-53 – apenso 8, Vol. I). 

Em 09/02/2004, a Tolentino & Mello percebeu R$ 654.762,00 

(seiscentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta e dois 

reais), pagos pelo Banco Rural S/A – interessado no julgamento 

favorecido pelo parecer -, a título de “serviços advocatícios na área 

tributária”, conforme nota fiscal apresentada (fls. 2248 do PAD 

0406.000368/2006-17 – apenso 8, Vol. 1, mídia com número do PAD em 

questão, arquivo “PAD-00406.000368-2006-17 vol.XII.pdf”, fl. 49). 

Três dias mais tarde, em 12/02/2004, segundo dá conta o já 

exposto acima (fls. 2645 do Apenso 1 - cópia dos autos 

2007.51.01.02.654-8, vol. VIII), a conta 1004277-0, mantida junto ao 

Bank Boston, na agência Ipanema/Rio de Janeiro, recebeu ingresso 

financeiro, via transferência eletrônica – TED -, no montante de 

trezentos e sessenta e sete mil reais, sendo certo que o remetente 

dos fundos foi identificado como a pessoa jurídica Tolentino & Mello 

Assessoria Empresarial. 

Saliento que, segundo indicam os autos, em 10/02/2004 – dia 

seguinte ao da percepção do valor acima apontado pela Tolentino & 

Mello, e pago pelo Banco Rural S/A, e dois dias antes de a Tolentino 

& Mello efetuar o pagamento anteriormente declinado a GLÊNIO -, 

MARCOS se hospedou no Hotel Blue Tree, em Brasília – entre 10/02/2004 

e 11/02/2004 (fls. 225 do PAD 00406.000369/2006-53 – apenso 8, Vol. 

I) – e evidentemente lá se encontrou com GLÊNIO, que se encontrava 

hospedado desde o dia 08/02/2004, lá ficando até o dia 11/02/2004 

(fls. 204 do PAD 00406.000369/2006-53 – apenso 8, Vol. I). 

Ou seja: após a lavratura do parecer em sentido favorável 

ao cliente da Tolentino & Mello – esta, por si, precedida de reunião 

cm MARCOS -, GLÊNIO foi novamente ter com MARCOS, e, no dia seguinte 

ao fim de suas estadias em Brasília/DF, a Tolentino & Mello efetuou 

vultoso pagamento a GLÊNIO. 

Consta ainda nova viagem de GLÊNIO a Brasília/DF, em 

08/03/2005 e com volta para o Rio de Janeiro no mesmo dia, novamente 

custeada pela SMP&B (fls. 1116 do PAD 0406.000368/2006-17 – apenso 8, 

Vol. 1, mídia com número do PAD em questão, arquivo “PAD-

00406.000368-2006-17 vol.VI.pdf”, fl. 116), após o que o relatório do 

feito fio apresentado pelo relator, Dr. João Cox, em 15/03/2005 (fls. 

1886/1893 do PAD 0406.000368/2006-17 – apenso 8, Vol. 1, mídia com 

número do PAD em questão, arquivo “PAD-00406.000368-2006-17 

vol.X.pdf”, fl. 88/95). 
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Posteriormente, em 29/06/2005, o recurso foi provido (fls. 

1899/1902 do PAD 0406.000368/2006-17 – apenso 8, Vol. 1, mídia com 

número do PAD em questão, arquivo “PAD-00406.000368-2006-17 

vol.X.pdf”, fl. 101/104). 

Completamente irrelevante aqui – como queriam alguns dos 

acusados – que a Tolentino & Mello tivesse em caixa, antes de 

perceber montante do cliente, para efetuar o pagamento a GLÊNIO; a 

uma, porque não afasta realidade de estar remunerando este, e 

fraudulentamente indicando o dispêndio como direcionado a RAMON; a 

duas, porque, e isso se verá adiante, ter ou não previamente valores 

em caixa suficientes é irrelevante, para os fins do juízo jurídico a 

ser feito, a respeito desta conduta; e, a três, porque aqui se está 

analisando a cronologia dos fatos – a incluir recebimento de valores 

de clientes e os pagamentos a GLÊNIO -, que bem indicam a relação 

entre as vantagens indevidas e a função deste último. 

 

JUSTIFICATIVAS DOS ACUSADOS 

 

Desde a etapa de apurações administrativas, os acusados 

buscaram apresentar justificativas para o grande número de encontros, 

bem como para o fato de que GLÊNIO teve custeadas despesas de viagens 

e hospedagem por pessoa jurídica controlada por MARCOS; examinemo-

las. 

 

ENCONTROS 

 

GLÊNIO, MARCOS e ROGÉRIO buscaram indicar que seus 

encontros ter-se-iam dado em função de alegadamente compartilhada 

paixão hípica.  

Tenho para mim que, se compartilham ou não paixão hípica – 

e há elementos que o parecem indicar (e.g. fls. 6495/6503) -, isto é 

tema de pouca importância, como passo a expor. 

De plano, pois não desconstitui todo o resto acima 

verificado – mormente a feitura de pagamentos milionários pela 

Tolentino & Mello a GLÊNIO, Procurador da Fazenda Nacional oficiante 

perante o órgão de julgamento administrativo de recursos do interesse 

de seus clientes, a firmatura de contrato de prestação de serviços 

entre a Tolentino & Mello e RAMON, pai de GLÊNIO, sem que a relação 

tivesse existência material, a propositura de fársica demanda 

declaratória, com vistas a dar lastro à relação inexistente, a 

produção de pareceres fraudulentos, com o mesmo intento, e o cuidado 

nos documentos de transferência bancária para indicar pessoa diversa 

de GLÊNIO, como destinatário dos recursos. 

Seja como for, as reuniões, no mais das vezes entre GLÊNIO 

e MARCOS, mas com a eventual participação de ROGÉRIO, como acima 

apurado, ocorreram próximas de momentos-chave – como emissão de 

pareceres, pautamento, oferta de relatório, dentre outros - da 

tramitação dos recursos administrativos de interesse dos clientes da 

Tolentino & Mello, junto ao órgão julgador de tais insurgências, 

perante o qual GLÊNIO oficiava. 

Pretender que todas as reuniões tenham sido em hípicas, e 

que todo o acima exposto tenha sido mera coincidência é escarnecer da 

inteligência de quem se debruce sobre o tema, data máxima vênia. 

O mesmo se diga quanto às alegações de GLÊNIO, de que teria 

estado, em todas as vezes que teria ido a Belo Horizonte/MG, na 

residência de sua irmã, que seria pessoa adoentada; de fato, não 

desfaz as documentadas situações de encontros com MARCOS e, por 

vezes, com ROGÉRIO, não só em Belo Horizonte/MG, mas também em São 

Paulo/SP e em Brasília/DF.  

Quanto à tese de GLÊNIO, de que as respostas dos hotéis 

teriam sido inconclusivas, pois que poderia se tratar a indicação de 

GLÊNIO como hóspede como caso de homonímia, é de se ressaltar, a uma, 

que os encontros foram documentados em outras fontes de prova – como 

a agenda da secretária Fernanda Karina Somaggio (mídia em fls. 7253, 

arquivo “AP_470-Apenso_001_fl._65_1.pdf”), secretária de MARCOS, 

gestor da SMP&B, pessoa jurídica custeadora das passagens e algumas 

das hospedagens; a duas, a indicação de possibilidade de homonímia, 

em algumas das respostas é evidente cautela do estabelecimento, que 
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busca se resguardar civilmente da possibilidade de que haja algum 

erro ou incorreção em sua informação, mas nada diz com a abundância 

de comprovação dos encontros. 

 

DESPESAS DE VIAGENS 

 

Quanto ao custeio de viagens e hospedagens de GLÊNIO pela 

SMP&B, pessoa jurídica gerida por MARCOS, ambos apresentaram, em sede 

de autodefesa, versões conflitantes, tendo ainda JOSÉ, em que pese 

indicado por GLÊNIO como sabedor do ocorrido, nada relatou. Vejamos. 

GLÊNIO alegou que os montantes em questão, pagos às 

companhias aéreas e estabelecimentos hoteleiros pela SMP&B teriam 

siso posteriormente reembolsados por RAMON; articulou que se 

utilizava da “logística” da SMP&B por causa de deficiências na 

comnpra de passagens pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

quando viajava a trabalho, no entanto, esquivou-se de responder mais 

especificamente como se dava esta utilização, bem como a forma de 

reembolso, mesmo porque, segundo sua lógica defensiva, RAMON teria 

mantido relação profissional com a Tolentino & Mello, e não com a 

SMP&B; confira-se (termo em fls. 6386/6387 e mídia em fls. 6394): 

 
“[Pergunta do Juízo: Em relação à questão das 

viagens. Consta que o Sr. teria dito que o Sr. 

se utilizava da logística da SMP&B; como isso 

funcionava?] 

O que eu falei para o Sr. antes? A Procuradoria 

era pouco ágil, e, muitas vezes, por comodidade, 

eu me utilizava dessa facilidade. Papai criou um 

bom canal com o Dr. José Roberto, então eu, de 

fato, me utilizava dessa logística. (...) 

[Pergunta do Juízo: O Sr. me disse que o Sr. se 

aproveitava dessa logística e do canal que teria 

sido franqueado ao Sr., pelas boas ligações do 

Dr. Ramon (...) Quando é que o Sr. passou a usar 

essa estrutura?] 

O ano, eu acho que foi 2003, prque eles 

estreitaram profissionalmente, e aí me surgiu 

essa possibilidade (...) 

[Pergunta do Juízio: Mas como isso aconteceu? 

Porque, a princípio, o Sr. era razoavelmente 

amigo dessas pessoas, frequentava a hípica, o 

Sr. passou a ter um vínculo maior, porque o pai 

do Sr. passou a prestar serviços para alguns 

deles, mas em algum momento, alguém propôs para 

alguém...] 

Na verdade, foi papai que propôs, que eu me 

lembre... 

[Pergunta do Juízo: O Sr. estava tendo problemas 

com passagens, é isso?] 

Sempre tive, né... Se naquela época já era ruim, 

hoje, pior ainda.... 

[Pergunta do Juízo: O Dr. Ramon tinha aberto 

esse canal?] 

Aberto esse canal... 

[Pergunta do Juízo: E o Sr. repagava isso?] 

Sempre reembolsávamos... Eu lembro que, quando 

estourou esse problema, e no PAD... Porque a 

prova aqui é PAD... Sempre muito rápido, muito 

célere, eles procuravam as provas em prazos 

exíguos de tempo, não é à toa que tá anulado... 

Eu lembro que eu tinha os recibos informais, e 

comecei a pedir a contabilidade da empresa, que 

me fornecesse, só que, aí, estourou o escândalo, 

né... Disso, eu lembro, estourou o escândalo, e 

eles estavam com um problema de fiscalização, e 

o PAD me cobrando, indo no encontro temporal, de 

uma prova mais consistente... 

[Pergunta do Juízo: Mas o Sr. repagava como? Era 

depósito, dinheiro...] 

Quem vai explicar melhor isso é  Dr. José 

Roberto, mas eu lembro que era por 

compensação... o papai compensava, ou 

reembolsava, eram esses dois instrumentos, 

compensação ou reembolso. 

[Pergunta do Juízo: Mas o reembolso se dava 

como? Essa é a pergunta. Era em depósito, 

dinheiro, cheque, cartão...] 

O Dr. José Roberto vai explicar melhor.. 
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[Pergunta do Juízo: porque minha pergunta vem do 

seguinte: o Sr. disse agora há pouco que o Sr., 

a rigor, não geria a conta do Dr. Ramon, o Dr. 

Ramon tinha a sua própria relação profissional, 

porque, apesar de ser um escritório da família, 

o Sr., como Procurador, o Sr. obviamente não 

atuava nele, o Dr. Ramon que era advogado, 

prestador de serviços, e, através do Dr. Ramon, 

o Sr. teve acesso a essa facilidade, por esses 

amigos que o Sr. tinha, que já tinham essa 

estrutura e essa expertise... O Sr. disse que o 

Sr. repagava, reembolsava...] 

Eu não, né... 

[Pergunta do Juízo: Ah, o Sr. jamais 

reembolsava?] 

Na verdade, eles se acertavam, por isso estou 

dizendo que, talvez, a pessoa mais indicada... 

[Pergunta do Juízo: então, o Sr. sempre remetia 

ao Dr. Ramon?] 

Isso, isso... 

[Pergunta do jupizo: Para que eles se 

compensassem ou que o Dr. Ramon pagasse do 

próprio bolso?] 

Sim, perfeito... 

[Pergunta do Juízo: E o Sr. sabe como o Dr. 

Ramon pagava?] 

Isso é que eu peço que o Sr. pergunte ao Dr. 

José Roberto, porque eu quero me ater àquilo que 

me foi imputado...“(entre 59:50 e 1:11:35) 

 

JOSÉ (termo em fls. 6392/6393 e mídia em fls. 6394) nada 

relatou a respeito, quando ouvido nem a D. Defesa de GLÊNIO, lhe 

dirigiu quaisquer perguntas a respeito do tema. 

Já MARCOS, quando interrogado, disse que apenas custeou, 

pessoalmente, deslocamentos de GLÊNIO em eventos hípicos – sem 

reembolso, portanto -, porque tinha por hábito fazê-lo em relação a 

pessoas de projeção no esporte, ao que exemplificou parentes de 

grandes empresários nacionais; perguntado a respeito de qual o vulto 

de GLÊNIO para o hipismo, relatou “era era um praticante”; confira-se 

(termo em fls. 6390/6391 e mídia em fls. 6394): 

 
“[Pergunta do MPF: O que levou o Sr. a convidar 

o Dr. Glênio a Brasília e a Belo Horizonte? Ele 

tinha alguma coisa especial, a justificar esse 

convite?] 

Eu vou tentar ser objetivo. Quem conhece o meio 

hípico, sabe da paixão das pessoas e dos pais 

dos atletas, pelo cavalo (...) O pai do Doda 

(...) é dono de uma das maiores corretoras de 

seguros, e compra cavalos milionários para o 

filho, e o filho, em uma dessas viagens, 

conheceu a Cristine Onassis, e casou-se com ela. 

Esse é o meio hípico. É paixão... Então, você 

encontra um cara que é apaixonado, e você fala 

“Pô”, você quer ficar junto dessas pessoas, que 

gostam de cavalos, e eu te digo várias pessoas. 

Um, quem esteve no evento, foi o filho do 

Roberto Marinho, competindo... E veio a meu 

convite. Ninguém fala isso... E eu paguei as 

passagens dele. E ele é dono da Rede Globo. 

[Pergunta do MPF: Então, o Sr. convidou mais 

pessoas, além do Glênio?] 

Várias, não foram poucas não... Eu trouxe de 

fora, da Bélgica, o treinador do Rodrigo Pessoa, 

um holandês, que eu não consigo precisar o nome. 

Esse treinador veio a meu convite, e eu paguei 

estadia e ainda dei dinheiro, pagando para ele 

vir aqui. 

[Pergunta do MPF: Mas a troco de quê, o Sr. 

fazia isso, é por mera liberalidade? Só pelo 

prazer de estar junto com essas pessoas? Porque 

isso, imagino, não custe barato...] 

É o prazer de ver a competição e o hipismo 

crescer. E, nessa época, em que nós investimos 

no hipismo, ele cresceu muito; hoje, o hipismo 

de Minas acabou. 

[Pergunta do MPF: Mas o que tinha de especial no 

Sr. Glênio? Porque o Sr. falou que não 

desenvolveu maio intimidade com ele, não ficou 

amigo pessoal não sabia de nada da vida pessoal 
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dele. O que tinha de especial? O Sr. trazer um 

treinador, alguém importante, uma pessoa de 

renome, realmente, é importante... Por que o 

Glênio?] 

Não, vamos voltar ao assunto hipismo, novamente. 

Eu trouxe o presidente da hípica lá de Brasília, 

paguei o hotel dele. Nem sei quem é, se o Sr. 

quer saber; mas ele veio, porque o Pedro Paulo 

gostou de conversar sobre cavalos com ele. Eu 

trouxe o filho do Roberto Marinho, que eu nem 

sei quem é.  

[Pergunta do MPF: Mas deixe eu só fazer uma 

colocação para o Sr. Esses dois exemplos que o 

Sr. deu, um é presidente, ele tem uma 

representatividade, o outro é filho de um 

empresário importante, filho do Roberto 

Marinho...] 

O Glênio também era uma pessoa importante no 

hipismo! 

[Pergunta do MPF: Pois é; qual a importância?] 

O Glênio era uma pessoa importante porque ele 

era praticante... Agora, o cara só porque é 

filho do Roberto, José Roberto Marinho, só 

porque ele é filho do José Roberto Marinho, não 

quer dizer que ele é menos importante que o 

Glênio, não... Eu vou te falar uma coisa, eu 

trouxe o Vitor Alves Teixeira, eu trouxe 

vários... Que gostam de cavalo, isso é uma 

reunião... É como o clube de cavalo manga larga 

de Minas Gerais... se você perguntar para os 

caras que tem a estadia paga pelo clube, para 

que esses caras se reúnem? Para conversar de 

cavalo... (...) 

[Pergunta do MPF: E isso fez com que o Sr. 

pagasse duas vezes a passagem pro Glênio, uma 

vez para Belo Horizonte, outra vez para 

Brasília?] 

Justamente... Nenhum motivo além disso. Qualquer 

coisa além disso é fantasia e folclore.“ 

(segundo arquivo, após interrupção, entre 10:00 

e 14:50) 

 

Não há dúvidas, portanto, que as despesas foram pagas a 

GLÊNIO pela SMP&B, em contexto de viagens e estadias para reuniões 

como as acima mencionadas – em que transparece clara a arquitetação 

da promoção dos interesses dos clientes da Tolentino & Mello, junto 

ao CRSFN, através da atuação cooptada de GLÊNIO. 

 

CONCLUSÃO E SIGNIFICAÇÃO JURÍDICA 

 

Restou comprovado, do acima exposto, que foram pagas 

vantagens, em quatro oportunidades – 11/08/2003, 04/12/2003, 

12/02/2004 e 09/05/2004 -, pela Tolentino & Mello e por ROGÉRIO 

pessoalmente, sempre com aderência e participação de JOSÉ e MARCOS, a 

GLÊNIO, com direta e inextricável relação com sua função pública, 

como Procurador da Fazenda Nacional oficiante perante o colegiado 

administrativo julgador de feitos de interesse de clientes da 

Tolentino & Mello, cujo quadro social era integrado pelos três 

primeiros. 

A percepção de valores indevidos, por servidores públicos – 

como GLÊNIO (art. 327 do CP) - e pagos por particulares, mormente 

quando interessados em atos a serem praticados pelo agente público, 

ostenta tipificação no art. 317 do CP, que conta com a seguinte 

redação: 

 
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: 

        
O delito é de cunho formal, e independe, como querem 

algumas das DD. Defesas, de qualquer contrapartida, por parte do 

funcionário público, lícita ou ilícita; do ponto de vista do 

funcionário público, perceber vantagens indevidas de particular, em 

conexão com a função, ostenta tipicidade, sob a norma incriminadora 

em tela (art. 317 do CP). 
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Não há, assim, necessidade de indicação específica de ato 

de ofício que tenha sido objeto de transação, por parte do 

funcionário público, ao perceber a vantagem indevida, pois que o tipo 

penal em tela pune a mercancia da função em geral. 

Para além da mera redação legal, que não exige o chamado 

“ato de ofício”, entendo que os chamados “crimes contra a 

Administração Pública” tutelam muito mais do que o patrimônio 

material do ente administrativo, indo além, protegendo seu prestígio 

e respeitabilidade – indispensáveis à tranquilidade das relações 

entre administração e administrado -, que seriam irremediavelmente 

atingidos se, ao servidor, fosse permitido receber dádivas de 

elevados valores de particulares, sendo evidente a afetação à 

imparcialidade no exercício funcional em casos que tais, 

amesquinhando-se, assim, princípios constitucionais basilares da 

atuação administrativa – mormente impessoalidade e moralidade (art. 

37 da CR/88) 

Adicionalmente, admitir que um funcionário público perceba 

vantagens, em razão de sua função, permite que se coopte tais pessoas 

para informalmente atuar em benefício do corruptor; no caso de 

GLÊNIO, essa cooptação permite, aproveitando-se de sua condição de 

intraneus, que atue em dissimulado convencimento informal dos 

integrantes do Colegiado junto ao qual oficiava ou a seus colegas 

Procuradores, oficiantes nos demais processos, tudo em prol de 

interesses do pagador de tais vantagens, o que é, de fato e a meu 

sentir, rematado absurdo. 

Em apoio ao posicionamento que venho expor – e em crítica à 

exigência do “ato de ofício”, para fins de enquadramento típico, em 

casos de corrupção passiva, socorro-me da lição doutrinária do 

eminente José Paulo Baltazar Júnior: 

 
“A crítica que pode ser feita a tal posição é a 

de acentuar a impunidade, já grande na esfera da 

corrupção (Silva: 208-209), por dificultar a 

punição nos casos em que a mercancia da função 

pública se dá de modo difuso, em que há uma 

contraprestação, mas o funcionário retribui com 

uma pluralidade de atos, de difícil 

individuação, o que poderá ocorrer, por exemplo, 

em relação à grave corrupção de parlamentos 

(Araújo Júnior: 87-93).” (“Crimes Federais”, Ed. 

Livraria do Advogado, 5ª Ed., p. 151) 

 

Não discrepa a orientação ministrada pelo eminente membro 

do Parquet Paulista, Victor Eduardo Rios Gonçalves: 

 
“Trata-se de crime formal. Consuma-se no momento 

em que o funcionário solicita, recebe ou aceita 

a vantagem. (...) Nas modalidades receber ou 

aceitar promessa de vantagem indevida, também 

não importa se o funcionário pratica ou não 

algum ato em face desta.” (“Direito Penal 

Esquematizado – Parte Especial”, Ed. Saraiva, 3ª 

Ed., p. 766) 

 

A posição foi referendada pelo E. Supremo Tribunal Federal, 

por diversas vezes; exemplificativamente, confira-se o teor do 

pertinente trecho do julgado, proferido quando do recebimento da 

denúncia ofertada no Inquérito 2245 – que posteriormente deu origem à 

Ação Penal 470, o caso “Mensalão”: 

 
(...) CAPÍTULO III DA DENÚNCIA. SUBITEM III.1. 

CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. SUPOSTAS 

IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

PUBLICIDADE. PRESENTE A JUSTA CAUSA PARA A 

PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. 1. A circunstância de 

o 15º acusado ter ocupado a Presidência da 

Câmara dos Deputados, no momento em que os fatos 

ocorreram, e os elementos indiciários constantes 

dos autos, dos quais se extrai a informação de 

que ele teria recebido quantia proveniente da 

empresa administrada pelo 5º denunciado, 

constituem indícios idôneos de materialidade e 

autoria do delito capitulado no art. 317 do 

Código Penal. A denúncia, por sua vez, é 

suficientemente clara ao indicar os atos de 

ofício, potenciais ou efetivos, inseridos no 
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campo de atribuições do 15ºdenunciado, como 

Presidente da Câmara dos Deputados. Além disso, 

sendo a corrupção passiva um crime formal, ou de 

consumação antecipada, é indiferente para a 

tipificação da conduta a destinação que o agente 

confira ou pretenda conferir ao valor ilícito 

auferido, que constitui, assim, mera fase de 

exaurimento do delito. 2. Denúncia recebida 

quanto ao crime de corrupção passiva (art. 317 

do Código Penal) imputado ao 15º acusado 

(subitem III.1., a.1 da denúncia) (...) (Inq. 

2245, Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, J. 

28/08/2007) 

 

Assim também já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: 

 
“(...) 8. O que importa para a figura típica do 

art. 317, CP, é a mercancia da função, 

demonstrada de maneira satisfatória, 

prescindindo-se da necessidade de apontar e 

demonstrar um ato específico da função, dentro 

do âmbito dos atos possíveis de realização pelo 

funcionário. A oferta da vantagem indevida, como 

corretamente entendeu o Tribunal recorrido, não 

teria aqui outra causa senão a de "predispor o 

funcionário a atuar de modo favorável aos 

interesses do corruptor nas situações concretas 

que se venham a configurar". Improcedente, 

assim, a alegação de inépcia da denúncia.” (RESP 

440106, 6ª Turma, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 

09/10/2006, p. 367) 

 

A propósito, permanece nesta rota o firme magistério 

jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça: 

 
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. 1. Encerrado o 

período de convocação, os processos em poder do 

juiz convocado serão conclusos ao desembargador 

ou magistrado de segundo grau substituído, 

ressalvados aqueles em que haja lançado o 

relatório ou que tenham sido incluídos em pauta 

de julgamento. 2. Hipótese em que o acórdão 

embargado foi relatado pelo juiz convocado e a 

relatoria dos aclaratórios opostos pelo 

Ministério Público coube ao desembargador 

substituído. 3. Não há ofensa ao princípio da 

identidade física do juiz se não havia qualquer 

pendência processual a ser sanada pelo 

magistrado convocado. 4. Os embargos de 

declaração, de acordo com o art. 619 do Código 

de Processo Penal, têm como finalidade suprir 

ambiguidade, omissão, obscuridade ou 

contradição, ou, por construção pretoriana, 

corrigir erro material. 5. Diante da existência 

de vícios a serem sanados no acórdão embargado, 

é de rigor o acolhimento dos embargos de 

declaração, inclusive com a adoção de efeitos 

infringentes se for o caso. 6. Não se pode falar 

em atipicidade da conduta apta a ensejar o 

trancamento da ação penal se a denúncia faz 

identificação dos atos de ofício eventualmente 

praticados pela magistrada bem como da vantagem 

indevida supostamente recebida. 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 

mercancia da função pública se dá de modo 

difuso, através de uma pluralidade de atos de 

difícil individualização. 8. Deve ser afastada a 

alegação de ausência de justa causa para a ação 

penal se a peça acusatória apresenta suporte 

probatório mínimo, apto a demonstrar a 
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materialidade do delito e indícios de autoria. 

9. Hipótese em que não há prescrição a ser 

declarada se entre a data do fato delituoso 

ocorrido no início do ano de 2002 e a data do 

recebimento da denúncia, em 2013, não decorreu o 

lapso prescricional de 12 anos previsto no art. 

109, IV, do Código Penal, levando-se em 

consideração a pena menos gravosa para corrupção 

ativa vigente antes da reforma pela Lei n. 

10.763/2003 (1 a 8 anos). 10. Recursos 

ordinários desprovidos. (RHC 48400, 5ª Turma, 

Rel. Min. Gurgel de Faria, DJE 30/03/2015) 

 

Também no mesmo azimute, o E. Tribunal Regional Federal da 

2ª Região: 

 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. 

ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS 

DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL. SITUAÇÕES DISTINTAS. PROVA 

INDICIÁRIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS A 

ENSEJAR A CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 

I – Se a situação do requente é diversa em 

relação ao corréu, em cujo favor o benefício foi 

concedido, inviável o atendimento do pedido de 

extensão dos efeitos da decisão absolutória. II 

- A efetiva prática, retardamento ou omissão de 

ato de ofício não é condição para que seja 

consumado o delito de corrupção passiva, 

previsto no artigo 317, caput, do Código Penal, 

que é crime formal e independe de resultado. III 

- O artigo 239, do Código de Processo Penal, 

conceitua o indício como “a circunstância 

conhecida e provada, que, tendo relação com o 

fato, autorize, por indução, concluir-se a 

existência de outra ou outras circunstancias”. 

Isso implica dizer que, para haver indício, é 

necessário que a circunstância conhecida e 

provada seja apta a que se possa concluir, 

razoavelmente, pela existência da autoria e 

materialidade do crime. O juízo a que se chega 

sem base precisa é mera conjectura ou suposição. 

IV - O conjunto probatório produzido nos autos é 

robusto e suficiente para fundamentar uma 

condenação, havendo a concatenação de elementos 

que conduzem à comprovação de materialidade e 

autoria de maneira inconteste. V – Pena-base 

fixada acima do mínimo legal para ambos os 

acusados, porquanto na qualidade de integrantes 

da Polícia Federal, em razão de suas 

atribuições, era-lhes exigível a atuação dos 

termos da lei. VI – Apelação do Réu Guaraci 

Sarmento de Cavalcanti desprovida. VII – 

Apelação do Réu Edson Antônio de Oliveira 

parcialmente provida, para afastar a aplicação 

da agravante genérica do art. 61, II, “g”, do 

Código Penal. VIII – Apelação do Ministério 

Público Federal provida para majorar as penas 

privativas de liberdade impostas aos acusados. 

(ACR 00300796619954025101, 1ª Turma  

Especializada, Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves 

de Castro Mendes, J. 09/06/2010) 

 

Aqui, cabe dizer que é completamente desimportante que 

GLÊNIO não partilhasse do poder decisório – o que, maxima vênia 

concessa, não foi sequer alegado pelo Ministério Público, em sua 

denúncia, ou em qualquer outra manifestação. 

Portanto, não há qualquer substância alegação de que os 

fatos imputados representariam crime impossível (art. 13 do CP), pois 

que GLÊNIO não ostentaria poder decisório, pois que, como visto, o 

tipo penal em tela não exige qualquer resultado naturalístico, uma 

vez preenchidas as elementares típicas. 

Tampouco há qualquer relevância na alegação de que 

inexistiria encadeamento de precedência de pagamentos a atos de 

ofício do corrompido; como visto, a mera percepção de vantagens, em 

razão da função, independentemente de atitude posterior do 

funcionário público, já atrai tipicidade à sua conduta, sob a 

previsão do art. 317 do CP. 

Seja como for, cabe salientar que, em que pese GLÊNIO não 

ter ostentado poder decisório, sua função tinha potencial de 
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influência nas decisões do colegiado, o que milita no sentido da 

elevada relevância penal de sua conduta, ao perceber vantagens 

indevidas de interessados nos feitos nos quais oficiava. 

De fato, GLÊNIO, na condição de Procurador da Fazenda 

Nacional oficiante perante o Conselho de Recursos do Sistema 

Financeiro Nacional, atuava emitindo pareceres opinativos, à 

semelhança do que faz, em tantas hipóteses, em sede judicial, o 

Ministério Público. 

Tais pareceres, se não representam a materialização do 

exercício da função julgadora – pois que, do contrário, não seriam 

pareceres, mas sim votos de um integrante do colegiado -, têm sua 

valia e serventia no processo de julgamento; de fato, ao emitir 

parecer, como observador imparcial da contenda, o Procurador da 

Fazenda Nacional oficiante perante aquele colegiado pluraliza e 

qualifica o debate da causa em apreciação, trazendo seu ponto de 

vista ao colegiado, que, com isso, julga à base de material 

enriquecido. 

Nesta situação, é absolutamente impensável que a cooptação 

de um Procurador da Fazenda Nacional, com pagamento de milionários 

valores por representantes de interessados nas causas, não tenha 

qualquer impacto no julgamento que será produzido. 

Data máxima vênia, alegar isto é o mesmo que menoscabar a 

cultura jurídica e o poder persuasivo dos integrantes da nobre 

carreira de Procurador da Fazenda Nacional, selecionados por rigoroso 

concurso público de provas e títulos (art. 37, I, c/c art. 131, §2º, 

ambos da CR/88), e que auferem, hoje, altíssima remuneração, tanto em 

forma de subsídio quanto em forma de honorários advocatícios (art. 

27, II, da Lei 13327/16); estará o Estado Brasileiro remunerando 

pessoas de altíssimo gabarito para fazerem algo revestido de completa 

ausência de significância? 

Terá ainda o regramento do Conselho de Recursos do Sistema 

Financeiro Nacional previsto futilmente a intervenção da 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, à toa, por conseguinte? Penso 

que não.   

Como dito, a atuação do Procurador da Fazenda Nacional, 

naquele colegiado, é absolutamente instrumental para a produção de um 

julgamento de qualidade – o que atende aos reclamos de 

democratização, tão necessária quando em voga feitos de índole 

sancionatória, e em um campo tão socialmente relevante quanto a 

ordenação do Sistema Financeiro Nacional, protegido, inclusive, por 

normas penais incriminadoras próprias, tamanha sua importância (Lei 

7492/86). 

Para se ter a exata compreensão do que se expõe, volto a 

fazer paralelo com as elevadas funções ministeriais: se um Membro do 

Parquet, em segundo grau de jurisdição, opinando, por meio de 

pareceres, no julgamento de habeas corpus, recebesse, em relação ao 

exercício de suas funções, dádivas de pacientes, impetrantes, ou 

pessoas a eles ligadas, haveria alguma dúvida da tipicidade de tal 

conduta sob a previsão do art. 317 do CP? Penso que não. 

É que, como já exposto acima, a norma penal incriminadora 

em tela proscreve a mercancia da função, a cooptação, mediante paga, 

do funcionário público, ainda que obtendo o corruptor do corrompido 

apenas uma simpatia genérica, eis que afasta completamente a 

imparcialidade que deve reger o atuar do agente público; não há a 

necessidade da mercancia de ato específico, para a incidência da 

norma proibitiva; havendo a comercialização de um determinado ato de 

ofício, produzido ou retardado com violação de dever funcional, o 

fato passa a adquirir uma gravidade superior, com a incidência de 

incremento de apenação. 

Não há, portanto e tal como amplamente fundamentado acima, 

necessidade de que, do ponto de vista de GLÊNIO e para fins de 

tipificação, sob o arquétipo normativo do art. 317 do CP, que às 

vantagens indevidas percebidas, houvesse correlato acordo de prática 

de algum ato, por parte do réu, muito menos de cunho ilícito; a 

eventual prática de alguma ilicitude, por parte de GLÊNIO, pode vir a 

redundar em incidência de causa de aumento de pena (art. 317, §1º, do 

CP); vejamos se se aplica a norma em tela. 

Examinando os autos, percebo que não foi produzida 

comprovação de prática de ato, por parte de GLÊNIO, com violação de 

JFRJ
Fls 748

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a VITOR BARBOSA VALPUESTA.
Documento No: 13022224-311-0-650-141-749475 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



  
  

 

dever funcional – para além do recebimento de vantagem indevida, 

suficiente à tipificação, sem a incidência da majoração. 

Perceba-se que, mesmo nos casos em que GLÊNIO lavrou o 

parecer – como nos recursos 4504 (fls. 316/321 do Apenso 1 – cópia 

dos autos 2007.51.01.02.654-8, Vol. II) e 4369 (fls. 637/340 do PAD 

00406.000369/2006-53 – apenso 8, Vol. I) -, cujo posicionamento foi 

encampado posteriormente no voto condutor do acórdão, tendo sido, 

portanto, acolhidos seus fundamentos pelo colegiado, não foi 

produzida comprovação de que o resultado estivesse em contrariedade 

ao Direito; tampouco resultou das oitivas judiciais – como amplamente 

explorado pelas DD. Defesas, em suas argumentações – que GLÊNIO tenha 

praticado outras ilicitudes, na condução dos feitos, para além de 

perceber as vantagens ilícitas acima aferidas. 

Assim sendo, os recebimentos dos valores de R$ 782.000,00 

(setecentos e oitenta e dois mil reais), no dia 04/12/2003 (fls. 2644 

do Apenso 1 - cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. VIII), de R$ 

367.000,00 (trezentos e sessenta e sete mil reais), em 12/02/2004 

(fls. 2645 do Apenso 1 - cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. 

VIII), de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), em 11/08/2003 

(fls. 2644 do Apenso 1 (cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. 

VIII), e de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em 09/05/2005 (fls. 

2649 do Apenso 1 - cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. VIII), 

por GLÊNIO, a meu sentir, caracterizam conduta típica, sob a previsão 

do art. 317, caput, do CP, não incidindo a figura contida em seu §1º, 

pois que, para além de perceber tais vantagens indevidas, não foi 

detectada ilicitude outra, em violação dos deveres funcionais do 

corrompido, em conexão aos valores em questão.  

Quanto aos R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), em 

11/08/2003, ainda, deve ser dito que, lendo a denúncia (fls. 34/36 e 

34/36), ali foi narrado o caso tanto sob a ótica de imputação de 

tráfico de influência (art. 332 do CP), quanto sob a titulação 

“vantagem ilícita recebida por Glênio e paga pelos acusados José 

Roberto Moreira de Mello, Rogério Tolentino e Marcos Valério” (fls. 

36). 

A conduta de recebimento de valores indevidos por 

funcionário público (art. 327 do CP), em razão de sua função, como já 

exposto, é típica, sob a previsão do art. 317 do CP, e não do art. 

332 do CP, máxima vênia concessa ao nobre presentante ministerial 

subscritor da peça acusatória. 

Logo, e tendo em conta que foi narrada a percepção da 

vantagem indevida e a relação funcional, tenho por bem, à luz do art. 

383 do CPP, e classificar o fato sob a tipicidade prevista no art. 

317 do CP, tal como já exposto. 

Já no que diz com o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos 

mil reais, em 09/05/2005 (fls. 2649 do Apenso 1 (cópia dos autos 

2007.51.01.02.654-8, vol. VIII), não foi apresentada conexão com 

algum julgamento específico; no entanto, dadas as ocorrências 

envolvendo os outros julgamentos, os valores recebidos, as reuniões e 

viagens custeadas a GLÊNIO, a forja de uma relação contratual 

inexistente entre RAMON e a Tolentino & Mello, enfim, todo o acima 

examinado aponta indisputavelmente no sentido da íntima relação entre 

o montante e a função ocupada por GLÊNIO, pelo que a conduta 

igualmente se viu tipificada sob a previsão do art. 317 do CP. 

Em nenhum dos casos, foi suscitada – ou percebida por este 

Magistrado – qualquer causa de justificação ou exculpação, motivo 

pelo qual as condutas, além de típicas, são ilícitas, e por elas é o 

réu culpável, sendo sua condenação medida de rigor. 

 

PAGAMENTO DOS VALORES, POR JOSÉ, ROGÉRIO E MARCOS E A 

SIGNIFICÂNCIA JURÍDICA DISTO 

 

Como amplamente elucidado anteriormente, foram realizados 

quatro depósitos na conta 1004277-0, mantida junto ao Bank Boston, na 

agência Ipanema/Rio de Janeiro, de titularidade de GLÊNIO. 

No dia 11/08/2003, fora depositados R$ 75.000,00 (setenta e 

cinco mil reais), por transferência eletrônica ordenada por ROGÉRIO 

LANZA TOLENTINO (fls. 2642 do Apenso 1 - cópia dos autos 

2007.51.01.02.654-8, vol. VIII); no dia 04/12/2003, foi depositada a 
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quantia de R$ 782.000,00 (setecentos e oitenta e dois mil reais), 

pelo remetente Tolentino & Mello Assessoria Empresarial (fls. 2644 do 

Apenso 1 - cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. VIII); no dia 

12/02/2004, foram depositados R$ 367.000,00 (trezentos e sessenta e 

sete mil reais), remetidos por Tolentino & Mello Assessoria 

Empresarial (fls. 2645 do Apenso 1 (cópia dos autos 

2007.51.01.02.654-8, vol. VIII); já no dia 09/05/2005, foram 

depositados R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), enviados por 

ROGÉRIO LANZA TOLENTINO (fls. 2649 do Apenso 1 (cópia dos autos 

2007.51.01.02.654-8, vol. VIII). 

O pagamento de vantagens indevidas, evidentemente precedido 

de oferta, a funcionários públicos – como o caso de GLÊNIO, como 

Procurador da Fazenda Nacional, à época dos fatos (art. 327 do CP) -, 

em razão da função – “para determiná-lo a praticar (...) ato de 

ofício”, conforme a dicção legal -, atrai juízo de tipicidade, sob a 

previsão do art. 333 do CP. 

Saliento, em primeiro lugar, que, tendo havido comprovação 

de pagamentos, tal como anteriormente delineado, evidentemente houve 

“oferta” das vantagens a lhes preceder, enquanto sua colocação à 

disposição do corrompido GLÊNIO, que, aceitando-as, as recebeu. 

A propósito, confira-se o pedagógico precedente, da lavra 

do E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região: 

 
PROCESSUAL PENAL E PENAL: HABEAS CORPUS. CRIME 

DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 333 DO CP. DENÚNCIA, 

INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 41 

DO CPP. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INEXISTÊNCIA 

DAS DECISÕES QUE AUTORIZARAM E PRORROGARAM A 

QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DOS ÁUDIOS 

DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS. FALTA DE JUSTA 

CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE. 

I - O trancamento da ação penal através de 

habeas corpus é medida excepcional, cabível 

apenas quando se evidenciar, de plano, - 

atipicidade da conduta, extinção da 

punibilidade, ilegitimidade da parte ou falta de 

condição exigida por lei para o exercício da 

ação penal, consoante prescrevia o artigo 43 do 

CPP, atualmente, artigo 395 do CPP, com a 

redação dada pela Lei nº 11.719, de 20/06/2008, 

que o revogou. II - No caso concreto, a denúncia 

oferecida pelo Órgão Ministerial não se ressente 

de eiva, obedecendo aos requisitos legais 

previstos no artigo 41 do CPP. A denúncia contém 

a exposição do fato criminoso com suas 

circunstâncias, a qualificação do acusado e a 

classificação do crime, indícios de autoria e 

materialidade delitiva. Embora sucinta, 

descreveu de forma clara e suficiente a conduta 

delituosa, apontando as circunstâncias 

necessárias à configuração do delito, de forma 

suficiente a possibilitar ao réu, ora paciente, 

o exercício do direito da ampla defesa, 

garantido constitucionalmente, atendendo ao 

disposto no artigo 41 do CPP. III - O delito de 

corrupção ativa, tipificado no artigo 333 do 

Código Penal, consiste no oferecimento ou 

promessa de vantagem indevida a funcionário 

público, com o dolo de realizar alguma dessas 

condutas, mediante o fim específico de levá-lo a 

praticar, omitir ou retardar ato de ofício. IV - 

Trata-se de crime formal, em que a consumação 

independe da aceitação pelo funcionário da 

vantagem que lhe é oferecida ou prometida. 

Consuma-se, pois, com a simples oferta ou 

promessa de vantagem indevida. V - O diálogo 

havido entre Roland e Carlos (paciente), o qual 

deixa explícita a intenção do último em colocar 

á disposição vantagem indevida solicitada pelo 

primeiro, configura o delito de corrupção ativa. 

Com efeito, ao dizer que: "...em uma semana 

manda R$ 1.000,00 para Roland e diz que, caso 

precise, pede socorro para este depois. Roland 

responde que podendo atender Carlos, atenderá", 

resta demonstrado que o paciente pretendia que 

sua empresa fosse favorecida de alguma forma 

pela fiscalização, a cargo do policial. VI - 

Para a instauração da ação penal exige-se 

denúncia formalmente válida e a existência de 
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justa causa (prova da materialidade e indícios 

de autoria). É imperioso, pois, que o exame da 

presença da justa causa para o recebimento da 

denúncia seja feito à luz do suporte probatório 

mínimo que deve acompanhá-la. VII - Embora 

formalmente apta, a denúncia não estava 

amparada, no momento do seu recebimento, em 

elementos mínimos que fossem suficientes à 

demonstração da justa causa para a ação penal. 

VIII - Para o recebimento da denúncia, é 

imprescindível que o magistrado tenha acesso ao 

conteúdo dos diálogos gravados para a aferição 

da justa causa, o que não ocorreu no caso 

presente. IX - No caso sub examen, como visto, 

no momento do recebimento da denúncia, nem a 

decisão que autorizou a interceptação 

telefônica, nem os áudios encontravam-se 

juntados aos autos. X - A denúncia - cujo núcleo 

da acusação está diretamente relacionado às 

interceptações telefônicas - não se encontrava 

amparada em elementos de convicção que 

demonstrassem a materialidade delitiva, a 

evidenciar, naquela ocasião, a falta de justa 

causa para a ação penal. XI - A denúncia 

apresentada contra o paciente está baseada na 

transcrição de resumo feito pelo policial da 

gravação ensejadora da instauração da ação 

penal. XII - Embora seja desnecessária a 

degravação integral, a conversa interceptada que 

deu ensejo à instauração da ação penal deve 

constar nos autos na sua integralidade, não 

sendo suficiente o resumo feito por agente 

policial. XIII - É cediço que o trancamento da 

ação penal por falta de justa causa é medida 

excepcional, somente admitida nas hipóteses em 

que se mostrar evidente, de plano, a ausência de 

justa causa, a inexistência de elementos 

indiciários demonstrativos da autoria e da 

materialidade do delito ou, ainda, a presença de 

alguma causa excludente de punibilidade. XIV - 

Como para o ajuizamento de ação penal é 

imprescindível a existência de elementos 

indiciários mínimos, sob pena de não restar 

configurada a justa causa necessária à sua 

deflagração, no momento do recebimento da 

denúncia, a ausência dos áudios das conversações 

interceptadas, bem como das decisões que 

autorizaram e prorrogaram as interceptações 

telefônicas, são de ordem a ensejar a nulidade 

do recebimento da exordial acusatória e de todos 

os demais atos subsequentes. XV - Ordem 

concedida em parte para: a) anular a decisão que 

recebeu a denúncia e todos os demais atos 

subsequentes; b) determinar que sejam juntados 

aos autos o áudio referente às interceptações 

telefônicas ou a transcrição das mesmas, bem 

como a decisão que a autorizou e todas as suas 

prorrogações; c) determinar que o impetrado, à 

luz dos novos elementos constantes dos autos, 

proceda ao juízo de admissibilidade da ação 

penal. (HC 3578, 2ª Turma, Rel. Des. Fed. 

Cecília Mello, e-DJF3 Judicial1 17/12/2009, p. 

258) 

 

Importante ainda relevar que a incriminação examinada não 

exige que, à vantagem ilícita paga ou prometida, corresponda uma 

ilicitude; pode muito bem ocorrer – e isto é bastante comum (art. 3º 

do CPP, c/c art. 375 do CPC) – que sejam ofertadas vantagens 

indevidas, eventualmente pagas, com o objetivo de angariar a simpatia 

genérica do funcionário público que tem poder para influir na esfera 

do sujeito ativo da infração, sem que esteja vinculada à oferta a 

exigência de que o oblato pratique alguma ilicitude concreta, em 

contrapartida. 

Em casos assim, ainda assim, a oferta ou pagamento de 

vantagens a funcionário público é conduta típcia, sob a previsão do 

art. 333 do CP; no mesmo azimute, novamente trago à colação o preciso 

magistério jurisprudencial do E. Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região: 

 
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E 

PASSIVA. ART. 333 E 317 DO CP. NULIDADE 

DECORRENTE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. 
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INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. ENTREVISTA 

RESERVADA. PRELIMINARES AFASTADAS. ATIPICIDADE 

QUE NÃO SE VERIFICA. CRIME FORMAL. 

DESNECESSIDADE DE PROVA DO EFETIVO RECEBIMENTO 

DA VANTAGEM. FORMA QUALIFICADA. PARÁGRAFO ÚNICO 

DO ART. 333. §1º DO ART. 317. CAUSAS DE AUMENTO 

AFASTADAS. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. 1 

- A lei admite a interceptação telefônica sem 

degravação integral, mencionando que deverá 

haver um resumo das operações realizadas, como 

ocorreu no presente feito; 2 - A falta de 

perícia das interceptações não as torna nulas, 

posto que não se trata de requisito de validade 

previsto em lei. Outrossim, as conversas 

captadas se coadunam com os fatos efetivamente 

ocorridos, não havendo qualquer indício de 

adulteração que enseje uma análise pericial; 3 - 

Uma vez que foram observadas as garantias 

constitucionais próprias, não se pode anular o 

interrogatório por videoconferência e, por 

conseqüência, todos os atos processuais 

subseqüentes, para, justamente, determinar a sua 

renovação conforme a lei processual penal 

vigente, pois a repetição do ato pode se dar por 

meio de videoconferência, uma vez que já há 

autorização legal para se proceder desta forma; 

4 - A alteração legislativa promovida pela Lei 

nº 10.792/03 teve por escopo assegurar ao 

acusado a mais ampla defesa, garantindo-lhe o 

direito de entrevista reservada com seu defensor 

antes da realização do seu interrogatório (art. 

185, §2º, do CPP). Com efeito, o defensor 

público e o dativo são os principais 

destinatários da norma, pois, na maioria dos 

casos, conhecem o réu somente no momento do 

interrogatório. No tocante ao defensor 

constituído, a utilização dessa garantia, embora 

possível, praticamente inexiste, uma vez que ele 

é cientificado da data da audiência muito tempo 

antes, o que lhe assegura a oportunidade de 

conversar antecipadamente com seu cliente e 

orientá-lo; 5 - A prova é segura no sentido de 

que o agente da polícia federal solicitou e 

recebeu vantagem indevida em razão de sua 

função, bem como que os corréus ofereceram e 

prometeram tal vantagem ao funcionário, a fim de 

que este praticasse ato de ofício, in casu, 

efetuasse a prisão de um desafeto que fazia uso 

de documento falso, e agilizasse a renovação de 

um passaporte; 6 - O delito de corrupção, seja 

na modalidade ativa ou passiva, é de natureza 

formal, porquanto basta o oferecimento ou 

promessa de vantagem, e a solicitação ou 

recebimento pela outra parte para se alcançar a 

consumação, sendo desnecessária a efetiva 

entrega ou recebimento da vantagem; 7 - O fato 

de a corrupção perpetrada pelos acusados ter 

ensejado a prática de ato lícito é irrelevante 

para a configuração do delito de corrupção 

passiva, razão pela qual não se presta como 

justificativa para manter a pena-base no mínimo 

legal; 8 - Do texto do parágrafo único do art. 

333 do CP, pode-se afirmar que a majorante só 

incide se o funcionário, de fato, deixa de 

realizar o ato funcional ou o retarda, ou ainda, 

se pratica o ato de ofício que lhe incumbe, mas 

o faz violando dever funcional. Por outro lado, 

se o funcionário aceita a vantagem e pratica ato 

de ofício, mas sem infringir dever funcional, ou 

seja, se age dentro dos limites e deveres de 

suas atribuições, apenas tendo recebido dinheiro 

ou outra vantagem para tanto, está presente tão 

somente a figura do "caput" do art. 333 do 

Código Penal. Causa de aumento afastada. (ACR 

45035, 2ª Turma, Rel. Des. Fed. Cotrim 

Guimarães, e-DJF3 Judicial1 07/12/2011) 

 

Com efeito, por vezes, o pagamento de vantagens indevidas 

se dá simplesmente para que alguém, com poderes de influir 

negativamente na esfera do sujeito ativo da infração, se sinta 

inclinado a se abster de fazê-lo, em função da vantagem indevida 

paga; angaria-se, mediante paga, a simpatia do servidor público, o 
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que não pode ser tolerado, e, de fato, é proibido sob ameaça de pena 

criminal, pela redação do art. 333 do CP. 

Aqui, cabe uma vez mais dizer que é completamente 

desimportante que GLÊNIO não partilhasse do poder decisório, nos 

julgamentos do CRSFN – o que, maxima vênia concessa, não foi alegado 

pelo Ministério Público, em sua denúncia. 

Portanto, não há qualquer substância alegação de que os 

fatos imputados representariam crime impossível (art. 13 do CP), pois 

que GLÊNIO não ostentaria poder decisório, pois que, como visto, o 

tipo penal em tela não exige qualquer resultado naturalístico, uma 

vez preenchidas as elementares típicas. 

Tampouco há qualquer relevância na alegação de que 

inexistiria encadeamento de precedência de pagamentos a atos de 

ofício do corrompido; como visto, a mera oferta ou pagamento de 

vantagens, em razão da função, a funcionário público, 

independentemente de atitude posterior deste, já atrai tipicidade à 

conduta do proponente ou pagador, sob a previsão do art. 333 do CP. 

Seja como for, cabe salientar que, em que pese GLÊNIO não 

ter ostentado poder decisório, sua função tinha potencial de 

influência nas decisões do colegiado, o que milita no sentido da 

elevada relevância penal de sua conduta, ao perceber vantagens 

indevidas de interessados nos feitos nos quais oficiava, bem como 

daquelas dos pagadores de tais vantagens. 

De fato, GLÊNIO, na condição de Procurador da Fazenda 

Nacional oficiante perante o Conselho de Recursos do Sistema 

Financeiro Nacional, atuava emitindo pareceres opinativos, à 

semelhança do que faz, em tantas hipóteses, o Ministério Público. 

Tais pareceres, se não representam a materialização do 

exercício da função julgadora – pois que, do contrário, não seriam 

pareceres, mas sim votos de um integrante do colegiado -, têm sua 

valia e serventia no processo de julgamento; de fato, ao emitir 

parecer, como observador imparcial da contenda, o Procurador da 

Fazenda Nacional oficiante perante aquele colegiado pluraliza e 

qualifica o debate da causa em apreciação, trazendo seu ponto de 

vista a colegiado, que, com isso, julga à base de material 

enriquecido. 

Nesta situação é absolutamente impensável que a cooptação 

de um Procurador da Fazenda Nacional, com pagamento de milionários 

valores por representantes de interessados nas causas, não tenha 

qualquer impacto no julgamento que será produzido. 

Data máxima vênia, alegar isto é o mesmo que menoscabar a 

cultura jurídica e o poder persuasivo dos integrantes da nobre 

carreira de Procurador da Fazenda Nacional, selecionados por rigoroso 

concurso público de provas e títulos (art. 37, I, c/c art. 131, §2º, 

ambos da CR/88), e que auferem, hoje, altíssima remuneração, tanto em 

forma de subsídio quanto em forma de honorários advocatícios (art. 

27, II, da Lei 13327/16); estará o Estado Brasileiro remunerando 

pessoas de altíssimo gabarito para fazerem algo revestido de completa 

ausência de significância? 

Terá ainda o regramento do Conselho de Recursos do Sistema 

Financeiro Nacional previsto futilmente a intervenção da 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, à toa, portanto? Penso que 

não.   

Como dito, a atuação do Procurador da Fazenda Nacional, 

naquele colegiado, é absolutamente instrumental para a produção de um 

julgamento de qualidade – o que atende aos reclamos de 

democratização, tão necessária quando em voga feitos de índole 

sancionatória, e em um campo tão socialmente relevante quanto a 

ordenação do Sistema Financeiro Nacional, protegido, inclusive, por 

normas penais incriminadoras próprias, tamanha sua importância (Lei 

7492/86). 

Para se ter a exata compreensão do que se expõe, volto a 

fazer paralelo com as elevadas funções ministeriais: se um Membro do 

Parquet, em segundo grau de jurisdição, opinando, por meio de 

pareceres, no julgamento de habeas corpus, recebesse, com relação ao 

exercício de suas funções, dádivas de pacientes, impetrantes, ou 

pessoas a eles ligadas, haveria alguma dúvida da tipicidade do agir 

dos pagadores de tais montantes, sob a previsão do art. 333 do CP? 

Penso que não. 
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É que, como já exposto acima, a norma penal incriminadora 

em tela proscreve a mercancia da função, a cooptação, mediante paga, 

do funcionário público, ainda que obtendo o corruptor do corrompido 

apenas uma simpatia genérica, eis que afasta completamente a 

imparcialidade que deve reger o atuar do agente público; não há a 

necessidade da mercancia de ato específico, para a incidência da 

norma proibitiva; havendo a comercialização de um determinado ato de 

ofício, produzido ou retardado com violação de dever funcional, o 

fato passa a adquirir uma gravidade superior, com a incidência de 

incremento de apenação. 

Não há, assim e tal como amplamente fundamentado, 

necessidade de que, do ponto de vista dos pagadores das vantagens – 

JOSÉ, ROGÉRIO e MARCOS - e para fins de tipificação sob o arquétipo 

normativo do art. 333 do CP, que, às vantagens indevidas ofertadas e 

pagas, houvesse correlato acordo de prática de algum ato, por parte 

do intraneus GLÊNIO, de cunho ilícito; a eventual prática de alguma 

ilicitude, por parte de GLÊNIO, correlatamente às vantagens ofertadas 

e pagas, poderia vir a redundar em incidência de causa de aumento de 

pena (art. 333, § único, do CP); vejamos se se aplica a norma em 

tela. 

Examinando os autos, percebo que não foi produzida 

comprovação de prática de ato, por parte de GLÊNIO, com violação de 

dever funcional – para além do recebimento de vantagem indevida, 

suficiente à tipificação do agir dos pagadores, sem a incidência da 

majoração. 

Perceba-se que, mesmo nos casos em que GLÊNIO lavrou o 

parecer – como nos recursos 4504 (fls. 316/321 do Apenso 1 – cópia 

dos autos 2007.51.01.02.654-8, Vol. II) e 4369 (fls. 637/340 do PAD 

00406.000369/2006-53 – apenso 8, Vol. I) -, cujo posicionamento foi 

encampado no voto condutor do acórdão, tendo sido, portanto, 

acolhidos seus fundamentos pelo colegiado, não foi produzida 

comprovação de que o resultado estivesse em contrariedade ao Direito; 

tampouco resultou das oitivas judiciais – como amplamente explorado 

pelas DD. Defesas, em suas argumentações – que GLÊNIO tenha praticado 

outras ilicitudes, na condução dos feitos, para além de perceber as 

vantagens ilícitas acima aferidas. 

Assim sendo, as ofertas e posteriores pagamentos dos 

valores de R$ 782.000,00 (setecentos e oitenta e dois mil reais), no 

dia 04/12/2003 (fls. 2644 do Apenso 1 - cópia dos autos 

2007.51.01.02.654-8, vol. VIII), de R$ 367.000,00 (trezentos e 

sessenta e sete mil reais), em 12/02/2004 (fls. 2645 do Apenso 1 - 

cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. VIII), de R$ 75.000,00 

(setenta e cinco mil reais), em 11/08/2003 (fls. 2644 do Apenso 1 

(cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. VIII), e de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais), em 09/05/2005 (fls. 2649 do Apenso 1 - cópia 

dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. VIII), por JOSÉ, ROGÉRIO e 

MARCOS, a meu sentir, caracterizam conduta típica, sob a previsão do 

art. 333, caput, do CP, não incidindo a figura contida em seu § 

único, pois que, para além de perceber tais vantagens indevidas, não 

foi detectada ilicitude outra, em conexão aos valores em questão.  

Quanto aos R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), em 

11/08/2003, ainda, deve ser dito que, lendo a denúncia (fls. 34/36 e 

34/36), ali foi narrado o caso tanto sob a ótica de imputação de 

tráfico de influência (art. 332 do CP), quanto sob a titulação 

“vantagem ilícita recebida por Glênio e paga pelos acusados José 

Roberto Moreira de Mello, Rogério Tolentino e Marcos Valério” (fls. 

36). 

A conduta de oferta e pagamento de valores indevidos a 

funcionário público (art. 327 do CP), em razão de sua função, como já 

exposto, é típica, sob a previsão do art. 333 do CP, e não do art. 

332 do CP, máxima vênia concessa ao nobre presentante ministerial 

subscritor da peça acusatória. 

Logo, e tendo em conta que foi narrada a oferta e pagamento 

das vantagens indevidas e a relação funcional, tenho por bem, à luz 

do art. 383 do CPP, e classificar o fato sob a tipicidade prevista no 

art. 333 do CP, tal como já exposto. 

Já no que diz com o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos 

mil reais, em 09/05/2005 (fls. 2649 do Apenso 1 (cópia dos autos 
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2007.51.01.02.654-8, vol. VIII), não foi apresentada conexão com 

algum julgamento específico; no entanto, dadas as ocorrências 

envolvendo os outros julgamentos, os valores recebidos, as reuniões e 

viagens custeadas a GLÊNIO, a forja de uma relação contratual 

inexistente entre RAMON e a Tolentino & Mello, enfim, todo o acima 

examinado aponta indisputavelmente no sentido da íntima relação entre 

o montante e a função ocupada por GLÊNIO, pelo que a conduta dos 

pagadores igualmente se viu tipificada sob a previsão do art. 333 do 

CP. 

Um ponto a mais deve ser explorado, a respeito da 

responsabilização, de cada um dos pagadores de vantagens a GLÊNIO. 

ROGÉRIO tem sua responsabilização advinda, em primeiro 

lugar, de sua participação no quadro social da Tolentino & Mello 

Assessoria Empresarial – pagadora dos valores de R$ 782.000,00 

(setecentos e oitenta e dois mil reais), no dia 04/12/2003 (fls. 2644 

do Apenso 1 – cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. VIII) e de R$ 

367.000,00 (trezentos e sessenta e sete mil reais), no dia 12/02/2004 

(fls. 2645 do Apenso 1 - cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. 

VIII); para além disso, ROGÉRIO efetuou, pessoalmente e em seu nome, 

os pagamentos dos valores de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil 

reais), no dia 11/08/2003 (fls. 2642 do Apenso 1 - cópia dos autos 

2007.51.01.02.654-8, vol. VIII) e de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais), no dia 09/05/2005 (fls. 2649 do Apenso 1 - cópia dos autos 

2007.51.01.02.654-8, vol. VIII). 

Para além disso, ROGÉRIO participou de diversas reuniões 

com GLÊNIO, em momentos-chave da tramitação de alguns dos recursos, 

como examinado anteriormente, com participação de MARCOS (e.g. mídia 

em fls. 7253, arquivo “AP_470-Apenso_001_fl._65_1.pdf”, fl. 223; 

mídia em fls. 7253, arquivo “AP_470-Apenso_001_fl._65_1.pdf”, fl. 

225; fls. 1029/1032 do PAD 00406.000369/2006-53 – apenso 8, Vol. I). 

ROGÉRIO ainda firmou o contratoa fraudulento de prestação 

de serviços com RAMON (fls. 1029/1032 do PAD 00406.000369/2006-53 – 

apenso 8, Vol. I), destinado exclusivamente para dar lastro 

documental à relação inexistente, como justificativa para os valores 

pagos a GLÊNIO, demonstrando, a todo momento, sua completa integração 

na empreitada criminosa. 

MARCOS tem sua responsabilização advinda, em primeiro 

lugar, de sua pertinência ao quadro social da Tolentino & Mello 

Assessoria Empresarial - – pagadora dos valores de R$ 782.000,00 

(setecentos e oitenta e dois mil reais), no dia 04/12/2003 (fls. 2644 

do Apenso 1 – cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. VIII) e de R$ 

367.000,00 (trezentos e sessenta e sete mil reais), no dia 12/02/2004 

(fls. 2645 do Apenso 1 - cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. 

VIII); para além disso, MARCOS participou de miríade de reuniões 

examinadas acima, sempre com GLÊNIO em momentos-chave da tramitação 

dos processos administrativos de interesse dos clientes da Tolentino 

& Mello, e, por vezes com a participação de ROGÉRIO (e.g. fls. 627 do 

PAD 0406.000368/2006-17 – apenso 8, Vol. 1, mídia com número do PAD 

em questão, arquivo “PAD-00406.000368-2006-17 vol.IV.pdf”, fl. 33; 

mídia em fls. 7253, arquivo “AP_470-Apenso_001_fl._65_1.pdf”, fl. 

191; mídia em fls. 7253, arquivo “AP_470-Apenso_001_fl._65_1.pdf”, 

fl. 223); note-se que muitas das viagens de GLÊNIO eram custeadas por 

outra pessoa jurídica controlada por MARCOS, a SMP&B. 

Já JOSÉ tem sua responsabilização advinda, em primeiro 

lugar, de sua integração do quadro social da Tolentino & Mello 

Assessoria Empresarial - – pagadora dos valores de R$ 782.000,00 

(setecentos e oitenta e dois mil reais), no dia 04/12/2003 (fls. 2644 

do Apenso 1 – cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. VIII) e de R$ 

367.000,00 (trezentos e sessenta e sete mil reais), no dia 12/02/2004 

(fls. 2645 do Apenso 1 - cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. 

VIII); para além disso, e como demonstração inequívoca de que JOSÉ 

era partícipe dos pagamentos, deles ciente e concorde, como sócio de 

ROGÉRIO e MARCOS, na Tolentino & Mello, tem-se que firmou declaração 

destinada a dar sustentação ao contrato fraudulento com RAMON (fls. 

(fls. 1043/1044 do PAD 00406.000369/2006-53 – apenso 8, Vol. I), e 

atuou em outro momento, com o mesmo intento, na fársica ação 

declaratória 2005.001.134993-0, ao firmar documento de concordância 

com a pretensão então externada, tal como já analisado linhas acima 
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(fls. 1718/1720), bem como o termo de audiência, em que “conciliadas” 

as partes (fls. 1710). 

Todos os três, portanto, como sócios da pessoa jurídica 

Tolentino & Mello, de quem eram clientes as instituições financeiras 

interessadas nos julgamentos perante os quais atuou o corrompido 

GLÊNIO, são responsáveis pelos pagamentos indevidos feitos a este 

último, em razão de sua função, externando, assim, condutas típicas, 

sob a previsão do art. 333 do CP.  

A responsabilização de JOSE, contudo, restará obstada 

apenas em relação ao pagamento efetuado no importe de R$ 75.000,00 

(setenta e cinco mil reais), em 11/08/2003 (fls. 2642 do Apenso 1 - 

cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. VIII), pois que, tal como 

esquadrinhado no item 2.1.25, ante o prazo prescricional reduzido a 

que faz jus, ante sua idade (art. 115 do CP), a pretensão punitiva 

estatal já feneceu (art. 107, IV, do CP). 

Em nenhum dos casos, foi suscitada – ou percebida por este 

Magistrado – qualquer causa de justificação ou exculpação, motivo 

pelo qual as condutas, além de típicas, são ilícitas e por elas são 

os réus culpáveis, sendo suas condenações medida de rigor. 

 

CONCURSO DE CRIMES 

 

Deve ser frisado, tanto em relação à corrupção ativa (art. 

333 do CP), imputável corruptores MARCOS, JOSÉ e ROGÉRIO, quanto no 

tocante à corrupção passiva (art. 317 do CP), imputável ao corrompido 

GLÊNIO, que a distância temporal a separar os distintos fatos – 

ocorridos, segundo acima apurado, em 11/08/2003, 04/12/2003, 

12/02/2004 e 09/05/2005 –, a ultrapassar o parâmetro 

jurisprudencialmente aceito, de trinta dias, impede que se os 

considere em situação de continuidade delitiva (art. 71 do CP); 

outrossim, não há que se falar em unidade de forma executiva e de 

identidade circunstancial, pelo que a hipótese concursal é a material 

(art. 69 do CP). 

 

2.2.2. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA 

 

Tal como exposto linhas acima, tenho para mim que os fatos 

envolvendo o recurso voluntário 3864, interposto pelo Banco Rural S/A 

– em relação ao qual GLÊNIO percebeu o montante de R$ 75.000,00 

(setenta e cinco mil reais), em 11/08/2003 (fls. 2642 do Apenso 1 - 

cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. VIII) -, ostentam 

tipicidade sob as previsões do art. 317 do CP – quanto a GLÊNIO – e 

do art. 333 do CP – quanto a ROGÉRIO, MARCOS e JOSÉ -, alteração de 

capitulação autorizada expressamente pelo teor do art. 383 do CPP. 

Resta, portanto, subsistente, enquanto imputação de tráfico 

de influência (art. 332 do CP), a narrativa dos fatos em torno do 

recurso voluntário 3540, interposto pelo Banco Rural S/A. 

No caso de JOSÉ, também acusado, com visto, por esta 

infração, deve ser notado o quanto minudenciado no item 2.1.25: em 

função de sua idade avançada, ao fazer jus a prazo prescricional 

diferenciado (art. 115 do CP), a pretensão punitiva em seu desfavor 

aviada já feneceu (art. 107, IV, do CP). 

Encontra-se assim redigido o tipo penal tido por violado: 

 
Art. 332 - Solicitar, exigir, cobrar ou obter, 

para si ou para outrem, vantagem ou promessa de 

vantagem, a pretexto de influir em ato praticado 

por funcionário público no exercício da função:  

 

Tenho para mim que, do quanto restou apurado, não se 

evidenciou que tenha sido, por GLÊNIO, MARCOS, ROGÉRIO e JOSÉ, 

cobrada vantagem indevida a pretexto de influenciar a atuação de 

funcionário público, no exercício da função – in casu, o então 

Procurador da Fazenda Nacional, oficiante perante o Conselho de 

Recursos do Sistema Financeiro Nacional, Dr. Ricardo Cueva, hoje 

Ministro do C. Superior Tribunal de Justiça, situação na qual não há 

como se lhes responsabilizar penalmente pela infração imputada. 

A absolvição será, assim, medida de rigor (art. 386, II, do 

CPP). 
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2.2.3. LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

Há, da narrativa denuncial a respeito desta figura típica 

(art. 1º, da Lei 9613/98), duas supostas formas de prática desta 

alegada infração. 

A primeira seria consubstanciada na conduta de alguns dos 

acusados – GLÊNIO, ROGÉRIO e JOSÉ -, que teriam produzido documentos 

com conteúdos inverídicos, para fins de escondimento da ilicitude 

representada pelos pagamentos de vantagens, por ROGÉRIO, MARCOS e 

JOSÉ – corrupção ativa (art. 333 do CP) – a GLÊNIO – corrupção 

passiva (art. 317 do CP) -, permitindo, assim, a ocultação da origem 

ilícita dos proveitos gerados a este último – as vantagens indevidas 

que lhe foram pagas. 

RAMON teve contra si desferida esta acusação também, mas 

seu falecimento provocou a extinção de sua punibilidade (art. 107, I, 

do CP). 

A segunda seria consubstanciada na recepção e negociação de 

ativos provenientes da corrupção passiva (art. 317 do CP) perpetrada 

por GLÊNIO, ocultando-se o proveito de tal infração penal, tendo sido 

desfechadas imputações desta modalidade a GLÊNIO, SAMI e CIBELE. 

Esta conduta foi também imputada a RAMON, que, contudo, 

tendo falecido, teve sua punibilidade devidamente extinta (art. 107, 

I, do CP). 

Passo a tratar, nas seguintes linhas, de cada uma, 

separadamente. 

 

2.2.3.1. PRIMEIRA MODALIDADE DE LAVAGEM: PRODUÇÃO DE LASTRO 
DOCUMENTAL FALSO PARA ESCONDIMENTO DA ORIGEM 

ILÍCITA DOS PROVEITOS DA CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA 

PRATICADA 

 

Como dito anteriormente, foi alegado pelo Ministério 

Público que GLÊNIO, ROGÉRIO e JOSÉ – além de RAMON, que, pelo seu 

falecimento, teve sua punibilidade extinta, com espeque no art. 107, 

I, do CP (fls. 6380) -, teriam produzido documentação continente de 

falsidades para ocultar a origem ilícita e a titularidade dos 

proveitos auferidos por GLÊNIO, em relação à corrupção passiva por 

ele praticada – em conexão à corrupção ativa de autoria de ROGÉRIO, 

MARCOS, ROGÉRIO e JOSÉ. 

Tenho para mim que, à luz do quanto adunado aos autos, a 

imputação restou devidamente comprovada, como passo a expor. 

Antes de mais nada, contudo, consigno que tomo como 

premissa a efetiva ocorrência, em quatro oportunidades entre os anos 

de 2003 e 2005, dos delitos de corrupção ativa e passiva, tal como já 

amplamente examinado no item 2.2.1., e que geraram, para GLÊNIO, 

proveito de R$ 1.724.000,00 (um milhão, setecentos e vinte e quatro 

mil reais). 

Como também já examinado quando analisada a propriedade dos 

valores depositados na conta de cotitularidade de GLÊNIO, RAMON e 

SAMI – quando expostas as bases de minha convicção no sentido de que, 

em verdade, os montantes foram encaminhados a GLÊNIO -, o contrato de 

prestação de serviços firmado entre RAMON e a Tolentino & Mello, em 

verdade, era uma farsa, porque não existia tal relação, sob o prisma 

material. Vejamos. 

 

CONTRATO ENTRE RAMON E A TOLENTINO & MELLO ASSESSORIA 

EMPRESARIAL 

 

Pois bem: analisando o teor dos autos, verifico que os 

elementos coligidos apontam inequivocamente no sentido da 

inexistência material de tal relacionamento contratual, sendo certo 

que a produção do instrumento (fls. 1033/1038 do PAD 

00406.000369/2006-53 – apenso 8, vol. 1) foi imputada, enquanto 

conduta de branqueamento de ativos (art. 1º, V, da Lei 9613/98, pela 

redação legal vigente à época dos fatos) a GLÊNIO e ROGÉRIO – além de 

RAMON, cuja punibilidade foi extinta, tendo em vista seu falecimento 

(art. 107, I, do CP). 
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VULTO PROFISSIONAL DE RAMON E OS PARECERES DE SUA LAVRA 

 

Minha conclusão acerca da inexistência material da relação 

se assenta, em primeiro lugar, na completa disparidade entre os 

montantes pagos – os quais, como apurado acima, atingem, em valores 

atuais, mais de três milhões e meio de reais, em apenas quatro 

pagamentos – e o vulto profissional de RAMON, à época dos fatos, por 

um lado, e o teor dos trabalhos, que foram apresentados como 

comprovação da prestação de serviços em questão, por outro. 

De início, cumpre dizer que RAMON não se encontra listado 

na notória “plataforma Lattes” 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar; 

acessada em 13/04/2017, às 14:29), nem se localiza na internet 

publicações em seu nome, o que significa que RAMON não tem qualquer 

expressão acadêmica. 

Isto, em princípio, já aponta para a improbabilidade de que 

lhe tenham sido pagos centenas de milhares de reais, por seus 

serviços advocatícios, o que se torna mais ainda inverossímil, quando 

se tem em mente a enormidade do número de advogados brasileiros, bem 

como a feroz competição em tal mercado laboral; por que, então, se 

haveria de pagar valores astronômicos a alguém desconhecido? 

No entanto, sua inexpressão acadêmica não é o único fator 

que me leva a crer em sua completa falta de projeção profissional: 

consultando-se o site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro (http://www4.tjrj.jus.br/ConsultaUnificada/consulta.do; 

acesso em 13/04/2017, às 14:48), acham-se, com o número de inscrição 

na Ordem dos Advogados do Brasil de RAMON, entre os anos de 2001 e 

2015, inclusive processos baixados, pouco mais de duas dezenas de 

ocorrências. 

Em consulta ao site da Justiça Federal do Rio de Janeiro 

(http://procweb.jfrj.jus.br/portal/consulta/cons_procs.asp; acesso em 

13/04/2017, às 14:52), acham-se, com o nome de RAMON como patrono, 

ativos, pouco mais de quarenta processos; repetindo-se a consulta 

para serem apresentados feitos arquivados – considerando-se seu 

falecimento -, acham-se mais de seis centenas de processos, a 

maioria, contudo, pertinente a benefícios previdenciários, em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social e em patrocínio de 

segurados. 

Tais processos não costumam (art. 3º do CPP, c/c art. 335 

do CPC) ostentar elevada expressão econômica e, ademais, não dizem 

com a esfera tributária – pois que tratavam os pesquisados de 

temática de benefícios a segurados -, pelo que jamais se prestariam a 

suportar a verossimilhança da relação contratual alegadamente mantida 

com a Tolentino & Mello, e, consequentemente, os elevados valores que 

teriam resultado a RAMON, como remuneração. 

E – é bom que se note – nada foi apresentado em sentido 

contrário à convicção exposta, seja publicações de artigos, livros ou 

participações de RAMON em eventos ou titulação acadêmica, 

absolutamente nada. 

Note-se, por exemplo, o contraste com a projeção 

profissional de alguns dos DD. Defensores dos acusados – de renome 

nacional, ou a própria projeção profissional de GLÊNIO, autor de 

obras jurídicas (e.g. GUEDES, Glênio Sabbad. Implicações da 

Jusfilosofia nos Domínios do Direito (Civil, Processo Civil, Direito 

Administrativo Sancionador, do Mercado Financeiro, Lógica Jurídica, 

Hermenêutica Jurídica e Direito Constitucional. 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/25216-

25218-1-PB.html. Acesso em 14/04/2017, às 14:26) e ex-integrante da 

prestigiosa carreira de Procurador da Fazenda Nacional. 

Mas não é só: para além da falta de expressão profissional 

de RAMON, como para lhe permitir cobrar tais valores, os pareceres 

que foram apresentados, como comprovação da efetiva prestação dos 

serviços, são completamente incompatíveis com as remunerações 

percebidas; vejamos. 

Como salientado pelo Ministério Público, notem-se os 

pareceres apresentados a instruir a petição inicial da demanda de 

afastamento de sigilos, aviada pela União em desfavor de GLÊNIO e 
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outros (fls. 375/402 do Apenso 1 – cópia dos autos 2007.51.01.02.654-

8, vol. II). 

O primeiro deles (fls. 376/377 do Apenso 1 – cópia dos 

autos 2007.51.01.02.654-8, vol. II), de uma generalidade absurda, 

aborda a possibilidade de que se deem “problemas com referência a 

créditos de ICMS acumulado (sic), decorrente de exportações levadas a 

efeito por grandes empresas, aproveitáveis para fins de planejamento 

tributário”, concluindo que, a respeito do tema, “não vemos 

problemas”, sem, contudo, indicar, minimamente, os fundamentos de sua 

manifestação, legais, doutrinários ou jurisprudenciais. 

O parecer é iniciado com erro linguístico grosseiro, uma 

vez que, ao tratar de eventuais créditos do contribuinte a serem 

apropriáveis, evidentemente se refere àqueles nascidos da sistemática 

não-cumulativa de apuração do imposto sobre circulação de mercadorias 

e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação - ICMS (art. 155, II, e §2º, I, da 

CR/88) -, e detidos por exportadores – ou deles adquiridos -, em 

relação às etapas anteriores da cadeia produtiva, pois que não 

passíveis, em princípio, de abatimento na apuração do ICMS por eles 

devido, já que imunes de tal exação operações de exportação (art. 

155, §2º, X, “a”, da CR/88); daí porque jamais poderia o trecho fazer 

menção a “ICMS acumulado”, pois que o adjetivo não se refere à 

espécie tributária – ICMS -, mas ao substantivo “créditos”, sujeito 

da oração e com o qual deveria o adjetivo concordar – “acumulados”, e 

não “acumulado”. 

Isto, se por mais nada, por uma questão de básica lógica: 

apenas “créditos” podem ser acumulados, não uma espécie de imposto – 

ICMS. 

Não se trata de pequena incorreção, pois que se está diante 

de parecer remunerado com os astronômicos valores aferidos linhas 

atrás. 

Além disso, o trabalho não aborda dados concretos, e se 

dirige, aparentemente, a uma consulta feita em tese, o que discrepa, 

em princípio, da realidade do dia-a-dia empresarial (art. 3º do CPP, 

c/c art. 335 do CPC), em que os gestores buscam produzir – inclusive, 

se necessário, pela via da contratação onerosa de atividade 

consultiva, a lhes subsidiar as decisões de gestão – soluções a 

problemas concretos, sendo inverossímil que tenham sido dirigidas 

consultas teóricas, meramente acadêmicas, mediante remuneração 

altíssima, tanto mais a alguém que não ostentava credenciais neste 

campo que a justificassem minimamente, ao tempo dos fatos, como já 

asseverado. 

No trabalho, ainda é sugerido que não se utilize, como 

etapas da cadeia produtiva geradoras de créditos para aproveitamento, 

“negócios fictos ou simulados, ou documentos fraudulentos”, o que, 

como percebido pelo Parquet, equivaleria a um advogado criminalista, 

sem expressão qualquer, cobrar centenas de milhares de reais para 

sugerir a um cliente, em parecer, que não pratique um homicídio, pois 

poderá vir a ser responsabilizado; trata-se de completo absurdo. 

O tema abordado, outrossim – créditos de ICMS – discrepa do 

objeto contratual, conforme o instrumento apresentado (fls. 1033/1038 

do PAD 00406.000369/2006-53 – apenso 8, vol. 1), que se restringiria 

a atuação em torno de tributos federais, sendo comezinho que não há 

que se falar em compensação entre créditos de um tributo estadual 

(art. 155, II, da CR/88) e obrigações tributárias devidas à União 

(art. 170 do CTN), pois que, como requisito para qualquer 

compensação, se não lógico, ao menos legal (art. 368 do CC), os 

mesmos indivíduos devem ser credor e devedor, reciprocamente, sem o 

que o encontro de contas não é viável. 

Os outros pareceres apresentados (fls. 378/402 do Apenso 1 

– cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. II) ostentam, em suma, as 

mesmas características – erros grosseiros de língua portuguesa, 

abstração, rarefeita indicação de fundamentos, baixa densidade 

técnica e proposição de bizantinas sugestões aos clientes -, e alguns 

nem mesmo dizem com tema tributário (e.g. fls. 379/381, 383/386, 

388/391 do Apenso 1 – cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. II). 

Evidente que tais pareceres jamais justificariam a 

subsistência de uma relação contratual em que pagos os astronômicos 

valores detectados acima. 
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Mas não é só: quando interrogado judicialmente, JOSÉ 

admitiu expressamente que tais pareceres não eram trabalhos 

efetivamente apresentados por RAMON, mas que teriam sido elaborados 

para justificar, a executivos do setor bancário – os clientes da 

Tolentino & Mello Assessoria Empresarial –, os montantes supostamente 

cobrados pela pessoa jurídicas por ele gerida, e dos quais saíam os 

honorários pagos a RAMON; confira-se o pertinente trecho (termo em 

fls. 6392/6393 e mídia em fls. 6394): 

 
“Aqueles pareceres, eu pedi ao Dr. Ramon, falei 

“Ramon, me manda o que você tiver lá, porque o 

Zé Augusto tá me pressionando”. Zé Augusto, do 

Banco Rural. Zé Augusto falava assim: “Zé 

Roberto, o meu departamento jurídico é muito 

ciumento, então eu tô comprando um negócio, que 

custa 65 milhões de reais, vô pagá 30%, e vô te 

pagá um honorário exagerado. O departamento 

jurídico vai querer saber “mas por que você vai 

pagar esse dinheirão para esse sujeito lá de 

Belo Horizonte – evidentemente se referindo o 

réu a si próprio -, sendo que o departamento 

jurídico era no Rio” Porque a sede do Banco 

Rural era no Rio. “Você vai pagar esse dinheirão 

para esse sujeito desconhecido, lá de Belo 

Horizonte, que ninguém conhece? Você tem um 

departamento jurídico aqui, vamos fazer isso 

para você” Então, o Zé Augusto falava assim: 

“Então você, o pessoal lá, você me arranja, me 

prepara, é, um dossiê, sobre você, sobre a sua 

experiência, para eu chegar lá nos caras e falar 

“ó, to contratando um sujeito, foi da Receita, 

aquele negócio todo, que é um especialista nisso 

daí, e tal. E coloca aí a experiência da 

Tolentino & Melo, e coloca aí as outras 

experiências.” Aí coloquei o currículo do 

Rogério Tolentino, e pedi ao Ramon “Ó Ramon, me 

manda o que você tiver”. Ele me mandou aquilo 

ali, aquilo lá era para fazer um dossiê e mandar 

para o Zé Augusto. “Zè Augusto, tai o dossiê, 

com a papelada aí, dizendo como é a nossa 

empresa etc”. (...) Era mais um negócio... não 

ia ficar bom não, mas era mais uma 

justificativa. 

[Pergunta do Juízo: Então esses pareceres na 

verdade, desculpa interromper o senhor, só para 

ficar claro... Esses pareceres de que se teria 

valido o Ministério Público para oferecimento da 

denúncia não eram a materialização da atividade 

consultiva do Dr. Ramon, eram apenas, só, para 

montar um portfólio, para apresentar para uma 

das instituições financeiras, como justificativa 

pelo valor dos honorários pagos à Tolentino & 

Melo; é isso?] 

Talvez as duas, porque eu estava trabalhando 

também para o BMG, e o BMG queria crédito (...) 

mas a verdade é essa, que o senhor acabou de 

afirmar. Era mais um “dourar a pílula”, ou fazer 

uma embalagem para justificar a cobrança, o 

pagamento de honorários, fora do departamento 

jurídico do banco, que era enorme. E era no rio, 

carioca não gosta de mineiro (...) 

[Pergunta do Juízo: Eram um produto de 

marketing, então, esses pareceres, né?] 

É, um produto de marketing; não muito bom, 

porque o Dr. Ramon nunca foi parecerista de 

nada, ele era um advogado prático.“(entre 37:15 

e 40:45) 

 

Ao lado da inverossimilhança de algumas de suas alegações – 

como a de que o setor jurídico de instituição bancária cliente da 

Tolentino & Mello Assessoria Empresarial não o conheceria, pois que, 

como abordado mais adiante, seu currículo e sua experiência na 

Administração Tributária falam por si, e que teria preconceito com a 

sua pessoa, por ser mineiro -, note-se que ressai incontestável a 

inviabilidade de que os “pareceres” tenham justificado o pagamento 

dos valores acima apurados. 

Suas alegações buscam apenas tentar dar um mínimo de 

consistência lógica à sua tese defensiva, após a constatação da 

inidoneidade dos pareceres: não, aquele não teria sido o serviço 
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prestado por RAMON, segundo JOSÉ, e tais trabalhos teriam sido apenas 

elaborados para justificar os valores cobrados pela Tolentino & 

Mello, uma vez que teriam enfrentado resistências em sua pretensão de 

verba honorária, por setores das instituições financeiras clientes. 

A narrativa é, quanto a tais fatos, completamente 

inverossímil, a uma, porque – como se verá mais adiante – JOSÉ era 

pessoa da mais alta qualificação, e jamais um “desconhecido”, e, de 

qualquer forma, custa a crer que advogados de instituição financeira 

desconfiem de determinado prestador de serviços pelo simples fato de, 

apesar de suas exuberantes qualificações – tendo sido nada menos que 

Delegado da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte -, ser 

sediado em Minas Gerais, porque “carioca não gosta de mineiro”. 

A duas, o raconto não guarda consistência lógica, pois que, 

se desconfiavam os advogados das instituições financeiras de suas 

qualificações, certamente desconfiariam mais ainda após ver os 

bizantinos “pareceres” firmados por RAMON. 

Seja como for, outro réu insistiu na tese da efetiva 

prestabilidade dos pareceres para substanciação da tese acerca da 

existência da prestação de serviços em questão, pois que teriam sido 

lavrados em tal contexto. 

Quando confrontado com a incompatibilidade entre o teor dos 

pareceres e os vultosos valores que teriam sido pagos a RAMON, como 

remuneração, GLÊNIO, em sede de interrogatório judicial, disse, com 

de forma particularmente cínica (termo em fls. 6386/6387 e mídia em 

fls. 6394): 

 
“O Ministério Público também fala da questão da 

avaliação dos pareceres, do seu valor... Olha, 

Excelência, depois que para a iniciativa priva, 

o que há de pareceres sendo cobrados valores 

estratosféricos, você não tem noção... Se o 

Ministério Público acha valores desta ordem 

altos, é porque há outros pareceres, dados por 

outros especialistas, que vão a valores muito 

mais altos que estes“(entre 16:45 e 17:20) 

 

GLÊNIO procurou ainda dizer que RAMON teria lavrados muitos 

outros pareceres, e que os apresentados seriam meras consequências 

lógicas de anteriores – em “cadeias de pareceres” -, elaborados 

diariamente, e que as atividades deste seriam inclusive de due 

dilligence, conceito conhecido mas que o réu não soube dizer em que, 

exatamente, se materializava no trabalho de RAMON, repetindo, por 

diversas vezes que este aferiria créditos e a saúde financeira de 

empresas, enfim, trabalhos de administrador ou contador. 

A alegação não tem consistência lógica: ora, se RAMON 

elaborava pareceres diários, por que não foram encontrados? Não teria 

sido deixado arquivo? Não estariam alguns – pois, se diários, e 

durando a relação alguns anos, literalmente milhares teriam sido 

produzidos – disponíveis à Tolentino & Mello, para encartamento 

nestes autos, a ser promovido por ROGÉRIO e JOSÉ, seus gestores? Não 

teriam estes, processados criminalmente sob fundamento de 

fraudulência de tal relação contratual, interesse e motivação em 

promover sua juntada aos presentes autos? 

 Ademais, observando-se os pareceres adunados aos autos, 

vê-se que, neles (fls. 375/402 do Apenso 1 – cópia dos autos 

2007.51.01.02.654-8, vol. II), não é feita qualquer menção a 

consultas anteriores, ou a “cadeias de pareceres”, como quer GLÊNIO.  

GLÊNIO disse ainda que a especialidade de RAMON era na área 

compreendida na interseção interdisciplinar entre os Direitos 

Previdenciário, Trabalhista e Comercial – sem explicar, ao certo, 

como tal atuação se caracterizaria como consultoria tributária, sob a 

alegação de que se trataria de controvérsia “semântica”; já JOSÉ 

reafirmou esta expertise de RAMON, mas sem esclarecer minimamente em 

que consistia sua atividade, nem muito menos a justificativa dos 

vultosos valores por ele percebidos. 

Compare-se o teor dos pareceres firmados por RAMON, por 

exemplo, com as peças ofertadas pelos DD. Defensores de MARCOS, JOSÉ 

e ROGÉRIO, ao longo deste feito; em todas as intervenções, se tem 

reta utilização linguística, argumentação profunda e muito 
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inteligente, e exuberante indicação de fundamentos das postulações; 

esta é a marca de trabalhos advocatícios de elevada remuneração.  

Logo se vê, portanto, que nada foi apresentado que desse 

credibilidade à tese de que teriam sido prestados serviços 

advocatícios por RAMON à Tolentino & Mello Assessoria Empresarial, 

sendo certo que os pareceres em questão (fls. 375/402 do Apenso 1 – 

cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. II) jamais se poderiam 

prestar a fazê-lo. 

 

VULTO PROFISSIONAL DE JOSÉ 

 

Um outro fator solapa a veracidade da tese da existência da 

tal relação de prestação de serviços: o agudo contraste entre o 

histórico profissional de JOSÉ e a pretensa contratação de RAMON, sem 

credenciais minimamente comparáveis, para atuar em área de domínio do 

primeiro, sem qualquer justificativa plausível. 

JOSÉ ocupou vários cargos na Administração Tributária 

Federal – dentre os quais o de Delegado da Receita Federal em Belo 

Horizonte - e exerceu o magistério em diversas instituições, públicas 

e privadas (fls. 406 do Apenso 1 – cópia dos autos 2007.51.01.02.654-

8, vol. II), tendo sido confirmado, em sua trajetória profissional, 

que integrou a prestigiosa carreira de Auditor-Fiscal da Receita 

Federal do Brasil (fls. 411/413 do Apenso 1 – cópia dos autos 

2007.51.01.02.654-8, vol. II), que congrega os agentes mais 

qualificados do Fisco Federal. 

Por que necessitaria contratar RAMON? A esta pergunta, 

GLÊNIO e JOSÉ, quando interrogados judicialmente, simplesmente não 

conseguiram fornecer uma resposta minimamente convincente, falando em 

apuração de créditos e verificação de saúde financeira de 

empreendimentos, mas sem explicar o que, efetivamente, era feito por 

RAMON – para além, como visto acima, da completa imprestabilidade dos 

pareceres apresentados em etapa pré-processual, para atestação da 

prestação dos serviços. 

Pior: por que JOSÉ e ROGÉRIO necessitariam de RAMON para 

lhes preparar pareceres como os apresentados (fls. 375/402 do Apenso 

1 – cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. II), se JOSÉ tinha 

credenciais profissionais verdadeiramente estelares? A pergunta não 

tem resposta viável, o que aponta concretamente, como mais um 

elemento, no sentido da inexistência material da relação contratual 

em tela. 

 

VULTO PROFISSIONAL DE ROGÉRIO 

 

Ocorre que não era só JOSÉ quem ostentava exuberante 

currículo, como conhecedor do Direito Tributário; ROGÉRIO tampouco 

era desconhecedor do tema, tendo sido, por duas vezes, nada menos que 

Presidente do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais 

(fls. 6504/6506) – o órgão de cúpula, julgador de recursos 

administrativos na esfera da Administração Tributária Estadual 

mineira, a contraparte estadual do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais, no âmbito federal; ROGÉRIO ainda é mencionado, na 

transcrição de um julgado do C. Superior Tribunal de Justiça em 

matéria tributária, em um artigo científico publicado no prestigiado 

veículo de mídia especializada “Carta Forense”, da pena de ninguém 

menos que o festejado mestre Ives Gandra Martins (fls. 6507/6508)! 

Diante de dois sócios com tais credenciais, por que haveria 

de necessitar a Tolentino & Mello dos serviços de RAMON, tanto mais 

quando materializados nos bizantinos pareceres acima analisados, e 

remunerando-se com os astronômicos valores antes apurados? 

 

VAGUEZA DO CONTRATO E FORMA DE REMUNERAÇÃO 

 

Além do acima exposto, milita ainda, em sentido contrário 

da efetiva existência da relação de prestação de serviços 

advocatícios em tela, a vagueza dos termos contratuais em que 

supostamente entabulada a avença, além de estranhezas em torno de sua 

remuneração, devida sinalagmaticamente a RAMON, como contrapartida 

(fls. 1033/1038 do PAD 00406.000369/2006-53 – apenso 8, vol. 1). 
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Perceba-se a indeterminação do objeto contratual – a 

suposta prestação de serviços por RAMON à Tolentino & Mello 

Assessoria Empresarial (fls. 1033/1034 do PAD 00406.000369/2006-53 – 

apenso 8, vol. 1): 

 
“I- Objeto 

c) O presente contrato tem por objeto a 

prestação de serviços de consultoria de 

natureza tributária aos Clientes, pessoas 

jurídicas, previamente determinados pela 

CONTRATANTE, referentes à apuração e 

apropriação de créditos tributário (sic) 

federais, junto à Secretaria da Receita 

Federal do Ministério da Fazenda, mediante a 

elaboração, o envio, e o acompanhamento de 

pedidos de restituição e/ou compensação de 

créditos de natureza tributária, nos termos 

da legislação específica. 

d) Os serviços compreendem ainda estudos, a 

elaboração de pareceres e eventuais defesas 

administrativas e judicial (sic) dos 

Clientes citados, da Contratante, a serem 

feitos pelo Contratado, em todas as 

instâncias e juízos, visando ao 

reconhecimento do direito à apropriação dos 

referidos créditos tributários pelos 

referidos Clientes da Contratante, assim 

como o patrocínio de ações administrativas e 

judiciais que tenham o mesmo propósito. 

Neste sentido, o contratado se compromete a 

envidar todos os esforços no sentido de que 

a tramitação dos processos e o 

reconhecimento da validade dos créditos 

pelos órgãos da Secretaria da Receita 

Federal sediados no Estado do Rio de Janeiro 

se deem num prazo o mais curto possível” 

 

 A vagueza dos termos contratuais é condizente com casos, 

segundo o que se percebe da observação do que comumente ocorre (art. 

3º do CPP, c/c art. 375 do CPC), em que a relação contratual não 

existe, e o instrumento serve apenas para dar aparência de legalidade 

a pagamentos, no mais das vezes, pertinentes a ilícitos criminais; 

evidente que a vagueza contratual, por si só, não é sinal da 

inexistência da relação contratual, mas, aliada ao restante dos 

elementos em apreciação – como examinado nos diversos itens deste 

tema -, aponta em tal sentido. 

Quanto à remuneração (fls. 1036/1037 do PAD 

00406.000369/2006-53 – apenso 8, vol. 1), é fixada em “40% quarenta 

por cento) do êxito total auferido pelos Clientes, este entendido 

como o valor atualizado dos créditos que os Clientes da Contratante 

efetivamente apropriarem em sua contabilidade fiscal, uma vez 

definitivamente homologados, de forma expressa ou tácita, pela 

Secretaria da Receita Federal, os pedidos de restituição e/ou 

compensação encaminhados ao órgão no Estado do Rio de Janeiro”. 

Ora, se RAMON não tinha relação direta com os clientes da 

Tolentino & Mello, é de se presumir que esta também auferisse, sobre 

o montante do “êxito”, uma parcela, até mesmo porque a remuneração 

era responsabilidade da Tolentino & Mello, calculada sobre montante 

que não lhe pertencia, mas a seus clientes – os créditos que 

conseguissem apropriar em sua escrita fiscal; em um quadro que tal, 

soa quase antieconômico que clientes da Tolentino & Mello 

contratassem o serviço, já que quase metade do proveito econômico da 

empreitada seria destinado apenas a RAMON, isto sem contar a parcela 

que fosse cobrada pela Tolentino & Mello. 

 

INCOMPATIBILIDADE DOS VALORES PERCEBIDOS COM FATOS 

GERADORES DE DIREITO À REMUNERAÇÃO 

 

Há, contudo, outras circunstâncias relacionadas à suposta 

remuneração, que indicam a inexistência da relação contratual.  

Note-se que, à luz do instrumento contratual (fls. 

1033/1038 do 00406.000369/2006-53 – apenso 8, vol. 1), para fazer jus 

a remuneração, RAMON deveria ter promovido o reconhecimento, pelo 

Fisco Federal, de direito creditício em favor de determinado 
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contribuinte, dimensionada sua paga em 40% do montante de tal 

proveito; somente esta hipótese é prevista como geradora de direito à 

remuneração. 

E nenhum vestígio de qualquer destas prestações de 

serviços, a qualquer empresa, ou da obtenção do proveito econômico 

visado, foi apresentado! 

Veja-se, por exemplo, o recebimento do valor de R$ 

782.000,00 (setecentos e oitenta e dois mil reais), na conta 

cotitularizada por GLÊNIO, SAMI e RAMON, no dia 04/12/2003; para que, 

à luz do contrato, RAMON fizesse jus a tal montante, alguma cliente 

da Tolentino & Mello teria que ter tido reconhecido direito a crédito 

em face do Fisco Federal no importe de R$ 1.955.000,00 (um milhão, 

novecentos e cinquenta e cinco mil reais); que empresa foi esta? Não 

teria a Tolentino & Mello, gerida por JOSÉ e ROGÉRIO, registro disso? 

Por que não foi apresentado? 

O mesmo se diga quanto à percepção, na conta de 

cotitularidade de GLÊNIO, SAMI e RAMON, no dia 12/02/2004, de 

367.000,00 (trezentos e sessenta e sete mil reais); para fazer jus a 

tal valor, alguma cliente da Tolentino & Mello teria que ter tido 

reconhecido, em face do Fisco Federal, direito de crédito no importe 

de R$ 917.500,00 (novecentos e dezessete mil e quinhentos reais). Da 

mesma forma: que empresa foi esta? Onde está? Onde estão os registros 

da operação? 

O mesmo se aplica aos demais recebimentos na conta em 

questão: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), em 11/08/2003, e 

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em 09/05/2005. 

 

A AÇÃO DECLARATÓRIA 2005.001.134993-0 

 

Diante desta contradição – e a impossibilidade de superação 

da ausência de documentos comprobatórios -, foi encenado, pelos réus 

JOSÉ, ROGÉRIO e GLÊNIO, lamentável espetáculo perante o Judiciário 

Fluminense, em prejuízo da dignidade deste último.  

Foi proposta “demanda” por RAMON em face da Tolentino & 

Mello, questionando a remuneração contratualmente estabelecida, sob a 

justificativa de que muitos serviços teriam sido prestados, tendo 

restado impossibilitada a percepção de verbas remuneratórias, pois 

que teriam sido contratualmente estipuladas com base em eventos que 

não teriam vindo a ocorrer: a apropriação de créditos tratada nas 

linhas anteriores. 

Perceba-se, demanda proposta quando já ventilado 

publicamente o chamado escândalo “Mensalão” e já sujeito de interesse 

investigativo GLÊNIO, em outubro de 2005. 

A petição inicial da demanda foi apresentada, em cópia, por 

ROGÉRIO, em sua resposta à acusação (fls. 1714/1717), bem como a 

“contestação” da Tolentino & Mello (fls. 1718/1720), em que a pessoa 

jurídica assente com a pretensão de RAMON e pugna pela homologação de 

“acordo”, para que se alterasse a forma de remuneração, como para 

justificar recebimentos, por RAMON. 

Entre a distribuição da demanda, em 28/10/2005 e a 

conciliação, em 02/02/2006, transcorreram cerca de três meses, apenas 

(fls. 1712), nem de longe o tempo médio de duração de exercício de 

pretensão resistida perante o Poder Judiciário. 

Fácil é verificar que não havia qualquer necessidade de 

demanda judicial, para alteração contratual, pois, como consabido, 

basta o acordo de vontades; aqui, contudo, avulta a canhestra 

tentativa de produzir coisa julgada para influenciar investigações em 

curso. 

Efetivamente, o quadro não é distinto da hipótese em que, 

tendo sido praticado um roubo em coautoria (art. 157 do CP), um 

roubador promova uma demanda judicial em face de seu comparsa, 

alegando que teria lhe prestado um serviço – e.g. pintado uma parede 

– no dia e hora do roubo e em outro local, naturalmente, ao que o réu 

proporia um acordo, homologado judicialmente; em, um caso que tal, 

terá sido produzida comprovação de que o serviço foi prestado, e, 

portanto, o roubo não foi praticado por seus autores? A resposta 

somente pode ser sonoramente negativa. 
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Seja como for, em audiência, foi homologado o “acordo” 

(fls. 1710/1712), firmado pelos réus JOSÉ e RAMON, como patronos das 

“partes”; ocorre que, ainda que ignorado evidente conluio das 

“partes” para produzir coisa julgada em favor de seus interesses, no 

sentido de conferir sustentação a uma relação contratual inexistente, 

quatro problemas persistem, e que impedem que se considere sanada a 

incompatibilidade entre os valores creditados na conta de 

cotitularidade de GLÊNIO, SAMI e RAMON, e a suposta remuneração por 

serviços advocatícios prestados com base no contrato em questão. 

Primus, não é apresentado o efetivo teor da alteração 

clausular acordada – a “contestação” da Tolentino & Mello remete tal 

teor a minuta não apresentada (fls. 1718/1720); secundus, se houve 

alteração clausular, por força da bizarra demanda judicial acima 

narrada, em 2006 – a peça da Tolentino & Mello, sem sequer 

comprovação de protocolamento, é datada de 2006, com acordo 

homologado em 02/02/2006 (fls. 1710) -, como justificar, com tal 

fundamento, pagamentos feitos em 2003, 2004 e 2005? 

Tertius: na petição inicial de RAMON (fls. 1714/1717), é 

articulada a suposta inadequação da cláusula contratual a prever a 

forma de cálculo de sua remuneração, diante do fato de que muitos 

trabalhos haviam sido realizados, sem que tenha sido produzido, em 

concreto, fato gerador tal como entabulado; ainda é dito que, em 

04/12/2003, teriam sido pagos R$ 782.000,00 (setecentos e oitenta e 

dois mil reais) “pelos serviços até então prestados” (fls. 1715). 

Ocorre que, até a homologação do acordo, não era esta a 

remuneração acordada – como visto anteriormente, condicionada a 

êxitos em apropriação de créditos em face do Fisco Federal, em 

escrita fiscal de empresas, e calculada sobre tal montante; terá, 

então, a Tolentino & Mello pago centenas de milhares de reais a 

RAMON, advogado sem projeção profissional, por pareceres bizantinos 

pertinentes a área tributária de completo domínio de JOSÉ, gestor da 

pessoa jurídica, e em completa dissonância ao que dispunha a respeito 

o instrumento contratual que regia a suposta relação entre as partes? 

Evidentemente que se trata de outra alegação fantasiosa . 

Quartus, há um último ponto a ser abordado, a respeito da 

inidoneidade do feito judicial em questão alterar o panorama: mesmo 

até que o acima exposto não fosse verdadeiro, a própria petição 

inicial (fls. 1714/1717) apenas é mencionado o montante de R$ 

782.000,00 (setecentos e oitenta e dois mil reais), como remunerações 

percebidas em descordo com a regência contratual original; e os 

valores de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), pagos em 

11/08/2003 (fls. 2642 do Apenso 1 - cópia dos autos 

2007.51.01.02.654-8, vol. VIII), de R$ 367.000,00 (trezentos e 

sessenta e sete mil reais), em 12/02/2004 (fls. 2645 do Apenso 1 - 

cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. VIII), e de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais), 09/05/2005 (fls. 2649 do Apenso 1 - cópia dos 

autos 2007.51.01.02.654-8, vol. VIII), todos recebidos antes da 

distribuição da “demanda”, em 28/10/2002 (fls. 1712)? Terão também 

sido recebidos sem cobertura contratual idônea? Por que não foram 

mencionados na petição inicial? Aqui também desponta o caráter 

fársico da demanda. 

O lamentável espetáculo, que ostenta, potencialmente, 

relevância jurídico-penal (art. 347 do CP), não terá determinado 

envio de peças para apuração, dado o longo tempo transcorrido desde 

então, mais de dez anos, suficiente a fazer fenecer eventual 

pretensão de responsabilização que lhe pudesse advir (art. 109, IV, 

do CP); está, contudo, patenteada a fraude, por meio da propositura e 

conciliação simuladas naqueles autos, e que nem de longe servem à 

socorrer a relação contratual ora em exame. 

É certo que condutas assim mais ainda reforçam a convicção 

a respeito da inexistência da relação contratual em tela; houvesse, 

com efeito, tal relação, por que haver-se-ia de simular demanda 

judicial lhe tendo como objeto?  

 

LAUDO PERICIAL 430/13-SR/RJ 
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No curso da demanda e em função da decisão de fls. 5165, 

foi realizada perícia sobre o contrato de prestação de serviços 

firmado entre RAMON e a Tolentino & Mello, que se encontrava, em via 

original, acostado a autos outros, que tiveram que ser obtidos por 

empréstimo, para viabilização do exame (fls. 5407/5410). 

Os trabalhos periciais encontram-se materializados na 

Informação 77/2013 – NUCRIM/SETEC/SR/DPF/RJ (fls. 5536/5540) e no 

Laudo 430/13 - NUCRIM/SETEC/SR/DPF/RJ (fls. 5541/5549), quando se 

externou conclusão pela existência de “convergências de grafismo” 

entre as peças que contavam com a assinatura de RAMON, “que permitem 

estabelecer unicidade de punho entre as mesmas” (fls. 5558); a partir 

de tal afirmação, encontra eco a conclusão de que RAMON firmou o 

contrato; quando à assinatura aposta em nome da Tolentino & Mello, 

“não pôde ser examinada em virtude da ausência de material gráfico 

padrão para os confrontos” (fls. 5558). Já no que diz com a produção 

do instrumento contratual, foi asseverado, sendo datado de 2003, que 

“o documento foi produzido através de impressão a laser sobre papel 

timbrado da empresa”, e que “tal tipo de impressão já era disponível 

no Brasil no ano de 2003” (fls. 5557); no que diz com 

“envelhecimento/armazenamento do papel”, foi afirmado pelo expert que 

“apresenta bom estado de conservação”, e que “não é possível 

determinar com precisão a idade do documento” (fls. 5558); quanto à 

possibilidade adulteração, disse o expert que ”não foram detectados 

vestígios de adulteração material n documento questionado” (fls. 

5559). 

O exame aponta para a probabilidade concreta de que não 

haja qualquer forja material no contrato; isto – a aparente 

veracidade formal do instrumento -, porém, não tem qualquer eficácia 

desconstitutiva do quanto examinado nos itens anteriores. 

Com efeito, se o instrumento foi produzido na época de sua 

datação, e firmado coetaneamente pelas pessoas envolvidas na pretensa 

relação contratual ali indicada, isto nada diz com a existência 

material da relação jurídica em questão. 

Note-se que, se o documento se destinou apenas a produzir 

lastro documental de uma relação materialmente inexistente – e todo o 

desenvolvido linhas acima aponta justa e inequivocamente neste 

sentido -, o fato de ser produzido o instrumento, na data indicada e 

firmado pelas “partes” da avença, não confere existência material à 

relação; não afasta a ausência de consistência lógica da contratação 

– ante a disparidade técnico-profissional entre RAMON e JOSÉ, para 

atuação na área de domínio deste último -, não afasta a ausência de 

correlação lógica entre os bizantinos pareceres apresentados e a 

astronômica remuneração percebida, não afasta a admissão de JOSÉ de 

que tais pareceres não materializavam, em verdade, os serviços de 

RAMON, não afasta a ausência de vestígios outros da prestação dos 

serviços, não afasta a incompatibilidade entre os pagamentos feitos a 

RAMON e a regência contratual de sua remuneração, nem afasta a 

flagrante fraudulência da demanda 2005.001.134993-0, conduta que 

jamais teria sido adotada, tivesse o contrato efetiva existência 

material. 

 

TRIBUTAÇÃO SOBRE OS MONTANTES 

 

Alguns dos acusados alegaram que os montantes em questão, 

indicados – como visto, falsamente – como remuneração pelos serviços 

de RAMON, teriam sido atestados como tal pelo Fisco Federal. 

A alegação simplesmente não se sustenta; como já examinado 

em sede preliminar, a uma, o feito não envolve acusação de ilícito 

tributário, e, a duas, eventual juízo que o Fisco Federal faça a 

respeito da titularidade de determinada verba, como acréscimo 

patrimonial assimilável à noção de fato gerador do imposto sobre a 

renda e proventos de qualquer natureza (art. 43 do CTN, c/c art. 7º, 

II, da Lei 7713/88), não vincula o convencimento do Magistrado na 

esfera criminal. 

Isto porque tais juízos do Fisco são feitos a partir de 

informações, com pouco aprofundamento sobre a matéria fática 

subjacente – afora hipóteses de ação fiscal motivada por suspeitas de 
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fraude -, e nem de longe consideram a possibilidade de que se tenham 

dado os fatos articulados na denúncia. 

Para além disso,  Fisco, para fins de tributação, não 

distingue fontes lícitas de ilícitas de acréscimos patrimoniais, 

quando fatos geradores de obrigações tributárias principais (art. 

118, I, do CTN); tudo o que importa para o Fisco é se ocorrido algum 

fato gerador de obrigação tributária – formal e aparentemente regular 

-, e se recolhido o valor da consequente obrigação tributária (art. 

113, §1º, do CTN); em caso positivo, não há maiores cogitações. 

De fato, é de se imaginar que o Fisco fosse despender 

energias e pessoal com o aferimento da veracidade de uma obrigação 

tributária, cujo recolhimento foi feito, e, se verificada sua 

inexistência, o valor não mais seria devido? Trata-se de completa 

fantasia, data máxima vênia. 

Logo, o suposto fato – sem comprovação, diga-se (art. 156 

do CPP) - de que o Fisco teria fiscalizado os pagamentos e com eles 

consentido não tem qualquer eficácia desconstitutiva do quanto acima 

afirmado. 

 

INEXISTÊNCIA MATERIAL DA RELAÇÃO SUBJACENTE AO INSTRUMENTO 

 

Tenho, portanto, por inequivocamente comprovado que a 

relação de prestação de serviços entre RAMON e a Tolentino & Mello 

não tinha existência material. 

Se assim é, e os montantes, como já exposto, eram 

pagamentos de vantagens indevidas a GLÊNIO – a gerar-lhe proveito 

financeiro -, impõe-se a conclusão de que o contrato fraudulento 

(fls. 1033/1038 do 00406.000369/2006-53 – apenso 8, vol. 1) tinha 

como única motivação impedir a detecção da ilicitude, escondendo-se 

assim, de uma só vez e em relação ao proveito, sua origem – pois que 

travestidos pagamentos de vantagens indevidas de honorários 

advocatícios – e sua propriedade – pois que atribuída a titularidade 

dos valores a RAMON, quando na verdade eram de GLÊNIO. 

Sem dúvida, a produção desta documentação é atribuível aos 

dois acusados – GLÊNIO e ROGÉRIO. 

GLÊNIO deve ser responsabilizado, pois que, tendo sido o 

contrato fraudulento firmado para ocultar a origem e propriedade de 

proveito econômico de infração penal por ele praticada – corrupção 

passiva (art. 317 do CP) -, e tendo como um dos pretensos 

contratantes seu próprio pai – RAMON -, evidente sua atuação para 

viabilizar a produção do fársico instrumento, a qual não teria 

ocorrido sem sua concordância e concorrência. 

A ROGÉRIO, o fato é atribuível pois que, para além de um 

dos pagadores das vantagens indevidas a GLÊNIO, a cujo ocultamento se 

destinava o instrumento contratual fraudulento, foi ele – ROGÉRIO – 

quem assinou o instrumento (fls. 1033/1038 do 00406.000369/2006-53 – 

apenso 8, vol. 1), por parte da Tolentino & Mello Assessoria 

Empresarial. 

 

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA E VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

Foi ainda imputado pelo Ministério Público que JOSÉ teria 

produzido declaração falsa, indicando a existência e vigência da 

relação contratual entre a Tolentino & Mello e RAMON. 

Julgo que há prova do alegado. 

De fato, creio que não há dúvidas de que JOSÉ firmou a 

declaração (fls. 1043/1044 do PAD 00406.000369/2006-53 – apenso 8, 

Vol. I) atestando falsamente existência e vigência da relação 

contratual; a declaração, endereçada a GLÊNIO, visava fornecer-lhe 

material com vistas a apresentar falsamente a versão neste sentido 

engendrada a órgãos de controle, para afastar as suspeitas – 

confirmadas, tal como amplamente elucidado no corpo deste ato 

sentencial – de que os valores depositados na conta de cotitularidade 

de RAMON, SAMI e GLÊNIO se destinavam a este último e, na verdade, 

eram vantagens indevidas percebidas em conexão à função pública por 

ele ocupada, e, portanto, proveito do delito de corrupção passiva 

(art. 317 do CP). 
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Da mesma forma como o contrato de prestação de serviços 

examinado no item anterior, a declaração em voga tinha como única 

motivação impedir a detecção da ilicitude, escondendo-se assim, de 

uma só vez e em relação ao proveito da infração praticada por GLÊNIO, 

sua origem – pois que travestidos pagamentos de vantagens indevidas 

de honorários advocatícios – e sua propriedade – pois que atribuída a 

titularidade dos valores a RAMON, quando na verdade eram de GLÊNIO. 

 

JUÍZO JURÍDICO DA PRODUÇÃO DO CONTRATO E DA DECLARAÇÃO 

  

Dispunha o art. 1º, V, da Lei 9613/98, na redação vigente à 

época dos fatos: 
 

Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, 

origem, localização, disposição, movimentação ou 

propriedade de bens, direitos ou valores 

provenientes, direta ou indiretamente, de crime: 

(...) 

V – contra a Administração Pública, inclusive a 

exigência, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, de qualquer vantagem, como 

condição ou preço para a prática ou omissão de 

atos administrativos;” 

 

Como se viu anteriormente, tanto o fraudulento contrato de 

prestação de serviços, firmado entre RAMON e a Tolentino & Mello 

(fls. 1033/1038 do PAD 00406.000369/2006-53 – apenso 8, vol. 1), 

quanto a declaração de existência e vigência contratual, relativa 

àquela falsa relação (fls. 1043/1044 do PAD 00406.000369/2006-53 – 

apenso 8, Vol. I), se destinavam a ocultar e dissimular a origem 

ilícita e a propriedade de ativos que eram, na realidade, de GLÊNIO e 

constituíam proveito de prévia infração penal de corrupção passiva 

(art. 317 do CP) – crime contra Administração Pública. 

A adequação típica à norma incriminadora acima transcrita é 

inquestionavelmente perfeita; no mesmo sentido, o magistério 

jurisprudencial do E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região: 

 
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. 

LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DO JUÍZO. AFASTADA. MATERIALIDADE AUTORIA E 

DOLO. COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 

DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE DO APELANTE 

DANIEL. REDUZIDA. PENA DE MULTA DA APELANTE 

ROBERTA. REDUZIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. 

APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. Não procede 

a alegação de nulidade por incompetência do 

Juízo da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, 

ao fundamento de que competente seria o Juízo da 

3ª Vara Federal Criminal de São Paulo, perante o 

qual tramita a Ação Penal n.º 0012767-

15.2012.4.03.6181. que tem por objeto o crime 

antecedente. Isso porque, através do Provimento 

n.º 238 de 27/8/2004 do Conselho de Justiça 

Federal da 3ª Região, promoveu-se a 

especialização das 2ª e 6ª Varas Criminais em 

relação aos delitos previstos na Lei de lavagem 

de Capitais (Lei nº 9.613/86), tratando-se de 

competência absoluta. Ademais, nos termos do 

inciso II do artigo 2º da Lei n.º 9.613/98, o 

processo e julgamento de crime de lavagem de 

dinheiro independe do processamento e julgamento 

dos respectivos crimes antecedentes, competindo 

ao juízo do crime de lavagem (e não ao juiz do 

crime antecedente) decidir sobre a unidade de 

processo e julgamento. Por fim, nos termos da 

Súmula 235 do STJ: "A conexão não determina a 

reunião dos processos, se um deles já foi 

julgado". Preliminar de nulidade afastada. 2. O 

crime antecedente refere-se à subtração de autos 

de execuções fiscais, nas quais figurava como 

executada a sociedade empresária "MAKRO KOLOR", 

objeto da Ação Penal n.º 0012767-

15.2012.4.03.6181, em que foram denunciados os 

ora apelantes Roberta e Daniel, além de outras 

pessoas. Ao contrário do alegado pela defesa, 

existem contundentes elementos probatórios a 

indicar a autoria e materialidade do crime 

antecedente da lavagem, consistentes nos 

documentos colhidos naquela ação penal (n.º 
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0012767-15.2012.4.03.6181), e que foram 

devidamente apensados aos presentes autos. 3. Os 

apelantes se utilizaram de dois mecanismos para 

dissimularem a natureza ilícita dos pagamentos 

decorrentes da subtração de autos referentes às 

execuções fiscais da "MAKRO KOLOR": 1) 

realização de contratos simulados com a "MAKRO 

KOLOR", tanto de prestação de serviços do 

apelante Daniel, quanto do suposto emprego da 

apelante Roberta; 2) utilização de nomes falsos 

para contas bancárias, sendo que Daniel Sérgio 

Bernardino fez-se passar por Daniel Carlos de 

Oliveira e Roberta Bardo Bernardino fez-se 

passar por Roberta Maria de Oliveira, conforme 

se depreende do laudo pericial de fls. 41/62. 4. 

Daniel, utilizando-se do referido nome falso, em 

15 de março de 2010, celebrou "Contrato de 

Prestação de Serviços de Consultoria 

Empresarial" com "MAKRO KOLOR", sendo estipulado 

o pagamento mensal de R$ 34.500,00 (trinta e 

quatro mil e quinhentos reais) [fls. 197/201 do 

Apenso I]. O próprio apelante admitiu que, por 

vezes, se utilizava daquele falso nome (fls. 

182), as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram 

que o acusado apresentava-se como Daniel Carlos 

de Oliveira, bem como o laudo pericial de fls. 

41/62 confirmou que as assinaturas de documento 

em nome de Daniel Carlos de Oliveiras foram 

feitas do próprio punho do ora apelante, Daniel 

Sergio Bernardino. 5. Roberta, por sua vez, foi 

contratada para a função de captar novos 

clientes para a empresa, não obstante tenha sido 

registrada como "assistente de RH", com o 

salário fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais) [fls. 44/52 do Apenso I]. 6. 

Apurou-se ampla movimentação financeira entre o 

apelante Daniel (sob o nome falso de "Daniel 

Carlos Oliveira"), a "MAKRO KOLOR" e Roberta 

(tanto em seu nome verdadeiro, quanto na conta 

bancária com titularidade falsa, de "Roberta 

Maria de Oliveira"). No total, foram realizadas 

39 (trinta e nove) operações bancárias que 

tiveram como destinatários os apelantes Daniel e 

Roberta, como bem delineado às fls. 208/210. 7. 

Em 21 de outubro de 2011, foi efetuada 

transferência bancária advinda da conta corrente 

0215-14176-24, mantida por Roberta no Banco HSBC 

Bank, no montante de R$ 4.120,00 (quatro mil 

cento e vinte reais); assim como 2 (dois) 

depósitos que possuem como remetente "Roberta 

Maria de Oliveira", nome falso utilizado por 

Roberta, as quais datam de 11 de agosto de 2011 

e 13 de setembro de 2011, no montante de, 

respectivamente, R$ 22.000,00 (vinte e dois mil 

reais) e de R$ 22.622,00 (vinte e dois mil 

seiscentos e vinte e dois reais), as quais 

partiram da conta corrente mantida no Banco 

Bradesco S/A, conforme fls. 94/106 do Apenso II, 

Volume I. 8. Quanto aos valores destinados pela 

"MAKRO KOLOR" para "Roberta Maria de Oliveira" 

na conta nº 0705015-1, agência nº 1647-6, 

mantida no Banco Bradesco S/A, mister destacar 

os documentos bancários encartados às fls. 

206/216 do Apenso I, Volume I, em sua maioria, 

sob a rubrica "Pagamentos e 

Transferências/Agenda de Compromissos", do Banco 

HSBC BANK, nos quais constam 6 (seis) 

agendamentos/pagamentos, datados de 28 de abril 

de 2010 a 15 de fevereiro de 2011, com valores 

que chegam ao montante de R$ 25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais). Constam, também, 4 (quatro) 

agendamentos/pagamentos destinados pela "MAKRO 

KOLOR" para a conta de Roberta mantida no Banco 

HSBC BANK, em montantes que variaram de R$ 

22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) 

até 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), datados 

de 28 de abril de 2010 a 27 de outubro de 2010, 

conforme fls. 212/216 do Apenso I. 9. A lavagem 

de valores está configurada, pois, por meio da 

simulação dos referidos contratos de prestação 

de serviços e de emprego, foram remetidos 

valores vultosos para as contas de: 1) Daniel 

Carlos de Oliveira (Conta 37.195, Agência 2489-9 
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do Banco do Brasil) - total depositado: R$ 

434.000,00; 2) Roberta Maria de Oliveira (nome 

falso usado pela ré Roberta - Conta 0705015-1, 

agência 1647-6 do Banco Bradesco) - total 

depositado: R$ 95.000,00. Embora a ré Roberta 

alegue que a conta de Roberta Maria de Oliveira 

não era sua, note-se que também foram 

depositados R$ 95.000,00 na conta 14176-24, 

Agência 0215, do Banco HSBC em seu nome 

verdadeiro.10. Os elementos de prova colhidos na 

fase investigativa, em confronto com as provas 

produzidas na fase judicial, sobretudo o 

interrogatório dos próprios acusados e os 

depoimentos das testemunhas, são suficientes 

para comprovar a autoria delitiva dos apelantes. 

11. Dosimetria. Daniel. Primeira fase. O valor 

de pouco mais de seiscentos mil reais com que os 

corréus foram beneficiados justifica a majoração 

da pena-base, em razão das consequências danosas 

da conduta delitiva, por meio da qual se 

pretendeu inserir na economia formal valor 

considerável, decorrente da subtração de 

processos judiciais. Entretanto, os fundamentos 

que o Juízo a quo se utilizou para valorar 

negativamente a conduta social do apelante não 

merecem prosperar. A circunstância judicial 

conduta social, prevista no art. 59 do Código 

Penal, compreende o comportamento do agente no 

meio familiar, no ambiente de trabalho e no 

relacionamento com outros indivíduos. Os 

antecedentes sociais do réu não se confundem com 

os seus antecedentes criminais. São vetores 

diversos, com regramentos próprios. Precedente 

do STF. Pena-base reduzida. Segunda fase: não 

existem agravantes nem atenuantes. Terceira 

fase: a reiteração das transações realizadas com 

o objetivo de mascarar o dinheiro recebido em 

decorrência do crime antecedente justifica a 

aplicação da causa de aumento, entretanto, não 

no percentual de 2/3 (dois terços), tendo em 

vista que o total de 42 (quarenta e duas) 

transações foi realizado em conjunto pelos 

corréus, à época marido e mulher, e não é um 

número tão exacerbado a ponto de merecer o 

aumento máximo previsto. Pena definitiva fixada 

em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão 

e 17 (dezessete) dias-multa. Mantido o valor do 

dia-multa em um salário mínimo, considerando o 

alto proveito criminoso. 12. Dosimetria. 

Roberta. Primeira fase. O valor de pouco mais de 

seiscentos mil reais com que os corréus foram 

beneficiados justifica a majoração da pena-base, 

em razão das consequências danosas da conduta 

delitiva, por meio da qual se pretendeu inserir 

na economia formal valor considerável, 

decorrente da subtração de processos judiciais. 

Mantida a pena-base majorada em 1/3 (um terço). 

Segunda fase: não existem agravantes ou 

atenuantes. Terceira fase: a reiteração das 

transações realizadas com o objetivo de mascarar 

o dinheiro recebido em decorrência do crime 

antecedente justifica a aplicação da causa de 

aumento, entretanto, não no percentual de 2/3 

(dois terços), tendo em vista que o total de 42 

(quarenta e duas) transações foi realizado em 

conjunto pelos corréus, à época marido e mulher, 

e não é um número tão exacerbado a ponto de 

merecer o aumento máximo previsto. Pena 

definitiva fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) 

meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa. 

Mantido o valor do dia-multa em um salário 

mínimo, considerando o alto proveito criminoso. 

13. O regime inicial de cumprimento de pena para 

ambos os apelantes deve ser o semiaberto, em 

razão da quantidade de pena aplicada, com 

fundamento no art. 33, § 2º, "b", do Código 

Penal, pois a existência de apenas uma 

circunstância judicial desfavorável (art. 59 do 

CP) não justiça a fixação de regime mais 

gravoso. 14. Preliminar de nulidade afastada. 

Apelações das defesas parcialmente providas. 

(ACR 66203, 11ª Turma, Rel. Des. Fed. José 

Lunardelli, e-DJF3 Judicial1 18/08/2016) 
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Também a doutrina não discrepa: extraio das lições do 

preclaro José Paulo Baltazar Júnior: 

 
“A ocultação ou dissimulação recairá sobre: a 

natureza; origem; localização; disposição; 

movimentação; ou propriedade do objeto material. 

 É comum a utilização de uma empresa de 

fachada,d e um negócio aparentemente lícito, com 

o fim de dissimular a natureza ilícita do 

produto do crime, sendo especialmente atrativos 

para tais finalidades negócios que produzam 

recursos em espécie ou de difícil fiscalização 

(...” (“Crimes Federais”, Ed. Livraria do 

Advogado, 5ª Ed., p. 591) 

 

Saliento, quanto ao ponto, que a caracterização de 

determinada conduta como de branqueamento de ativos não necessita, 

nem de longe, que se percorra as conhecidas etapas da elaboração 

doutrinária do que comumente se verifica, como formas de execução 

delitual; havendo preenchimento dos elementos típicos e havendo, por 

conseguinte adequação à norma incriminadora, há tipicidade da conduta 

avaliada. 

Tampouco há qualquer relação entre a detecção da prática 

delitiva, pelas autoridades encarregadas da persecução penal, e a 

relevância penal da conduta; de fato, a prosperar o entendimento 

proposto por GLÊNIO, só haveria relevância penal – à luz do delito de 

branqueamento de ativos – quando não for o crime objeto de 

perseguição, o que é, máxima vênia concessa, rematado absurdo e 

dispensa maiores considerações. 

São, portanto, típicas as condutas de ROGÉRIO e GLÊNIO – 

produção do contrato fraudulento – e de JOSÉ – com a produção da 

declaração fraudulenta -, sob a previsão do art. 1º, V, da Lei 

9613/98, em sua redação vigente à época dos fatos, dada a 

impossibilidade de retroação das alterações promovidas pela Lei 

12683/12. 

Outrossim, não foram detectadas por este Magistrado – ou 

sequer agitadas pelas partes – quaisquer causas de justificação ou 

exculpação -, razão pela qual são também tais condutas atijuridicas, 

e, por elas, são os réus culpáveis; sua condenação, por conseguinte, 

é medida de rigor. 

 

2.2.3.2. SEGUNDA MODALIDADE DE LAVAGEM: RECEBIMENTO, EMPREGO 
E DESTINAÇÃO, PARA OCULTAÇÃO DE ATIVOS DERIVADOS 

DA CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA PRATICADA 

 

A segunda modalidade de lavagem de ativos imputada diz com 

os réus GLÊNIO, SAMI e CIBELE, e diz com a suposta atuação de 

recepção, emprego e destinação de ativos que seriam derivados da 

corrupção passiva praticada por GLÊNIO, como proveito material de tal 

conduta. 

Tendo em conta que as condutas imputadas a cada um dos 

acusados, nesta modalidade, são distintas, trato do caso de cada um, 

separadamente. 

 

GLÊNIO 

 

Analisando as movimentações e aquisições de bens, apontadas 

na denúncia como a materialização da infração de branqueamento, 

imputada ao réu, sob a modalidade em apreço, e confrontando-as com o 

quanto foi apurado ao longo do feito, percebo que não foi comprovada 

ligação mínima entre tais negócios e os proveitos obtidos por GLÊNIO, 

pela prática dos delitos de corrupção passiva (art. 317 do CP). 

A norma penal proibitiva em comento (art. 1º, §1º, II, da 

Lei 9613/98), independentemente da posição que se adote quanto à 

célebre controvérsia a respeito do bem jurídico que visa tutelar, 

incrimina aquele que oculta ou dissimula a “natureza, origem, 

localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, 

direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime”, 

integrante de um rol legal fechado – segundo a tipificação vigente à 

época dos fatos -, realizando, com sua conduta, nova investida contra 

o sistema jurídico, agora em apoio ao asseguramento do proveito da 
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infração anterior; no caso específico da tipificação proposta pelo 

Ministério Público, a incriminação atinge aquele que movimenta ativos 

provenientes da infração anterior, para impedir a detecção desta e 

tornar seguro seu proveito. 

Há, por conseguinte, como pressuposto para que se possa 

falar em qualquer das figuras do delito de branqueamento de ativos, 

de haver um proveito oriundo de uma infração penal anterior; no caso 

da norma então em vigor, a infração penal anterior geradora do 

proveito, objeto da material do novo delito de branqueamento, deve 

ser integrante do rol legal exaustivo; quanto à corrupção passiva, de 

autoria de GLÊNIO (art. 317 do CP), a infração integra o sobredito 

rol (art. 1º, V, da Lei 9613/98, na redação então vigente). 

Quanto ao objeto material – ativo proveniente de crime -, 

como elemento normativo do tipo penal em comento, confira-se a lição 

doutrinária: 

 
“(...) o tipo penal em comento promove a ligação 

indispensável da conduta de ocultação ou 

dissimulação de bens em geral à proveniência 

criminosa dos mesmos” (“Leis Penais e 

Processuais Penais Comentadas”, Guilherme de 

Souza Nucci, 5ª Ed., Ed. Revista dos Tribunais, 

p. 870) 

 

Note-se que, próximo às datas da percepção das vantagens 

indevidas, por GLÊNIO – 11/08/2003, 04/12/2003, 12/02/2004 e 

09/05/2005 –, em que gerado proveito financeiro de suas infrações de 

corrupção passiva (art. 317 do CP), não foram detectados dispêndios 

vultosos ou aquisições de bens; e, a respeito das transações 

apontadas pelo Ministério Público, sua convicção acerca da tipicidade 

advém do vulto financeiro de sua expressão, que sobejaria, em muito, 

das fontes lícitas de renda do acusado. 

Ocorre que isto não é o suficiente para a tipificação 

pretendida (art. 1º, §1º, II, da Lei 9613/98), pois que a norma 

incriminadora exige que o objeto material da conduta seja proveito de 

infração antecedente; ocorre que, em relação às datas dos proveitos 

de corrupção passiva praticada por GLÊNIO, não há, em verdade, 

conexão cronológica evidente com as movimentações ou demonstração 

outra de que os montantes constantes da narrativa em questão sejam, 

com efeito, proveitos de tal infração prévia; tampouco há indicação 

concreta de que tenham movimentados, nas transações narradas, 

recursos provenientes de outra infração penal qualquer. 

E, como consabido – e com relação à descoincidência entre o 

vulto financeiro das operações e as fontes de renda lícita conhecidas 

de GlÊNIO - não existe tipificação criminal de enriquecimento ilícito 

de servidor público, ante a simples constatação de incompatibilidade 

entre seu patrimônio e suas fontes lícitas de renda; há, de lege 

ferenda, projetos neste sentido, como o PLS 35/2015, de autoria do 

Senador Humberto Costa, para incluir norma incriminadora que tal no 

Código Penal, mas, à míngua de efetiva previsão legal, não há como se 

cogitar de um delito de tal natureza (art. 5º, XXXIX, da CR/88 e art. 

1º do CP). 

Logo, por ausência de demonstração de que os valores 

movimentados sejam proveito de infração penal antecedente – não tendo 

sido comprovada qualquer relação com os proveitos de corrupção 

passiva comprovadamente praticada por GLÊNIO -, a absolvição é medida 

de rigor (art. 386, II, do CPP), em relação a esta modalidade. 

 

SAMI 

 

Analisando as movimentações e aquisições de bens, apontadas 

na denúncia como a materialização da infração de branqueamento, 

imputada à ré, sob a modalidade em apreço, e confrontando-as com o 

quanto foi apurado ao longo do feito, percebo que não foi comprovada 

ligação mínima entre tais negócios e os proveitos obtidos por GLÊNIO, 

pela prática dos delitos de corrupção passiva (art. 317 do CP). 

A norma penal proibitiva em comento (art. 1º, §1º, II, da 

Lei 9613/98), independentemente da posição que se adote quanto à 

célebre controvérsia a respeito do bem jurídico que visa tutelar, 

incrimina aquele que oculta ou dissimula a “natureza, origem, 
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localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, 

direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime”, 

integrante de um rol legal fechado – segundo a tipificação vigente à 

época dos fatos -, realizando, com sua conduta, nova investida contra 

o sistema jurídico, agora em apoio ao asseguramento do proveito da 

infração anterior; no caso específico da tipificação proposta pelo 

Ministério Público, a incriminação atinge aquele que movimenta ativos 

provenientes da infração anterior, para impedir a detecção desta e 

tornar seguro seu proveito. 

Há, por conseguinte, como pressuposto para que se possa 

falar em qualquer das figuras do delito de branqueamento de ativos, 

de haver um proveito oriundo de uma infração penal anterior; no caso 

da norma então em vigor, a infração penal anterior geradora do 

proveito, objeto da material do novo delito de branqueamento, deve 

ser integrante do rol legal exaustivo; quanto à corrupção passiva, de 

autoria de GLÊNIO (art. 317 do CP), a infração integra o sobredito 

rol (art. 1º, V, da Lei 9613/98, na redação então vigente). 

Quanto ao objeto material – ativo proveniente de crime -, 

como elemento normativo do tipo penal em comento, confira-se a lição 

doutrinária: 

 
“(...) o tipo penal em comento promove a ligação 

indispensável da conduta de ocultação ou 

dissimulação de bens em geral à proveniência 

criminosa dos mesmos” (“Leis Penais e 

Processuais Penais Comentadas”, Guilherme de 

Souza Nucci, 5ª Ed., Ed. Revista dos Tribunais, 

p. 870) 

 

Note-se que, próximo às datas da percepção das vantagens 

indevidas, por GLÊNIO – 11/08/2003, 04/12/2003, 12/02/2004 e 

09/05/2005 –, em que gerado proveito financeiro de suas infrações de 

corrupção passiva (art. 317 do CP), não foram detectados dispêndios 

vultosos ou aquisições de bens; e, a respeito das transações 

apontadas pelo Ministério Público, sua convicção acerca da tipicidade 

advém do vulto financeiro de sua expressão, que sobejaria, em muito, 

das fontes lícitas de renda da acusada. 

Ocorre que isto não é o suficiente para a tipificação 

pretendida (art. 1º, §1º, II, da Lei 9613/98), pois que a norma 

incriminadora exige que o objeto material da conduta seja proveito de 

infração antecedente; ocorre que, em relação às datas dos proveitos 

de corrupção passiva praticada por GLÊNIO, não há, em verdade, 

conexão cronológica evidente com as movimentações ou demonstração 

outra de que os montantes constantes da narrativa em questão sejam, 

com efeito, proveitos de tal infração prévia; tampouco há indicação 

concreta de que tenham movimentados, nas transações narradas, 

recursos provenientes de outra infração penal qualquer. 

E, como consabido – e com relação à descoincidência entre o 

vulto financeiro das operações e as fontes de renda lícita conhecidas 

de GlÊNIO - não existe tipificação criminal de enriquecimento ilícito 

de servidor público, ante a simples constatação de incompatibilidade 

entre seu patrimônio e suas fontes lícitas de renda; há, de lege 

ferenda, projetos neste sentido, como o PLS 35/2015, de autoria do 

Senador Humberto Costa, para incluir norma incriminadora que tal no 

Código Penal, mas, à míngua de efetiva previsão legal, não há como se 

cogitar de um delito de tal natureza (art. 5º, XXXIX, da CR/88 e art. 

1º do CP); tampouco, por óbvio, existe esta figura, em relação ao 

particular, como a ré, pelo que a conclusão se mantém. 

Logo, por ausência de demonstração de que os valores 

movimentados por SAMI sejam proveito de infração penal antecedente – 

não tendo sido comprovada qualquer relação com os proveitos de 

corrupção passiva comprovadamente praticada por GLÊNIO -, a 

absolvição é medida de rigor (art. 386, II, do CPP), em relação a 

esta modalidade. 

 

CIBELE 

 

Analisando as movimentações e aquisições de bens, apontadas 

na denúncia como a materialização da infração de branqueamento, 

imputada à ré, sob a modalidade em apreço, e confrontando-as com o 
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quanto foi apurado ao longo do feito, percebo que não foi comprovada 

ligação mínima entre tais negócios e os proveitos obtidos por GLÊNIO, 

pela prática dos delitos de corrupção passiva (art. 317 do CP). 

A norma penal proibitiva em comento (art. 1º, §1º, II, da 

Lei 9613/98), independentemente da posição que se adote quanto à 

célebre controvérsia a respeito do bem jurídico que visa tutelar, 

incrimina aquele que oculta ou dissimula a “natureza, origem, 

localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, 

direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime”, 

integrante de um rol legal fechado – segundo a tipificação vigente à 

época dos fatos -, realizando, com sua conduta, nova investida contra 

o sistema jurídico, agora em apoio ao asseguramento do proveito da 

infração anterior; no caso específico da tipificação proposta pelo 

Ministério Público, a incriminação atinge aquele que movimenta ativos 

provenientes da infração anterior, para impedir a detecção desta e 

tornar seguro seu proveito. 

Há, por conseguinte, como pressuposto para que se possa 

falar em qualquer das figuras do delito de branqueamento de ativos, 

de haver um proveito oriundo de uma infração penal anterior; no caso 

da norma então em vigor, a infração penal anterior geradora do 

proveito, objeto da material do novo delito de branqueamento, deve 

ser integrante do rol legal exaustivo; quanto à corrupção passiva, de 

autoria de GLÊNIO (art. 317 do CP), a infração integra o sobredito 

rol (art. 1º, V, da Lei 9613/98, na redação então vigente). 

Quanto ao objeto material – ativo proveniente de crime -, 

como elemento normativo do tipo penal em comento, confira-se a lição 

doutrinária: 

 
“(...) o tipo penal em comento promove a ligação 

indispensável da conduta de ocultação ou 

dissimulação de bens em geral à proveniência 

criminosa dos mesmos” (“Leis Penais e 

Processuais Penais Comentadas”, Guilherme de 

Souza Nucci, 5ª Ed., Ed. Revista dos Tribunais, 

p. 870) 

 

Note-se que, próximo às datas da percepção das vantagens 

indevidas, por GLÊNIO – 11/08/2003, 04/12/2003, 12/02/2004 e 

09/05/2005 –, em que gerado proveito financeiro de suas infrações de 

corrupção passiva (art. 317 do CP), não foram detectados dispêndios 

vultosos ou aquisições de bens. Duas das transações merecem, a 

propósito, algumas considerações. 

Foi apontada pelo Ministério Público, como ato executivo do 

delito em cogitação, a percepção na conta de CIBELE, por meio de 

desconto de cártula chéquica emitida por GLÊNIO, em duas 

oportunidades. 

A primeira (fls. 5183 do Apenso 1 – cópia dos autos 

2007.51.01.02.654-8, vol. XVII) ocorreu em abril de 2004 – momento, 

em princípio, bastante próximo ao da percepção, por GLÊNIO, de R$ 

367.000,00 (trezentos e sessenta e sete mil reais), em 12/02/2004 

(fls. 2645 do Apenso 1 - cópia dos autos 2007.51.01.02.654-8, vol. 

VIII). 

Ocorre que o valor transferido a CIBELE é de apenas R$ 

911,00 (novecentos e onze reais); o diminuto valor, a um só tempo, 

implica na inverossimilhança de que se trate de parte daquele 

proveito – pois que não é de se imaginar que o acusado fosse tentar 

ocultar parcela ínfima do montante percebido na conta de sua então 

companheira, deixando o resto a descoberto -, bem como na 

improbabilidade de que, mesmo que se estivesse a tratar de 

direcionamento de parcela daquele proveito ilícito, CIBELE tivesse 

noção dessa origem delituosa, pois seria de se imaginar que GLÊNIO, 

como Procurador da Fazenda Nacional, tivesse novecentos e onze reais 

para dispor daquela forma, sem que tivesse que lançar mão de 

ilicitudes. 

A segunda oportunidade de recebimento, na conta de CIBELE, 

de valores provenientes do desconto de cheque emitido por GLÊNIO, a 

merecer considerações diz com a transação empreendida em maio de 

2005, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); sua proximidade com o 

recebimento, por GLÊNIO, de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em 
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09/05/2005 (fls. 2649 do Apenso 1 - cópia dos autos 

2007.51.01.02.654-8, vol. VIII), poderia levar a alguma conexão. 

Ocorre que, enquanto a percepção da vantagem indevida, por 

GLÊNIO, se deu em 09/05/2005, o valor acima narrado foi recebido por 

CIBELE em 05/05/2005; antes, portanto. 

E – é de se recordar -, a data em questão, 05/05/2005, é 

deveras distante daquelas outras de percepção, por GLÊNIO, de 

vantagens indevidas – em 11/08/2003, 04/12/2003 e 12/02/2004 -, como 

para haver conexão entre o valor recebido por CIBELE e aqueles 

proveitos criminosos. 

Cabe salientar, ainda a respeito das transações apontadas 

pelo Ministério Público como materialização do delito em apreço, que 

a convicção ministerial acerca da tipicidade advém do vulto 

financeiro de sua expressão, que sobejaria, em muito, das fontes 

lícitas de renda da acusada. 

Ocorre que isto não é o suficiente para a tipificação 

pretendida (art. 1º, §1º, II, da Lei 9613/98), pois que a norma 

incriminadora exige que o objeto material da conduta seja proveito de 

infração antecedente; ocorre que, em relação às datas dos proveitos 

de corrupção passiva praticada por GLÊNIO, não há, em verdade, 

conexão cronológica evidente com as movimentações ou demonstração 

outra de que os montantes constantes da narrativa em questão sejam, 

com efeito, proveitos de tal infração prévia; tampouco há indicação 

concreta de que tenham movimentados, nas transações narradas, 

recursos provenientes de outra infração penal qualquer. 

E, como consabido – e com relação à descoincidência entre o 

vulto financeiro das operações e as fontes de renda lícita conhecidas 

de GlÊNIO - não existe tipificação criminal de enriquecimento ilícito 

de servidor público, ante a simples constatação de incompatibilidade 

entre seu patrimônio e suas fontes lícitas de renda; há, de lege 

ferenda, projetos neste sentido, como o PLS 35/2015, de autoria do 

Senador Humberto Costa, para incluir norma incriminadora que tal no 

Código Penal, mas, à míngua de efetiva previsão legal, não há como se 

cogitar de um delito de tal natureza (art. 5º, XXXIX, da CR/88 e art. 

1º do CP); tampouco, por óbvio, existe esta figura, em relação ao 

particular, como a ré, pelo que a conclusão se mantém. 

Logo, por ausência de demonstração de que os valores 

movimentados por CIBELE sejam proveito de infração penal antecedente 

– não tendo sido comprovada qualquer relação com os proveitos de 

corrupção passiva comprovadamente praticada por GLÊNIO -, a 

absolvição é medida de rigor (art. 386, II, do CPP), em relação a 

esta modalidade. 

 

2.2.4. QUADRILHA 

 

Articulou o Ministério Público que GLÊNIO, JOSÉ, MARCOS e 

ROGÉRIO ter-se-iam reunido para a prática de infrações penais, de 

maneira estável e duradoura, entre 2003 e 2005. 

Antes de mais nada, noto que, como decidido no item 

2.1.25., a pretensão punitiva aviada pelo Ministério Público em 

desfavor de JOSÉ feneceu (art. 107, IV, do CP), eis que ostenta 

direito a prazo prescricional reduzido, em função de ser 

septuagenário, no momento sentencial (art. 115 do CP). 

No entanto – e tendo em vista que a infração penal exige 

número mínimo de praticantes -, sua conduta será apreciada, não para 

efeito de sua responsabilização – já afastada, como visto, pela 

fulminação prescricional -, mas para a análise da conduta dos demais. 

Vejamos. 

De início, cabe salientar que o delito em causa – a 

formação e manutenção de societas sceleris (art. 288 do CP, em sua 

redação vigente ao tempo dos fatos) – não deixa vestígios materiais, 

sendo, ademais, fato praticado, segundo ensinam as regras da 

experiência comum (art. 3º do CPP, c/c art. 375 do CPC), em condições 

de clandestinidade. 

Ademais, se trata de delito formal, consumável pelo mero 

encontro de vontades dos quadrilheiros, orientadas, no sentido da 

produção de infrações penais, sendo desnecessário, em tese, que se 

produzam. 
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Ocorre que, como dito acima, pelas condições de 

clandestinidade usuais de sua prática, o delito de quadrilha, no mais 

das vezes, se evidencia pela efetiva prática das infrações penais 

tencionadas pelos quadrilheiros; tenho para mim que é exatamente este 

o panorama probatório da presente demanda. 

Restou amplamente evidenciado que, em promoção dos 

interesses de clientes da Tolentino & Mello Assessoria Empresarial, 

ROGÉRIO, MARCOS e JOSÉ promoveram o pagamento de vantagens indevidas 

a GLÊNIO, funcionário público, em razão da função por ele ocupada, 

por quatro vezes: R$ 782.000,00 (setecentos e oitenta e dois mil 

reais), no dia 04/12/2003 (fls. 2644 do Apenso 1 - cópia dos autos 

2007.51.01.02.654-8, vol. VIII); R$ 367.000,00 (trezentos e sessenta 

e sete mil reais), em 12/02/2004 (fls. 2645 do Apenso 1 - cópia dos 

autos 2007.51.01.02.654-8, vol. VIII); R$ 75.000,00 (setenta e cinco 

mil reais), em 11/08/2003 (fls. 2644 do Apenso 1 (cópia dos autos 

2007.51.01.02.654-8, vol. VIII); R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais), em 09/05/2005 (fls. 2649 do Apenso 1 - cópia dos autos 

2007.51.01.02.654-8, vol. VIII). 

Estas condutas caracterizaram, para JOSÉ, MARCOS e ROGÉRIO, 

corrupção ativa (art. 333 do CP), enquanto, para GLÊNIO configuraram 

corrupção passiva (art. 317 do CP). 

De se notar, desde já, o amplo arco temporal da prática das 

infrações – entre 2003 e 2005. 

Além disso, tampouco se pode olvidar que múltiplas foram as 

reuniões, em 2003, entre MARCOS e GLÊNIO, com ocasional participação 

de ROGÉRIO – tal como acima amplamente debatido (mídia em fls. 7253, 

arquivo “AP_470-Apenso_001_fl._65_1.pdf”, fl. 223; mídia em fls. 

7253, arquivo “AP_470-Apenso_001_fl._65_1.pdf”, fl. 225; fls. 

1029/1032 do PAD 00406.000369/2006-53 – apenso 8, Vol. I), tendo 

ainda havido custeio de viagens e estadias de GLÊNIO, por pessoa 

jurídica controlada por MARCOS – a SMP&B, ao longo do período. 

Em adição, note-se o quanto examinado no item 2.2.3.1.: 

para ofuscar a prática da corrupção ativa e passiva, dissimulando a 

origem e a propriedade dos valores gerados com a infração para 

GLÊNIO, foi produzido fraudulento contrato de prestação de serviços 

entre a Tolentino & Mello e RAMON (fls. 1033/1038 do PAD 

00406.000369/2006-53 – apenso 8, vol. 1) aparentemente em 2003 e 

firmado por ROGÉRIO, e firmada por JOSÉ fársica declaração de 

existência e vigência contratual, em 2005 (fls. 1043/1044 do PAD 

00406.000369/2006-53 – apenso 8, Vol. I). 

Estas duas últimas condutas – a produção do contrato 

fraudulento e da declaração burlista – materializaram, como visto no 

item 2.2.3.1., a conduta de branqueamento de ativos (art. 1º, V, da 

Lei 9613/98, com a redação vigente à época dos fatos). 

Digna de menção igualmente a fraudulenta demanda 

2005.001.134993-0, proposta e distribuída, em 2005, perante o D. 

Juízo da 24ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de 

Janeiro/RJ (fls. 1711) em que atuou JOSÉ, pela Tolentino & Mello. 

Todas estas atuações dos réus MARCOS, ROGÉRIO, GLÊNIO e 

JOSÉ indicam intenso afinamento e estável associação para a prática 

das infrações verificadas, nomeadamente, corrupção passiva e ativa 

(arts. 317 e 333, ambos do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V, da 

Lei 9613/98), entre os anos de 2003 e 2005; em verdade, o afinamento 

e as condutas dos quadrilheiros prosseguiram, mesmo após 2005 – veja-

se, a propósito, que o acordo na fraudulenta demanda 2005.001.134993-

0 foi entabulado em Juízo em 2006 (fls. 1710). 

De fato, ao que tudo indica, os delitos, centrados na 

corrupção de GLÊNIO por ROGÉRIO, MARCOS e JOSÉ – com práticas 

acessórias, como branqueamento do proveito -, somente cessaram ante a 

descoberta dos fatos, no bojo das apurações envolvendo o denominado 

“escândalo Mensalão”, pelo que a associação, composta de quatro 

indivíduos, tencionava cometer indeterminada série de crimes. 

Em casos assim, dá conta o magistério jurisprudencial do E. 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região da tipicidade da conduta, sob 

a previsão do art. 288 do CP: 

 
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E 

DE NULIDADE EM APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO 

CRIMINOSA. ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL. 
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OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 1 - 

A divergência tratada nestes embargos cinge-se à 

inexistência de provas sobre a associação para o 

crime de forma estável e permanente. 2 - O tipo 

subjetivo do crime de quadrilha é o dolo, 

consistente na vontade livre e consciente de se 

associar a demais agentes para o fim de praticar 

delitos (elemento subjetivo do injusto – 

elemento subjetivo especial do tipo), sendo que 

a conduta do embargante é dolosa, porque tinha a 

consciência de que participava de uma 

organização, cuja finalidade era a prática de 

delitos. 3 - As provas colhidas em fase 

inquisitorial se afiguram como elementos idôneos 

a demonstrar que o embargante e os demais 

corréus se reuniam permanentemente para o fim de 

perpetuar uma indeterminada série de crimes, 

tendo sido corroboradas por provas produzidas em 

sede judicial. 4 - Embargos Infringentes 

conhecidos e improvidos. (Processo 

00003525320044025002, Embargos Infringentes, 1ª 

Seção Especializada, Rel. Des. Fed. Aluísio 

Gonçalves de Castro Mendes. J. 03/12/2010)  

 

Tenho, portanto e na esteira do quanto exposto, a conduta 

de GLÊNIO, ROGÉRIO, MARCOS e JOSÉ ostenta tipicidade,. Sob a previsão 

do art. 288 do CP; lembro, quanto ao ponto, que apenas os três 

primeiros são responsabilizáveis por este fato, dado que, em relação 

a JOSÉ, a prescrição já se consumou, estando sua punibilidade 

extinta. 

E, tendo em conta que não foram identificadas por este 

Magistrado – ou agitadas pelas partes – quaisquer causas 

justificantes ou exculpantes, tenho para mim que as condutas, além de 

típicas, são antijurídicas, e, por elas, são GLÊNIO, MARCOS e ROGÉRIO 

culpáveis, pelo que sua condenação é medida de rigor. 

 

2.2.5. FALSIDADE IDEOLÓGICA 

 

O Ministério Público alegou que, em duas oportunidades, 

GLÊNIO teria firmado transações imobiliárias, com a produção de 

instrumentos públicos translatícios continentes de falsidade, em 

relação ao preço acordado (fls. 75/76); tenho para mim que não restou 

comprovada a prática da conduta. 

De fato, o Ministério Público desistiu da oitiva dos 

envolvidos na suposta transação, que poderiam melhor esclarecer os 

fatos (fls. 2942), pelo que, em realidade, não foi produzida 

comprovação da imputação, pelo que a absolvição é medida de rigor 

(art. 386, II, do CPP). 

 

3. DISPOSITIVO 
 

Isto posto, afasto as preliminares suscitadas e: 

 

(a) Declaro extinta a punibilidade (art. 107, IV, do 

CP) de JOSÉ ROBERTO MOREIRA DE MELO, em relação à 

imputação de corrupção ativa (art. 333 do CP), 

condizente com pagamento de vantagens a servidor 

público, em razão do exercício de sua função, nas datas 

de 06/08/2003 e 11/08/2003, tal como exposto no item 

2.1.25; 

(b) Declaro extinta a punibilidade (art. 107, IV, do 

CP) de JOSÉ ROBERTO MOREIRA DE MELO, em relação à 

imputação de tráfico de influência (art. 332 do CP), 

condizente com o julgamento do recurso voluntário 3540, 

tal como exposto no item 2.1.25; 

(c) Declaro extinta a punibilidade (art. 107, IV, do 

CP) de JOSÉ ROBERTO MOREIRA DE MELO, em relação à 

imputação de quadrilha, tal como exposto no item 2.1.25; 

(d) Absolvo, na forma do art. 386, II, do CPP, GLÊNIO 

SABBAD GUEDES, da imputação de infringência ao art. 317 

do CP, conforme examinado no item 2.2.1, e apenas em 

relação ao suposto recebimento de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais), em 06/08/2003; 
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(e) Absolvo, na forma do art. 386, II, do CPP, MARCOS 

VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA e ROGÉRIO LANZA TOLENTINO, da 

imputação de infringência ao art. 333 do CP, conforme 

examinado no item 2.2.1, e apenas em relação ao suposto 

pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 

06/08/2003; 

(f) Condeno, conforme examinado no item 2.2.1, GLÊNIO 

SABBAD GUEDES, na forma do art. 387 do CPP, como incurso 

nas penas do art. 317 do CP, por quatro vezes, na forma 

do art. 69, do CP; 

(g) Condeno, conforme examinado no item 2.2.1., MARCOS 

VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA e ROGÉRIO LANZA TOLENTINO, na 

forma do art. 387 do CPP, como incursos nas penas do 

art. 333 do CP, por quatro vezes, na forma do art. 69 do 

CP; 

(h) Condeno, conforme examinado no item 2.2.1., JOSÉ 

ROBERTO MOREIRA DE MELO, como incurso nas penas do art. 

333 do CP, por três vezes, na forma do art. 69 do CP; 

(i) Absolvo, na forma do art. 386, II, do CPP, GLÊNIO 

SABBAD GUEDES, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA e 

ROGÉRIO LANZA TOLENTINO, da imputação de infringência ao 

art. 332 do CP, em relação aos fatos envolvendo o 

recurso voluntário 3540, tal como examinado no item 

2.2.2; 

(j) Condeno, conforme examinado no item 2.2.3.1., 

GLÊNIO SABBAD GUEDES, ROGÉRIO LANZA TOLENTINO e JOSÉ 

ROBERTO MOREIRA DE MELO, na forma do art. 387 do CPP, 

como incursos nas penas do art. 1º, V, da Lei 9613/98, 

em sua redação original; 

(k) Absolvo, na forma do art. 386, II, do CPP, GLÊNIO 

SABBAD GUEDES, SAMI SABBAD GUEDES e CIBELE GMES GIACOIA 

da imputação de infringência ao art. 1º, §1º, II, da Lei 

9613/98, tal como examinado no item 2.2.3.2; 

(l) Condeno, conforme examinado no item 2.2.4, GLÊNIO 

SABBAD GUEDES, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA e 

ROGÉRIO LANZA TOLENTINO, na forma do art. 387 do CPP, 

como incursos nas penas do art. 288 do CP; 

(m) Absolvo, na forma do art. 386, II, do CPP, GLÊNIO 

SABBAD GUEDES, da imputação de infringência ao art. 299 

do CP, tal como examinado no item 2.2.5. 

 

Passo, na sequência, a dosar as reprimendas dos condenados, 

em conformidade com o critério trifásico esposado pelo art. 68 do CP, 

separadamente por réu e delito. 

 

1. GLÊNIO SABBAD GUEDES 
 

1.1. CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317 DO CP) 

 

1.1.1. RECEBIMENTO DE R$ 75.000,00, EM 11/08/2003 

 

A culpabilidade não desbordou do comum. O réu não ostenta 

maus antecedentes, à luz do entendimento esposado no verbete sumular 

444, do C. Superior Tribunal de Justiça, e nada foi produzido, quanto 

a sua conduta social ou personalidade. O motivo da infração penal foi 

a obtenção de lucro fácil, o que já foi previamente valorado pelo 

Legislador, ao instituir a figura típica infringida. As 

circunstâncias da infração foram particularmente reprováveis, dado 

que o réu mercanciou sua função, na condição de Procurador da Fazenda 

Nacional oficiante perante o CSRFN, onde julgados temas de interesse 

dos clientes dos corruptores, de elevadíssimo vulto, o que merece 

reprovação extraordinária, além do quanto já embutido no tipo penal 

violado. As consequências do crime foram particularmente graves, dado 

o elevado numerário recebido, como vantagem indevida. Não há que se 

falar em comportamento da vítima, como fator de produção do ilícito. 
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Tendo em conta estas ponderações, e considerando a redação 

do preceito secundário do art. 317 do CP, vigente à época dos fatos, 

fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (meses) de reclusão. 

Não há atenuantes ou agravantes, pelo que a pena-média 

remanesce a mesma; e, considerando-se que tampouco há causas de 

diminuição ou aumento de pena, torno a pena definitiva, por esta 

infração, em 02 (dois) anos e 09 (meses) de reclusão. 

Aplico-lhe, ainda, pena de multa, em caráter proporcional à 

pena privativa de liberdade (art. 49 do CP), de 29 (vinte e nove) 

dias-multa, cada um no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, tendo em 

vista o exuberante patrimônio (art. 49, §1º, do CP) do réu (apenso 

7). 

 

1.1.2. RECEBIMENTO DE R$ 782.000,00, EM 04/12/2003 

 

A culpabilidade não desbordou do comum. O réu não ostenta 

maus antecedentes, à luz do entendimento esposado no verbete sumular 

444, do C. Superior Tribunal de Justiça, e nada foi produzido, quanto 

a sua conduta social ou personalidade. O motivo da infração penal foi 

a obtenção de lucro fácil, o que já foi previamente valorado pelo 

Legislador, ao instituir a figura típica infringida. As 

circunstâncias da infração foram particularmente reprováveis, dado 

que o réu mercanciou sua função, na condição de Procurador da Fazenda 

Nacional oficiante perante o CSRFN, onde julgados temas de interesse 

dos clientes dos corruptores, de elevadíssimo vulto, o que merece 

reprovação extraordinária, além do quanto já embutido no tipo penal 

violado. As consequências do crime foram particularmente da mais alta 

gravidade, dado o elevadíssimo numerário recebido, como vantagem 

indevida. Não há que se falar em comportamento da vítima, como fator 

de produção do ilícito. 

Tendo em conta estas ponderações, e considerando a redação 

do preceito secundário do art. 317 do CP, fixo a pena-base em 05 

(cinco) anos de reclusão. 

Não há atenuantes ou agravantes, pelo que a pena-média 

remanesce a mesma; e, considerando-se que tampouco há causas de 

diminuição ou aumento de pena, torno a pena definitiva, por esta 

infração, em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Aplico-lhe, ainda, pena de multa, em caráter proporcional à 

pena privativa de liberdade (art. 49 do CP), de 50 (cinquenta) dias-

multa, cada um no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, tendo em 

vista o exuberante patrimônio (art. 49, §1º, do CP) do réu (apenso 

7). 

 

1.1.3. RECEBIMENTO DE R$ 367.000,00, EM 12/02/04 

 

A culpabilidade não desbordou do comum. O réu não ostenta 

maus antecedentes, à luz do entendimento esposado no verbete sumular 

444, do C. Superior Tribunal de Justiça, e nada foi produzido, quanto 

a sua conduta social ou personalidade. O motivo da infração penal foi 

a obtenção de lucro fácil, o que já foi previamente valorado pelo 

Legislador, ao instituir a figura típica infringida. As 

circunstâncias da infração foram particularmente reprováveis, dado 

que o réu mercanciou sua função, na condição de Procurador da Fazenda 

Nacional oficiante perante o CSRFN, onde julgados temas de interesse 

dos clientes dos corruptores, de elevadíssimo vulto, o que merece 

reprovação extraordinária, além do quanto já embutido no tipo penal 

violado. As consequências do crime foram particularmente da mais alta 

gravidade, dado o elevadíssimo numerário recebido, como vantagem 

indevida. Não há que se falar em comportamento da vítima, como fator 

de produção do ilícito. 

Tendo em conta estas ponderações, e considerando a redação 

do preceito secundário do art. 317 do CP, fixo a pena-base em 05 

(cinco) anos de reclusão. 

Não há atenuantes ou agravantes, pelo que a pena-média 

remanesce a mesma; e, considerando-se que tampouco há causas de 

diminuição ou aumento de pena, torno a pena definitiva, por esta 

infração, em 05 (cinco) anos de reclusão. 
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Aplico-lhe, ainda, pena de multa, em caráter proporcional à 

pena privativa de liberdade (art. 49 do CP), de 50 (cinquenta) dias-

multa, cada um no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, tendo em 

vista o exuberante patrimônio (art. 49, §1º, do CP) do réu (apenso 

7). 

 

1.1.4. RECEBIMENTO DE R$ 500.000,00, EM 09/05/2005 

 

A culpabilidade não desbordou do comum. O réu não ostenta 

maus antecedentes, à luz do entendimento esposado no verbete sumular 

444, do C. Superior Tribunal de Justiça, e nada foi produzido, quanto 

a sua conduta social ou personalidade. O motivo da infração penal foi 

a obtenção de lucro fácil, o que já foi previamente valorado pelo 

Legislador, ao instituir a figura típica infringida. As 

circunstâncias da infração foram particularmente reprováveis, dado 

que o réu mercanciou sua função, na condição de Procurador da Fazenda 

Nacional oficiante perante o CSRFN, onde julgados temas de interesse 

dos clientes dos corruptores, de elevadíssimo vulto, o que merece 

reprovação extraordinária, além do quanto já embutido no tipo penal 

violado. As consequências do crime foram particularmente da mais alta 

gravidade, dado o elevadíssimo numerário recebido, como vantagem 

indevida. Não há que se falar em comportamento da vítima, como fator 

de produção do ilícito. 

Tendo em conta estas ponderações, e considerando a redação 

do preceito secundário do art. 317 do CP, fixo a pena-base em 05 

(cinco) anos de reclusão. 

Não há atenuantes ou agravantes, pelo que a pena-média 

remanesce a mesma; e, considerando-se que tampouco há causas de 

diminuição ou aumento de pena, torno a pena definitiva, por esta 

infração, em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Aplico-lhe, ainda, pena de multa, em caráter proporcional à 

pena privativa de liberdade (art. 49 do CP), de 50 (cinquenta) dias-

multa, cada um no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, tendo em 

vista o exuberante patrimônio (art. 49, §1º, do CP) do réu (apenso 

7). 

 

1.1.5. CONCURSO MATERIAL 

 

Tendo em conta o concurso material, entre as infrações 

verificadas, a pena final, pela prática da corrupção passiva, é de 17 

(dezessete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 179 (cento e 

setenta e nove) dias-multa, cada um no valor de 05 (cinco) salários 

mínimos. 

 

1.2. LAVAGEM DE ATIVOS (ART. 1º, V, DA LEI 9613/98) 

 

A culpabilidade não desbordou do comum. O réu não ostenta 

maus antecedentes, à luz do entendimento esposado no verbete sumular 

444, do C. Superior Tribunal de Justiça, e nada foi produzido, quanto 

a sua conduta social ou personalidade. O motivo da infração penal foi 

a ocultação do proveito de crimes antecedentes, o que já foi 

previamente valorado pelo Legislador, ao instituir a figura típica 

infringida. As circunstâncias da infração não ultrapassaram o 

comumente verificado. As consequências do crime são particularmente 

danosas, dado que foi ocultado valor milionário – quase dois milhões 

de reais, em valores históricos, sem atualização, como examinado no 

item 2.2.1. -, o que demanda reprovação extraordinária. Não há que se 

falar em comportamento da vítima, como fator de produção do ilícito. 

Tendo em conta estas ponderações, fixo a pena-base em 03 

(três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 

Não há atenuantes ou agravantes, pelo que a pena-média 

remanesce a mesma; e, considerando-se que tampouco há causas de 

diminuição ou aumento de pena, torno a pena definitiva, por esta 

infração, em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de 

reclusão. 

Aplico-lhe, ainda, pena de multa, em caráter proporcional à 

pena privativa de liberdade (art. 49 do CP), de 31 (trinta e um) 

dias-multa, cada um no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, tendo em 
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vista o exuberante patrimônio (art. 49, §1º, do CP) do réu (apenso 

7). 

 

1.3. QUADRILHA (ART. 288 DO CP) 

 

A culpabilidade não desbordou do comum. O réu não ostenta 

maus antecedentes, à luz do entendimento esposado no verbete sumular 

444, do C. Superior Tribunal de Justiça, e nada foi produzido, quanto 

a sua conduta social ou personalidade. O motivo da infração penal foi 

a prática de crimes, o que já foi previamente valorado pelo 

Legislador, ao instituir a figura típica infringida. As 

circunstâncias da infração não ultrapassaram o comumente verificado. 

As consequências do crime são as do tipo. Não há que se falar em 

comportamento da vítima, como fator de produção do ilícito. 

Fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão. 

Não há atenuantes ou agravantes, pelo que a pena-média 

remanesce a mesma; e, considerando-se que tampouco há causas de 

diminuição ou aumento de pena, torno a pena definitiva, por esta 

infração, em 01 (um) ano de reclusão. 

 

1.4. CONCURSO DE INFRAÇÕES 

 

Tendo em vista que todas as infrações foram praticadas em 

concurso material, devem ser somadas suas apenações individualmente 

consideradas (art. 69 do CP), para se chegar à pena final. 

A partir das penas dosadas acima, a pena final atinge 22 

(vinte e dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 

a ser cumprida em regime inicialmente fechado (art. 33, §2º, “a”, do 

CP), tanto em vista do quantum de pena imposto, quanto em vista da 

desfavorabilidade parcial das circunstâncias judiciais das infrações 

praticadas (art. 33, §3º, do CP). 

A multa total (art. 72 do CP) é de 210 (duzentos e dez) 

dias-multa, cada um orçado em 05 (cinco) salários-mínimos. 

 

1.5. OUTRAS COMINAÇÕES 

 

Tendo em vista que o patamar de apenação corporal é 

superior a quatro anos de privação de liberdade, bem como que várias 

das circunstâncias judiciais foram desfavoráveis, incabíveis sua 

substituição (art. 44, I e III, do CP) ou a suspensão de sua execução 

(art. 77, II, do CP). 

Tendo em conta que os malfeitos de GLÊNIO atingiram 

violentamente seus deveres funcionais, como Procurador da Fazenda 

Nacional, bem como que sua pena privativa de liberdade em muito 

supera quatro anos de duração (art. 92, I, “a” e “b”, do CP), 

determino a perda de seu cargo público de Procurador da Fazenda 

Nacional. 

Deverá ainda o réu, além da multa, perder o proveito de 

suas infrações – examinado no item 2.2.1. – (art. 91, II, “b”, do 

CP), que, ademais e como também visto no item 2.2.3.1., constituiu 

objeto material da infração de lavagem de ativos (art. 7º, I, do 

CPP). 

O réu respondeu ao processo em liberdade, e não há 

indicativo qualquer da existência de alguma das hipóteses de 

periculum libertatis legalmente arroladas (art. 312 do CPP), razão 

pela qual poderá recorrer em liberdade desta sentença (art. 387, §1º, 

do CPP); outrossim, sendo certo que não esteve preso em conexão a 

este feito, não há qualquer período a ser detraído da apenação que 

lhe foi aplicada (art. 387, §2º, do CPP). 

Deixo de condenar o réu a dever ressarcitório, tendo em 

vista que nada foi ventilado, quanto a causação de prejuízo 

financeiro ao sujeito passivo das infrações – o Estado (art. 387, IV, 

do CPP.  

 

2. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA 
 

2.1. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP) 
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2.1.1. PAGAMENTO DE R$ 75.000,00, EM 11/08/2003 

 

A culpabilidade não desbordou do comum. O réu não ostenta 

maus antecedentes, à luz do entendimento esposado no verbete sumular 

444, do C. Superior Tribunal de Justiça, e nada foi produzido, quanto 

a sua conduta social ou personalidade. O motivo da infração penal foi 

angariar a simpatia de servidor público com poderes sobre interesses 

seus, o que já foi previamente valorado pelo Legislador. As 

circunstâncias da infração foram particularmente reprováveis, dado 

que o réu corrompeu funcionário público, na condição de Procurador da 

Fazenda Nacional oficiante perante o CSRFN, onde julgados temas de 

interesse dos clientes dos corruptores, de elevadíssimo vulto, o que 

merece reprovação extraordinária, além do quanto já embutido no tipo 

penal violado. As consequências do crime foram particularmente 

graves, dado o elevado numerário pago, como vantagem indevida. Não há 

que se falar em comportamento da vítima, como fator de produção do 

ilícito. 

Tendo em conta estas ponderações, e considerando a redação 

do preceito secundário do art. 333 do CP, vigente à época dos fatos, 

fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (meses) de reclusão. 

Não há atenuantes ou agravantes, pelo que a pena-média 

remanesce a mesma; e, considerando-se que tampouco há causas de 

diminuição ou aumento de pena, torno a pena definitiva, por esta 

infração, em 02 (dois) anos e 09 (meses) de reclusão. 

Aplico-lhe, ainda, pena de multa, em caráter proporcional à 

pena privativa de liberdade (art. 49 do CP), de 29 (vinte e nove) 

dias-multa, cada um no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, tendo em 

vista o exuberante patrimônio (art. 49, §1º, do CP) do réu (tal como 

dito por ele, em seu interrogatório, mecenas esportivo, proprietário 

de cavalos, e grande empresário). 

 

2.1.2. PAGAMENTO DE R$ 782.000,00, EM 04/12/2003 

 

A culpabilidade não desbordou do comum. O réu não ostenta 

maus antecedentes, à luz do entendimento esposado no verbete sumular 

444, do C. Superior Tribunal de Justiça, e nada foi produzido, quanto 

a sua conduta social ou personalidade. O motivo da infração penal foi 

angariar a simpatia de servidor público com poderes sobre interesses 

seus, o que já foi previamente valorado pelo Legislador. As 

circunstâncias da infração foram particularmente reprováveis, dado 

que o réu corrompeu funcionário público, na condição de Procurador da 

Fazenda Nacional oficiante perante o CSRFN, onde julgados temas de 

interesse dos clientes dos corruptores, de elevadíssimo vulto, o que 

merece reprovação extraordinária, além do quanto já embutido no tipo 

penal violado. As consequências do crime foram particularmente 

graves, dado o elevado numerário pago, como vantagem indevida. Não há 

que se falar em comportamento da vítima, como fator de produção do 

ilícito. 

Tendo em conta estas ponderações, e considerando a redação 

do preceito secundário do art. 333 do CP, vigente à época dos fatos, 

fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Não há atenuantes ou agravantes, pelo que a pena-média 

remanesce a mesma; e, considerando-se que tampouco há causas de 

diminuição ou aumento de pena, torno a pena definitiva, por esta 

infração, em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Aplico-lhe, ainda, pena de multa, em caráter proporcional à 

pena privativa de liberdade (art. 49 do CP), de 50 (cinquenta) dias-

multa, cada um no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, tendo em 

vista o exuberante patrimônio (art. 49, §1º, do CP) do réu (tal como 

dito por ele, em seu interrogatório, mecenas esportivo, proprietário 

de cavalos, e grande empresário). 

 

2.1.3. PAGAMENTO DE R$ 367.000,00, EM 12/02/04 

 

A culpabilidade não desbordou do comum. O réu não ostenta 

maus antecedentes, à luz do entendimento esposado no verbete sumular 

444, do C. Superior Tribunal de Justiça, e nada foi produzido, quanto 

a sua conduta social ou personalidade. O motivo da infração penal foi 
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angariar a simpatia de servidor público com poderes sobre interesses 

seus, o que já foi previamente valorado pelo Legislador. As 

circunstâncias da infração foram particularmente reprováveis, dado 

que o réu corrompeu funcionário público, na condição de Procurador da 

Fazenda Nacional oficiante perante o CSRFN, onde julgados temas de 

interesse dos clientes dos corruptores, de elevadíssimo vulto, o que 

merece reprovação extraordinária, além do quanto já embutido no tipo 

penal violado. As consequências do crime foram particularmente 

graves, dado o elevado numerário pago, como vantagem indevida. Não há 

que se falar em comportamento da vítima, como fator de produção do 

ilícito. 

Tendo em conta estas ponderações, e considerando a redação 

do preceito secundário do art. 333 do CP, vigente à época dos fatos, 

fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Não há atenuantes ou agravantes, pelo que a pena-média 

remanesce a mesma; e, considerando-se que tampouco há causas de 

diminuição ou aumento de pena, torno a pena definitiva, por esta 

infração, em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Aplico-lhe, ainda, pena de multa, em caráter proporcional à 

pena privativa de liberdade (art. 49 do CP), de 50 (cinquenta) dias-

multa, cada um no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, tendo em 

vista o exuberante patrimônio (art. 49, §1º, do CP) do réu (tal como 

dito por ele, em seu interrogatório, mecenas esportivo, proprietário 

de cavalos, e grande empresário). 

 

2.1.4. PAGAMENTO DE R$ 500.000,00, EM 09/05/2005 

 

A culpabilidade não desbordou do comum. O réu não ostenta 

maus antecedentes, à luz do entendimento esposado no verbete sumular 

444, do C. Superior Tribunal de Justiça, e nada foi produzido, quanto 

a sua conduta social ou personalidade. O motivo da infração penal foi 

angariar a simpatia de servidor público com poderes sobre interesses 

seus, o que já foi previamente valorado pelo Legislador. As 

circunstâncias da infração foram particularmente reprováveis, dado 

que o réu corrompeu funcionário público, na condição de Procurador da 

Fazenda Nacional oficiante perante o CSRFN, onde julgados temas de 

interesse dos clientes dos corruptores, de elevadíssimo vulto, o que 

merece reprovação extraordinária, além do quanto já embutido no tipo 

penal violado. As consequências do crime foram particularmente 

graves, dado o elevado numerário pago, como vantagem indevida. Não há 

que se falar em comportamento da vítima, como fator de produção do 

ilícito. 

Tendo em conta estas ponderações, e considerando a redação 

do preceito secundário do art. 333 do CP, vigente à época dos fatos, 

fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Não há atenuantes ou agravantes, pelo que a pena-média 

remanesce a mesma; e, considerando-se que tampouco há causas de 

diminuição ou aumento de pena, torno a pena definitiva, por esta 

infração, em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Aplico-lhe, ainda, pena de multa, em caráter proporcional à 

pena privativa de liberdade (art. 49 do CP), de 50 (cinquenta) dias-

multa, cada um no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, tendo em 

vista o exuberante patrimônio (art. 49, §1º, do CP) do réu (tal como 

dito por ele, em seu interrogatório, mecenas esportivo, proprietário 

de cavalos, e grande empresário). 

 

2.1.5. CONCURSO MATERIAL 

 

Tendo em conta o concurso material, entre as infrações 

verificadas, a pena final, pela prática da corrupção passiva, é de 17 

(dezessete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 179 (cento e 

setenta e nove) dias-multa, cada um no valor de 05 (cinco) salários 

mínimos. 

 

2.2. QUADRILHA (ART. 288 DO CP) 

 

A culpabilidade não desbordou do comum. O réu não ostenta 

maus antecedentes, à luz do entendimento esposado no verbete sumular 
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444, do C. Superior Tribunal de Justiça, e nada foi produzido, quanto 

a sua conduta social ou personalidade. O motivo da infração penal foi 

a prática de crimes, o que já foi previamente valorado pelo 

Legislador, ao instituir a figura típica infringida. As 

circunstâncias da infração não ultrapassaram o comumente verificado. 

As consequências do crime são as do tipo. Não há que se falar em 

comportamento da vítima, como fator de produção do ilícito. 

Fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão. 

Não há atenuantes ou agravantes, pelo que a pena-média 

remanesce a mesma; e, considerando-se que tampouco há causas de 

diminuição ou aumento de pena, torno a pena definitiva, por esta 

infração, em 01 (um) ano de reclusão. 

 

2.3. CONCURSO DE INFRAÇÕES 

 

Tendo em vista que todas as infrações foram praticadas em 

concurso material, devem ser somadas suas apenações individualmente 

consideradas (art. 69 do CP), para se chegar à pena final. 

A partir das penas dosadas acima, a pena final atinge 18 

(dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em 

regime inicialmente fechado (art. 33, §2º, “a”, do CP), tanto em 

vista do quantum de pena imposto, quanto em vista da 

desfavorabilidade parcial das circunstâncias judiciais das infrações 

praticadas (art. 33, §3º, do CP). 

A multa total (art. 72 do CP) é de 179 (cento e setenta e 

nove) dias-multa, cada um no valor de 05 (cinco) salários mínimos. 

 

2.4. OUTRAS COMINAÇÕES 

 

Tendo em vista que o patamar de apenação corporal é 

superior a quatro anos de privação de liberdade, bem como que várias 

das circunstâncias judiciais foram desfavoráveis, incabíveis sua 

substituição (art. 44, I e III, do CP) ou a suspensão de sua execução 

(art. 77, II, do CP). 

O réu respondeu ao processo em liberdade, e não há 

indicativo qualquer da existência de alguma das hipóteses de 

periculum libertatis legalmente arroladas (art. 312 do CPP), razão 

pela qual poderá recorrer em liberdade desta sentença (art. 387, §1º, 

do CPP); outrossim, sendo certo que não esteve preso em conexão a 

este feito, não há qualquer período a ser detraído da apenação que 

lhe foi aplicada (art. 387, §2º, do CPP). 

Deixo de condenar o réu a dever ressarcitório, tendo em 

vista que nada foi ventilado, quanto a causação de prejuízo 

financeiro ao sujeito passivo das infrações – o Estado (art. 387, IV, 

do CPP. 

 

3. ROGÉRIO LANZA TOLENTINO 
 

3.1. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP) 

 

3.1.1. PAGAMENTO DE R$ 75.000,00, EM 11/08/2003 

 

A culpabilidade não desbordou do comum. O réu não ostenta 

maus antecedentes, à luz do entendimento esposado no verbete sumular 

444, do C. Superior Tribunal de Justiça, e nada foi produzido, quanto 

a sua conduta social ou personalidade. O motivo da infração penal foi 

angariar a simpatia de servidor público com poderes sobre interesses 

seus, o que já foi previamente valorado pelo Legislador. As 

circunstâncias da infração foram particularmente reprováveis, dado 

que o réu corrompeu funcionário público, na condição de Procurador da 

Fazenda Nacional oficiante perante o CSRFN, onde julgados temas de 

interesse dos clientes dos corruptores, de elevadíssimo vulto, o que 

merece reprovação extraordinária, além do quanto já embutido no tipo 

penal violado. As consequências do crime foram particularmente 

graves, dado o elevado numerário pago, como vantagem indevida. Não há 

que se falar em comportamento da vítima, como fator de produção do 

ilícito. 
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Tendo em conta estas ponderações, e considerando a redação 

do preceito secundário do art. 333 do CP, vigente à época dos fatos, 

fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (meses) de reclusão. 

Não há atenuantes ou agravantes, pelo que a pena-média 

remanesce a mesma; e, considerando-se que tampouco há causas de 

diminuição ou aumento de pena, torno a pena definitiva, por esta 

infração, em 02 (dois) anos e 09 (meses) de reclusão. 

Aplico-lhe, ainda, pena de multa, em caráter proporcional à 

pena privativa de liberdade (art. 49 do CP), de 29 (vinte e nove) 

dias-multa, cada um no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, tendo em 

vista o exuberante patrimônio (art. 49, §1º, do CP) do réu (dado que 

grande empresário, advogado bem sucedido e criador de cavalos – fls. 

6498/6503). 

 

3.1.2. PAGAMENTO DE R$ 782.000,00, EM 04/12/2003 

 

A culpabilidade não desbordou do comum. O réu não ostenta 

maus antecedentes, à luz do entendimento esposado no verbete sumular 

444, do C. Superior Tribunal de Justiça, e nada foi produzido, quanto 

a sua conduta social ou personalidade. O motivo da infração penal foi 

angariar a simpatia de servidor público com poderes sobre interesses 

seus, o que já foi previamente valorado pelo Legislador. As 

circunstâncias da infração foram particularmente reprováveis, dado 

que o réu corrompeu funcionário público, na condição de Procurador da 

Fazenda Nacional oficiante perante o CSRFN, onde julgados temas de 

interesse dos clientes dos corruptores, de elevadíssimo vulto, o que 

merece reprovação extraordinária, além do quanto já embutido no tipo 

penal violado. As consequências do crime foram particularmente 

graves, dado o elevado numerário pago, como vantagem indevida. Não há 

que se falar em comportamento da vítima, como fator de produção do 

ilícito. 

Tendo em conta estas ponderações, e considerando a redação 

do preceito secundário do art. 333 do CP, vigente à época dos fatos, 

fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Não há atenuantes ou agravantes, pelo que a pena-média 

remanesce a mesma; e, considerando-se que tampouco há causas de 

diminuição ou aumento de pena, torno a pena definitiva, por esta 

infração, em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Aplico-lhe, ainda, pena de multa, em caráter proporcional à 

pena privativa de liberdade (art. 49 do CP), de 29 (vinte e nove) 

dias-multa, cada um no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, tendo em 

vista o exuberante patrimônio (art. 49, §1º, do CP) do réu (dado que 

grande empresário, advogado bem sucedido e criador de cavalos – fls. 

6498/6503). 

 

3.1.3. PAGAMENTO DE R$ 367.000,00, EM 12/02/04 

 

A culpabilidade não desbordou do comum. O réu não ostenta 

maus antecedentes, à luz do entendimento esposado no verbete sumular 

444, do C. Superior Tribunal de Justiça, e nada foi produzido, quanto 

a sua conduta social ou personalidade. O motivo da infração penal foi 

angariar a simpatia de servidor público com poderes sobre interesses 

seus, o que já foi previamente valorado pelo Legislador. As 

circunstâncias da infração foram particularmente reprováveis, dado 

que o réu corrompeu funcionário público, na condição de Procurador da 

Fazenda Nacional oficiante perante o CSRFN, onde julgados temas de 

interesse dos clientes dos corruptores, de elevadíssimo vulto, o que 

merece reprovação extraordinária, além do quanto já embutido no tipo 

penal violado. As consequências do crime foram particularmente 

graves, dado o elevado numerário pago, como vantagem indevida. Não há 

que se falar em comportamento da vítima, como fator de produção do 

ilícito. 

Tendo em conta estas ponderações, e considerando a redação 

do preceito secundário do art. 333 do CP, vigente à época dos fatos, 

fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Não há atenuantes ou agravantes, pelo que a pena-média 

remanesce a mesma; e, considerando-se que tampouco há causas de 
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diminuição ou aumento de pena, torno a pena definitiva, por esta 

infração, em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Aplico-lhe, ainda, pena de multa, em caráter proporcional à 

pena privativa de liberdade (art. 49 do CP), de 29 (vinte e nove) 

dias-multa, cada um no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, tendo em 

vista o exuberante patrimônio (art. 49, §1º, do CP) do réu (dado que 

grande empresário, advogado bem sucedido e criador de cavalos – fls. 

6498/6503). 

 

3.1.4. PAGAMENTO DE R$ 500.000,00, EM 09/05/2005 

 

A culpabilidade não desbordou do comum. O réu não ostenta 

maus antecedentes, à luz do entendimento esposado no verbete sumular 

444, do C. Superior Tribunal de Justiça, e nada foi produzido, quanto 

a sua conduta social ou personalidade. O motivo da infração penal foi 

angariar a simpatia de servidor público com poderes sobre interesses 

seus, o que já foi previamente valorado pelo Legislador. As 

circunstâncias da infração foram particularmente reprováveis, dado 

que o réu corrompeu funcionário público, na condição de Procurador da 

Fazenda Nacional oficiante perante o CSRFN, onde julgados temas de 

interesse dos clientes dos corruptores, de elevadíssimo vulto, o que 

merece reprovação extraordinária, além do quanto já embutido no tipo 

penal violado. As consequências do crime foram particularmente 

graves, dado o elevado numerário pago, como vantagem indevida. Não há 

que se falar em comportamento da vítima, como fator de produção do 

ilícito. 

Tendo em conta estas ponderações, e considerando a redação 

do preceito secundário do art. 333 do CP, vigente à época dos fatos, 

fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Não há atenuantes ou agravantes, pelo que a pena-média 

remanesce a mesma; e, considerando-se que tampouco há causas de 

diminuição ou aumento de pena, torno a pena definitiva, por esta 

infração, em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Aplico-lhe, ainda, pena de multa, em caráter proporcional à 

pena privativa de liberdade (art. 49 do CP), de 29 (vinte e nove) 

dias-multa, cada um no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, tendo em 

vista o exuberante patrimônio (art. 49, §1º, do CP) do réu (dado que 

grande empresário, advogado bem sucedido e criador de cavalos – fls. 

6498/6503). 

 

3.1.5. CONCURSO MATERIAL 

 

Tendo em conta o concurso material, entre as infrações 

verificadas, a pena final, pela prática da corrupção passiva, é de 17 

(dezessete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 179 (cento e 

setenta e nove) dias-multa, cada um no valor de 05 (cinco) salários 

mínimos. 

 

3.2. LAVAGEM DE ATIVOS (ART. 1º, V, DA LEI 9613/98) 

 

A culpabilidade não desbordou do comum. O réu não ostenta 

maus antecedentes, à luz do entendimento esposado no verbete sumular 

444, do C. Superior Tribunal de Justiça, e nada foi produzido, quanto 

a sua conduta social ou personalidade. O motivo da infração penal foi 

a ocultação do proveito de crimes antecedentes, o que já foi 

previamente valorado pelo Legislador, ao instituir a figura típica 

infringida. As circunstâncias da infração não ultrapassaram o 

comumente verificado. As consequências do crime são particularmente 

danosas, dado que foi ocultado valor milionário – quase dois milhões 

de reais, em valores históricos, sem atualização, como examinado no 

item 2.2.1. -, o que demanda reprovação extraordinária. Não há que se 

falar em comportamento da vítima, como fator de produção do ilícito. 

Tendo em conta estas ponderações, fixo a pena-base em 03 

(três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 

Não há atenuantes ou agravantes, pelo que a pena-média 

remanesce a mesma; e, considerando-se que tampouco há causas de 

diminuição ou aumento de pena, torno a pena definitiva, por esta 
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infração, em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de 

reclusão. 

Aplico-lhe, ainda, pena de multa, em caráter proporcional à 

pena privativa de liberdade (art. 49 do CP), de 31 (trinta e um) 

dias-multa, cada um no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, tendo em 

vista o exuberante patrimônio (art. 49, §1º, do CP) do réu (dado que 

grande empresário, advogado bem sucedido e criador de cavalos – fls. 

6498/6503). 

 

3.3. QUADRILHA (ART. 288 DO CP) 

 

A culpabilidade não desbordou do comum. O réu não ostenta 

maus antecedentes, à luz do entendimento esposado no verbete sumular 

444, do C. Superior Tribunal de Justiça, e nada foi produzido, quanto 

a sua conduta social ou personalidade. O motivo da infração penal foi 

a prática de crimes, o que já foi previamente valorado pelo 

Legislador, ao instituir a figura típica infringida. As 

circunstâncias da infração não ultrapassaram o comumente verificado. 

As consequências do crime são as do tipo. Não há que se falar em 

comportamento da vítima, como fator de produção do ilícito. 

Fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão. 

Não há atenuantes ou agravantes, pelo que a pena-média 

remanesce a mesma; e, considerando-se que tampouco há causas de 

diminuição ou aumento de pena, torno a pena definitiva, por esta 

infração, em 01 (um) ano de reclusão. 

 

3.4. CONCURSO DE INFRAÇÕES 

 

Tendo em vista que todas as infrações foram praticadas em 

concurso material, devem ser somadas suas apenações individualmente 

consideradas (art. 69 do CP), para se chegar à pena final. 

A partir das penas dosadas acima, a pena final atinge 22 

(vinte e dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 

a ser cumprida em regime inicialmente fechado (art. 33, §2º, “a”, do 

CP), tanto em vista do quantum de pena imposto, quanto em vista da 

desfavorabilidade parcial das circunstâncias judiciais das infrações 

praticadas (art. 33, §3º, do CP). 

A multa total (art. 72 do CP) é de 210 (duzentos e dez) 

dias-multa, cada um orçado em 05 (cinco) salários-mínimos. 

 

3.5. OUTRAS COMINAÇÕES 

 

Tendo em vista que o patamar de apenação corporal é 

superior a quatro anos de privação de liberdade, bem como que várias 

das circunstâncias judiciais foram desfavoráveis, incabíveis sua 

substituição (art. 44, I e III, do CP) ou a suspensão de sua execução 

(art. 77, II, do CP). 

Deverá ainda o réu, além da multa, perder os valores objeto 

de branqueamento – examinado no item 2.2.3.1. -, ante previsão legal 

específica (art. 7º, I, do CPP). 

O réu respondeu ao processo em liberdade, e não há 

indicativo qualquer da existência de alguma das hipóteses de 

periculum libertatis legalmente arroladas (art. 312 do CPP), razão 

pela qual poderá recorrer em liberdade desta sentença (art. 387, §1º, 

do CPP); outrossim, sendo certo que não esteve preso em conexão a 

este feito, não há qualquer período a ser detraído da apenação que 

lhe foi aplicada (art. 387, §2º, do CPP). 

Deixo de condenar o réu a dever ressarcitório, tendo em 

vista que nada foi ventilado, quanto a causação de prejuízo 

financeiro ao sujeito passivo das infrações – o Estado (art. 387, IV, 

do CPP. 

 

4. JOSÉ ROBERTO MOREIRA DE MELO 
 

4.1. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP) 

 

4.1.1. PAGAMENTO DE R$ 782.000,00, EM 04/12/2003 
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A culpabilidade não desbordou do comum. O réu não ostenta 

maus antecedentes, à luz do entendimento esposado no verbete sumular 

444, do C. Superior Tribunal de Justiça, e nada foi produzido, quanto 

a sua conduta social ou personalidade. O motivo da infração penal foi 

angariar a simpatia de servidor público com poderes sobre interesses 

seus, o que já foi previamente valorado pelo Legislador. As 

circunstâncias da infração foram particularmente reprováveis, dado 

que o réu corrompeu funcionário público, na condição de Procurador da 

Fazenda Nacional oficiante perante o CSRFN, onde julgados temas de 

interesse dos clientes dos corruptores, de elevadíssimo vulto, o que 

merece reprovação extraordinária, além do quanto já embutido no tipo 

penal violado. As consequências do crime foram particularmente 

graves, dado o elevado numerário pago, como vantagem indevida. Não há 

que se falar em comportamento da vítima, como fator de produção do 

ilícito. 

Tendo em conta estas ponderações, e considerando a redação 

do preceito secundário do art. 333 do CP, vigente à época dos fatos, 

fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Não há atenuantes ou agravantes, pelo que a pena-média 

remanesce a mesma; e, considerando-se que tampouco há causas de 

diminuição ou aumento de pena, torno a pena definitiva, por esta 

infração, em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Aplico-lhe, ainda, pena de multa, em caráter proporcional à 

pena privativa de liberdade (art. 49 do CP), de 50 (cinquenta) dias-

multa, cada um no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, tendo em 

vista o exuberante patrimônio (art. 49, §1º, do CP) do réu (como 

proprietário de portentosa firma de consultoria). 

 

4.1.2. PAGAMENTO DE DE R$ 367.000,00, EM 12/02/04 

 

A culpabilidade não desbordou do comum. O réu não ostenta 

maus antecedentes, à luz do entendimento esposado no verbete sumular 

444, do C. Superior Tribunal de Justiça, e nada foi produzido, quanto 

a sua conduta social ou personalidade. O motivo da infração penal foi 

angariar a simpatia de servidor público com poderes sobre interesses 

seus, o que já foi previamente valorado pelo Legislador. As 

circunstâncias da infração foram particularmente reprováveis, dado 

que o réu corrompeu funcionário público, na condição de Procurador da 

Fazenda Nacional oficiante perante o CSRFN, onde julgados temas de 

interesse dos clientes dos corruptores, de elevadíssimo vulto, o que 

merece reprovação extraordinária, além do quanto já embutido no tipo 

penal violado. As consequências do crime foram particularmente 

graves, dado o elevado numerário pago, como vantagem indevida. Não há 

que se falar em comportamento da vítima, como fator de produção do 

ilícito. 

Tendo em conta estas ponderações, e considerando a redação 

do preceito secundário do art. 333 do CP, vigente à época dos fatos, 

fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Não há atenuantes ou agravantes, pelo que a pena-média 

remanesce a mesma; e, considerando-se que tampouco há causas de 

diminuição ou aumento de pena, torno a pena definitiva, por esta 

infração, em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Aplico-lhe, ainda, pena de multa, em caráter proporcional à 

pena privativa de liberdade (art. 49 do CP), de 50 (cinquenta) dias-

multa, cada um no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, tendo em 

vista o exuberante patrimônio (art. 49, §1º, do CP) do réu (como 

proprietário de portentosa firma de consultoria). 

 

4.1.3. PAGAMENTO DE R$ 500.000,00, EM 09/05/2005 

 

A culpabilidade não desbordou do comum. O réu não ostenta 

maus antecedentes, à luz do entendimento esposado no verbete sumular 

444, do C. Superior Tribunal de Justiça, e nada foi produzido, quanto 

a sua conduta social ou personalidade. O motivo da infração penal foi 

angariar a simpatia de servidor público com poderes sobre interesses 

seus, o que já foi previamente valorado pelo Legislador. As 

circunstâncias da infração foram particularmente reprováveis, dado 
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que o réu corrompeu funcionário público, na condição de Procurador da 

Fazenda Nacional oficiante perante o CSRFN, onde julgados temas de 

interesse dos clientes dos corruptores, de elevadíssimo vulto, o que 

merece reprovação extraordinária, além do quanto já embutido no tipo 

penal violado. As consequências do crime foram particularmente 

graves, dado o elevado numerário pago, como vantagem indevida. Não há 

que se falar em comportamento da vítima, como fator de produção do 

ilícito. 

Tendo em conta estas ponderações, e considerando a redação 

do preceito secundário do art. 333 do CP, vigente à época dos fatos, 

fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Não há atenuantes ou agravantes, pelo que a pena-média 

remanesce a mesma; e, considerando-se que tampouco há causas de 

diminuição ou aumento de pena, torno a pena definitiva, por esta 

infração, em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Aplico-lhe, ainda, pena de multa, em caráter proporcional à 

pena privativa de liberdade (art. 49 do CP), de 50 (cinquenta) dias-

multa, cada um no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, tendo em 

vista o exuberante patrimônio (art. 49, §1º, do CP) do réu (como 

proprietário de portentosa firma de consultoria). 

 

4.1.4. CONCURSO MATERIAL 

 

Tendo em conta o concurso material, entre as infrações 

verificadas, a pena final, pela prática da corrupção passiva, é de 12 

(doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 129 (cento e vinte e 

nove) dias-multa, cada um no valor de 05 (cinco) salários mínimos. 

 

4.2. LAVAGEM DE ATIVOS (ART. 1º, V, DA LEI 9613/98) 

 

A culpabilidade não desbordou do comum. O réu não ostenta 

maus antecedentes, à luz do entendimento esposado no verbete sumular 

444, do C. Superior Tribunal de Justiça, e nada foi produzido, quanto 

a sua conduta social ou personalidade. O motivo da infração penal foi 

a ocultação do proveito de crimes antecedentes, o que já foi 

previamente valorado pelo Legislador, ao instituir a figura típica 

infringida. As circunstâncias da infração não ultrapassaram o 

comumente verificado. As consequências do crime são particularmente 

danosas, dado que foi ocultado valor milionário – quase dois milhões 

de reais, em valores históricos, sem atualização, como examinado no 

item 2.2.1. -, o que demanda reprovação extraordinária. Não há que se 

falar em comportamento da vítima, como fator de produção do ilícito. 

Tendo em conta estas ponderações, fixo a pena-base em 03 

(três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 

Não há atenuantes ou agravantes, pelo que a pena-média 

remanesce a mesma; e, considerando-se que tampouco há causas de 

diminuição ou aumento de pena, torno a pena definitiva, por esta 

infração, em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de 

reclusão. 

Aplico-lhe, ainda, pena de multa, em caráter proporcional à 

pena privativa de liberdade (art. 49 do CP), de 31 (trinta e um) 

dias-multa, cada um no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, tendo em 

vista o exuberante patrimônio (art. 49, §1º, do CP) do réu (apenso 

7). 

 

4.3. CONCURSO DE INFRAÇÕES 

 

Tendo em vista que todas as infrações foram praticadas em 

concurso material, devem ser somadas suas apenações individualmente 

consideradas (art. 69 do CP), para se chegar à pena final. 

A partir das penas dosadas acima, a pena final atinge 14 

(catorze) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a 

ser cumprida em regime inicialmente fechado (art. 33, §2º, “a”, do 

CP), tanto em vista do quantum de pena imposto, quanto em vista da 

desfavorabilidade parcial das circunstâncias judiciais das infrações 

praticadas (art. 33, §3º, do CP). 

A multa total (art. 72 do CP) é de 160 (cento e sessenta) 

dias-multa, cada um orçado em 05 (cinco) salários-mínimos. 
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4.4. OUTRAS COMINAÇÕES 

 

Tendo em vista que o patamar de apenação corporal é 

superior a quatro anos de privação de liberdade, bem como que várias 

das circunstâncias judiciais foram desfavoráveis, incabíveis sua 

substituição (art. 44, I e III, do CP) ou a suspensão de sua execução 

(art. 77, II, do CP). 

Deverá ainda o réu, além da multa, perder os valores objeto 

de branqueamento – examinado no item 2.2.3.1. -, ante previsão legal 

específica (art. 7º, I, do CPP). 

O réu respondeu ao processo em liberdade, e não há 

indicativo qualquer da existência de alguma das hipóteses de 

periculum libertatis legalmente arroladas (art. 312 do CPP), razão 

pela qual poderá recorrer em liberdade desta sentença (art. 387, §1º, 

do CPP); outrossim, sendo certo que não esteve preso em conexão a 

este feito, não há qualquer período a ser detraído da apenação que 

lhe foi aplicada (art. 387, §2º, do CPP). 

Deixo de condenar o réu a dever ressarcitório, tendo em 

vista que nada foi ventilado, quanto a causação de prejuízo 

financeiro ao sujeito passivo das infrações – o Estado (art. 387, IV, 

do CPP. 

 

5. EM RELAÇÃO A TODOS OS CONDENADOS 
 

Condeno ainda GLÊNIO SABBAD GUEDES, MARCOS VALÉRIO 

FERNANDES DE SOUZA, ROGÉRIO LANZA TOLENTINO e JOSÉ ROBERTO MOREIRA DE 

MELO ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP). 

Com o trânsito em julgado desta condenação: 

(a) Lance-se os nomes dos condenados no rol dos 

culpados; 

(b) Expeçam-se guias de execução, inclusive com 

mandados de prisão, se for o caso; 

(c) Informem-se os TRE´s dos Estados de residência dos 

condenados, para os fins do art. 15, III, da CR/88;   

(d) Informem-se os órgãos de segurança pública, para 

fins de registros de antecedentes criminais; 

(e) Informe-se a União, para que cumpra a determinação 

de perda do cargo de Procurador da Fazenda Nacional, de 

GLÊNIO SABBAD GUEDES, como acima determinado (art. 92, 

I, “a” e “b”, do CP). 

Tendo em vista que ofendida pelas condutas constatadas 

neste ato sentencial, intime-se a União (art. 201, §2º, do CPP). 

Ainda que não haja trânsito em julgado, mas autorizada que 

seja a execução provisória (conforme decidido pelo E. Supremo 

Tribunal Federal, por força das ADCs 43 e 44, do HC 126292, e do ARE 

964246), expeça-se a documentação executória destinada ao D. Juízo da 

Execução, incluindo-se, se aplicável, mandados de prisão. 

Informe-se ao Exmo. Sr. Relator do habeas corpus 0000648-

89.2017.4.02.0000, o eminente Desembargador Federal Messod Azulay 

Neto (fls. 7352/7358), acerca da prolação desta sentença, sendo 

cumprida a r. determinação ali exarada. 

Traslade-se cópia desta sentença para os autos 0809895-

94.2011.4.02.5101, devendo, em tal feito, o Ministério Público ser 

intimado – preferencialmente quando for pessoalmente intimado deste 

ato sentencial (art. 370, §4º, do CPP, c/c art. 18, II, “h”, da LC 

75/93) – para se manifestar a respeito da subsistência de bloqueio 

dos bens da acusada CIBELE, ora absolvida, em face do quanto ali 

decidido, mormente em fls. 851 daquele caderno processual. 

 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

 

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2017. 

 

 

 

VITOR BARBOSA VALPUESTA 

Juiz(a) Federal Substituto 
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