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V O T O

 O Senhor Ministro Edson Fachin (Relator): Preambularmente, registro
que os embargos de declaração não constituem meio hábil à reforma do
julgado, sendo cabíveis somente quando existir no acórdão omissão,
contradição ou obscuridade, conforme dispõe o art. 619 do Código de
Processo Penal.

Desse modo, não é possível, no âmbito de embargos de declaração,
reabrir a discussão da causa, promover a reanálise de fatos e provas e atacar
os fundamentos de acórdão condenatório visando a reforma do julgado,
finalidade para a qual não se revela adequada a via estreita dos aclaratórios.
Decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL
(CPC, ART. 1.022) - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA -
CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE NO CASO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE
CARÁTER INFRINGENTE - Não se revelam cabíveis os embargos de
declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma
inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro
material (CPC, art. 1.022) - vem a utilizá-los com o objetivo de
infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da
causa. Precedentes”(AR 2.375 AgR-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2017).

Convém ressaltar, ainda, que a contradição que autoriza a oposição dos
embargos de declaração deve ser interna à decisão, verificada entre os
fundamentos do julgado e a sua conclusão. Nesse sentido:

“Embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus.
Contradição e omissão no acórdão embargado. Não ocorrência.
Pretendido rejulgamento da causa. Impossibilidade na presente via
recursal. Precedentes. Rejeição dos embargos. 1. Nenhuma das
hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório (RISTF,
art. 337) está configurada no caso dos autos. 2. Não há que se falar em
contradição do acórdão, já que essa deve ser interna à decisão,
verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não

 ocorreu no caso em tela . 3. O aresto recorrido não incorreu em
omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todas
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as questões postas em julgamento, nos limites necessários ao deslinde
do feito. 4. Ao tratar das questões postas à apreciação da Corte, o
acórdão abordou os temas de forma clara e objetiva, com arrimo em
precedentes específicos da Corte. 5. Os embargos de declaração não se
prestam para promover o rejulgamento de causa decidida,
legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte. 6. Embargos de
declaração rejeitados” (g.n.) (RHC 138.752 ED, Rel. Min. DIAS
TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13.6.2017).

Na mesma esteira, cito precedente de minha lavra:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DIREITO FINANCEIRO. PRECATÓRIOS.
REMANEJAMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS. CONTRADIÇÃO
INTERNA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA. 1. 
O entendimento iterativo do Plenário desta Corte é no sentido de que
a contradição hábil a autorizar o acolhimento da pretensão
declaratória é a intrínseca, verificada entre as partes ou proposições da
decisão. Nesse sentido, todos os segmentos da decisão convergem à
denegação da ordem do mandado de segurança impetrado pela parte
ora Embargante. Precedentes. 2. A questão referente à data da
publicação de acórdão de precedente invocado consiste em inovação
processual, insuscetível de análise no presente momento processual. 3.
Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do
CPC” (MS 33.761 ED, do qual fui Relator, Primeira Turma, julgado em
6.12.2016).

Segundo balizamento doutrinário, a contradição é uma “incoerência
entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e
no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.
(…) É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado. Nessa

 linha: ‘ A contradição que enseja embargos de declaração é a contradição do
 acórdão consigo próprio, nunca com a prova dos autos  ” (g.n.) (NUCCI,

Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 5ª ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 981).

Passo, pois, ao exame dos supostos defeitos apontados no acórdão
embargado.

1. Contradição e omissão na análise dos argumentos defensivos acerca
da alegada ausência de contraditório sobre os depoimentos prestados pelos

 corréus Job Ribeiro Brandão e Luiz Fernando Machado da Costa Filho.
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Sustenta a defesa técnica do embargante que os corréus Job Ribeiro
Brandão e Luiz Fernando Machado da Costa Filho, no decorrer da instrução
processual, comportaram-se como verdadeiros agentes colaboradores da
justiça, nada obstante não tenham firmado acordo formal.

Por tal motivo, defende que os depoimentos prestados pelos aludidos
acusados não poderiam ser considerados elementos de prova, mormente
porque recusaram-se a responder aos questionamentos formulados pela
defesa do ora embargante.

Nesse contexto, afirma incorrer o acórdão embargado em contradição,
no ponto em que consignada a conformidade ao contraditório do
depoimento prestado por Job Ribeiro Brandão, embora tenha reconhecido a
negativa deste em responder às perguntas feitas pela defesa técnica.

Aduz, ademais, a omissão no acórdão embargado acerca das razões
declinadas em sede de alegações finais no sentido da impossibilidade de
utilização de tais depoimentos como prova.

Cumpre afastar, de pronto, a alegada omissão, já que tais argumentos
defensivos foram objeto de análise expressa no acórdão objurgado,
conforme se infere do seguinte excerto, transcrito, inclusive, nas razões
destes aclaratórios:

“A propósito, calha destacar que o aludido denunciado, conforme
já afirmado por ocasião do recebimento da denúncia, não é
colaborador da justiça, já que não se tem notícias da celebração de
eventual acordo com o Ministério Público Federal, nos moldes
disciplinados pela Lei n. 12.850/2013, razão pela qual não tem
incidência na hipótese a norma contida no art. 4º, § 14, do aludido
diploma legal, que dispõe sobre a renúncia ao direito ao silêncio.

Como corolário dessa constatação, o fato do aludido denunciado
não ter respondido às perguntas formuladas pela defesa não se
reveste de qualquer ilegalidade, e se encontra abarcada pela
autonomia da vontade resguardada pela Constituição Federal no
inciso II do seu art. 5º.” (fl. 6.590)

Com efeito, como figuraram na relação processual na qualidade de
acusados, Job Ribeiro Brandão e Luiz Fernando Machado da Costa Filho
não firmaram o compromisso a que alude o art. 203 do Código de Processo
Penal, razão pela qual não se encontravam obrigados a responder quaisquer
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questionamentos, até mesmo da autoridade judicial, diante do direito ao
silêncio que lhes é garantido pelo art. 5º, LXIII, da Constituição Federal.

Ademais, a leitura exauriente do acórdão embargado revela que os
depoimentos dos aludidos acusados foram valorados em conformidade
com outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução
criminal, nos exatos termos da disciplina legal da confissão, insculpida no
art. 197 e seguintes do Código de Processo Penal.

Como já afirmado, o mero inconformismo do embargante com os
fundamentos jurídicos declinados no acórdão objurgado não é passível de
análise na via dos embargos de declaração, cujo âmbito cognitivo é restrito
às hipóteses elencadas no art. 619 do Código de Processo Penal.

Não se constata, por tais razões, os vícios apontados no acórdão
embargado.

2. Ausência de contraditório em relação aos depoimentos de
 colaboradores da justiça.

Assere a defesa técnica do embargante que “ há flagrante contradição e
 omissão no acórdão embargado ” (fl. 7.103), pois as declarações de

colaboradores da justiça, utilizadas para afirmar a ocorrência dos delitos
antecedentes, não foram reproduzidas em juízo, pois sequer foram
arrolados como testemunhas do órgão acusatório.

Nada obstante a alegação defensiva, destaca-se do acórdão embargado a
afirmação no sentido de que, para a configuração do delito de lavagem de
capitais, pelo qual o ora embargante foi condenado, o ordenamento jurídico
pátrio exige tão somente “ a comprovação de que o agente tem consciência
de que o objeto material das ações previstas na descrição abstrata do tipo é
proveniente de infração penal, independentemente de comprovação da sua

 autoria ou da sua punibilidade ” (fl. 6.568 – destaquei).

Com efeito, rememoro a norma que se extrai do § 1º do art. 2º da Lei n.
9.613/1998, com destaque para a parte final do dispositivo:

“(...)
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§ 1º A denúncia será instruída com indícios suficientes da
existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos
previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor,

 ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente ” (g.n.).

Nesse sentido, o acórdão embargado evidencia que o objeto da
pretensão acusatória, cuja procedência foi reconhecida pela Segunda Turma
do Supremo Tribunal Federal, circunscreve-se aos delitos de lavagem de
capitais, não abarcando, portanto, o juízo de culpabilidade acerca dos
crimes antecedentes.

Ainda que seja diverso o rigor probatório exigido pelo ordenamento
jurídico para a demonstração da ocorrência dos delitos antecedentes, não há
falar, no caso, em qualquer violação às garantias ao contraditório e à ampla
defesa.

Conforme destacado no acórdão embargado, a caracterização das
infrações penais antecedentes, a partir das quais foram gerados os recursos
submetidos a atos de ocultação e dissimulação de sua origem, deu-se com
arrimo em conjunto probatório idôneo, consubstanciado não só na palavra
de colaboradores premiados, mas em documentos apreendidos em
diligências investigativas e demais elementos de prova produzidos em
juízo.

Destaco, a propósito, o seguinte excerto do voto condutor:

“Dessarte, como se vê, o conjunto probatório aqui produzido
revela-se idôneo a demonstrar a ocorrência dos delitos antecedentes,
cujos frutos, segundo a tese acusatória, foram objeto material dos
crimes de lavagem de capitais atribuídos aos denunciados, bem como
o móvel da associação por eles formada.

Volto a destacar que, em idêntica direção, apresentam-se, no
tocante aos delitos de corrupção praticados no contexto da Vice-
Presidência da Caixa Econômica Federal, as declarações prestadas
pelo colaborador Lúcio Bolonha Funaro, corroboradas pela
documentação apreendida em seu poder e por informações obtidas
pela autoridade policial, cuja análise se encontra compilada no
Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 101/2017 (Apenso n. 7),
sendo certo que a gênese dos fatos expostos na denúncia decorre de
elementos de informação tratados no Relatório de Análise de Material
Apreendido n. 114/2016 (fls. 50-141).

As vantagens financeiras obtidas de forma indevida do Grupo
Odebrecht também são afirmadas pelos colaboradores José Antônio
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Pacífico Ferreira e Cláudio Melo Filho e, após, confirmadas não só
pela análise dos dados extraídos do Sistema “ Drousys” e
minudentados no Relatório de Análise nº 168/2017/SPEA/PGR, mas
pelas declarações prestadas por Job Ribeiro Brandão.

O emprego de servidores públicos na execução de atividades
particulares, bem como a apropriação de parte dos seus vencimentos
pagos pela Câmara dos Deputados é bem demonstrado nas
declarações judiciais da testemunha Roberto Suzarte dos Santos e do
codenunciado Job Ribeiro Brandão, suportadas pelos extratos da conta
bancária titularizada por este e juntados aos autos” (fls. 6.602-6.603)

O fato da Procuradoria-Geral da República não ter arrolado como
testemunhas os colaboradores citados nas razões destes embargos não
implica na impossibilidade da utilização de tais elementos de informação,
oportunamente inseridos no conjunto probatório, para a aferição da
ocorrência dos ilícitos antecedentes, pois o objeto da pretensão acusatória
cinge-se, repito, aos delitos de lavagem de capitais atribuídos ao
embargante.

Ademais, na regulamentação da prova no processo penal pátrio, o
ordenamento jurídico pauta-se pelo princípio do livre convencimento
motivado, vedando tão somente a utilização exclusiva de elementos de
informação colhidos na fase inquisitorial para a fundamentação da decisão
de mérito da pretensão punitiva, nos termos do art. 155, caput, do Código
de Processo Penal, o que, como visto, não ocorre na hipótese.

Por tais razões, constata-se que o acórdão objurgado não padece dos
vícios apontados nas razões do embargante.

3. Alegada contradição do acórdão embargado no tocante ao
 depoimento da testemunha Roberto Suzarte dos Santos.

Sustenta o embargante que o conjunto probatório produzido nos autos
não autorizaria a afirmação declinada no acórdão embargado, no sentido de
que o depoimento prestado pelo informante Roberto Suzarte dos Santos
estaria em consonância com as declarações de Job Ribeiro Brandão,
transcrevendo excertos das declarações prestadas em juízo que revelam-se
conflitantes.

No ponto, alega a defesa técnica que a afirmação feita por Job Ribeiro
Brandão, no sentido de que os funcionários vinculados aos acusados
Geddel Quadros Vieira Lima e Lúcio Quadros Vieira Lima eram obrigados
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a restituir a estes parte dos vencimentos pagos pela Câmara dos Deputados,
foi refutada pelo informante Roberto Suzarte dos Santos.

No entanto, conforme consignado no acórdão embargado, o
depoimento do aludido informante foi utilizado para corroborar a narrativa
acusatória de que servidores públicos eram utilizados na prestação de
serviços de interesse da família Vieira Lima, afirmação que se encontra em
linha, no ponto, com as declarações de Job Ribeiro Brandão, conforme se
infere do seguinte excerto:

De fato, como narrado na incoativa, Job Ribeiro Brandão e Roberto
Suzarte dos Santos prestavam serviços à família desses acusados, cujas
remunerações, entretanto, eram pagas pelos órgãos públicos aos quais
se encontravam ambos vinculados ao longo das respectivas carreiras
políticas.

Tal é revelado pelos depoimentos prestados em juízo pelos
próprios funcionários mantidos pela família dos acusados Geddel
Quadros Vieira Lima e Lúcio Quadros Vieira Lima, tendo Roberto
Suzarte dos Santos declinado:

‘(...)
JUIZ - O.k.
Senhor Roberto, o senhor é secretário parlamentar de quem?
INFORMANTE - Deputado Lúcio Vieira Lima.
JUIZ - Em razão disso, então, por uma questão legal, o Senhor vai

ser ouvido aqui, no dia de hoje, não como testemunha, mas como
informante dos fatos que o senhor tenha conhecimento. Isso não retira
do senhor a obrigação de dizer estritamente somente a verdade
daquilo que lhe for perguntado. O.k?

INFORMANTE - Correto.
(…)
ADVOGADO - Senhor Roberto, o senhor pode determinar para

gente quando o senhor começou a trabalhar para a família Vieira
Lima?

INFORMANTE - Tem na faixa de vinte anos que eu trabalho com
a família Vieira Lima.

ADVOGADO - Certo.
INFORMANTE - Eu comecei a trabalhar com pai dele; depois o

Deputado Geddel; e, agora, Deputado Lúcio. Em média, vinte anos.
ADVOGADO - Certo. Senhor Roberto, na condição de secretário

parlamentar, qual a atividade o senhor desempenha?
INFORMANTE - Eu dirijo para o Deputado Lúcio e levo

documento, pego pessoas na rodoviária, que ele mandar, pego
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pessoas no aeroporto, onde ele mandar, eu vou pegar as pessoas e
levar ao encontro dele.

ADVOGADO - Quanto o senhor ganha para exercer essa
atividade?

INFORMANTE - Quanto eu ganho?
ADVOGADO - Isso. Sim.
INFORMANTE - É onze mil, dez mil; dez mil e pouco a onze mil

 reais.
(…)
ADVOGADO - Onde é o seu local de trabalho, Senhor Roberto?
INFORMANTE - Eu trabalho com ele no PMDB, na casa dele, na

residência dele e na casa da mãe dele. Ele atende em todos esses
lugares.

ADVOGADO - Senhor Roberto, o senhor conhece a Senhora
Milene?

INFORMANTE - Milene conheço, trabalha comigo.
ADVOGADO - O senhor poderia determinar qual a atividade

dela, qual a função dela, o que que ela faz, o que é que ela exerce?
INFORMANTE - Ela exerce a profissão de secretária parlamentar,

igual a minha.
ADVOGADO - Certo. O senhor é motorista. Qual... Ela? O que é

que ela faz como secretária parlamentar?
INFORMANTE - Ela carrega os documentos, ele pede para levar

documento às pessoas, ele pede para acompanhar ele onde ele vai,
entendeu? Ela ficava mais no escritório.

ADVOGADO - Lá no escritório, na casa da Senhora Marluce,
quem mais trabalhava lá?

INFORMANTE - Ela e Job.
ADVOGADO - Só os dois?
INFORMANTE - É. Só os dois; quando eu ia levar o documento lá,

quem me recebia era ela ou Job.
ADVOGADO - Certo.
Qual o seu horário de trabalho, Senhor Roberto?
INFORMANTE - Eu pego assim 7 horas da manhã a 19. Mas,

quando precisa que eu dirijo, geralmente, quem acompanha ele pra
um evento fica até a hora que ele ficar.

ADVOGADO - O senhor poderia determinar o horário de
trabalho do Job?

INFORMANTE - Era das 7 às 19.
ADVOGADO - Senhor Roberto, o senhor tem conhecimento, além

da atividade política, se a família, ela desempenhava algum outro tipo
de atividade econômica?

INFORMANTE - Não, senhor, não tenho essa informação. Sempre
acompanhei como político.

(…)’ (fls. 4.641-4.643).
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No mesmo sentido são as declarações do denunciado Job Ribeiro
Brandão que, nada obstante fosse remunerado pela Câmara dos
Deputados, desempenhava atividades no interesse particular da
família Vieira Lima:

‘(...)
JUIZ - Senhor Job, segundo os autos, o senhor trabalhou para a

Família Geddel. É isso?
RÉU - Isso.
JUIZ - Quando começou a relação do senhor com a família

Geddel?
RÉU - Na realidade, meu pai trabalhava na assembleia e conheceu

o Doutor Afrísio.
JUIZ - O senhor se recorda quem é, quantos anos o senhor tinha à

época?
RÉU - Devia ter uns dezenove, dezoito.
JUIZ - O senhor tem hoje quantos?
RÉU - Hoje, estou com cinquenta.
JUIZ - Então, faz trinta anos. É isso?
RÉU - Isso.
JUIZ - Tá. E daí?
RÉU - E daí eu passei... meu pai me levou quando eu tinha mais

ou menos de 21 anos...
JUIZ - Tá.
RÉU - ...pra trabalhar lá com eles, me apresentou aos Vieira Lima.
JUIZ - Tá. E aí o senhor começou a trabalhar com quem?
RÉU - Lá com eles, com o Doutor Afrísio.
JUIZ - O senhor trabalhou primeiro com o Senhor Afrísio.
RÉU - Exato.
JUIZ - Qual sua função? O que que o senhor fazia naquela época?
RÉU - Eu trabalhei... fazia as coisas que... trabalhava fazendo

(ininteligível) começou a ter um posto, eu fazia as caixas do posto.
JUIZ - Tá. Era um posto de gasolina, é isso?
RÉU - Exato.
JUIZ - Tá.
RÉU - Fazia a caixa do posto, fazia os pagamentos pessoais dele,

comprava remédio, fazia mercado, fazia esses negócios, essas
(ininteligível).

JUIZ - O senhor era um auxiliar dele nessas questões?
RÉU - Exato.
JUIZ - Tá. E o senhor era empregado, na época, da família? Tinha

algum cargo no Estado? Como é que ele lhe remunerava por esse
trabalho?

RÉU - Eles me colocaram na Câmara.
JUIZ - Na Câmara?
RÉU - Federal.
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JUIZ - Federal.
RÉU - O Doutor Afrísio na época..., eu acho que ele era suplente aí

entrou na Câmara Federal.
JUIZ - Tá. O Doutor Afrísio assumiu como deputado federal, ele

era suplente, e daí lhe colocou como assessor dele, foi isso?
RÉU - Exato.
JUIZ - Tá. E daí o senhor ficou quanto tempo assim?
RÉU - O período que ele teve lá como deputado.
JUIZ - Tá.
RÉU - Quando ele ficou de sair, ele indicou o Geddel como filho,

que foi também eleito, aí eu passei a trabalhar com o Doutor Geddel.
JUIZ - Também na qualidade de assessor?
RÉU - Parlamentar, exato.
JUIZ - Lá em Brasília?
RÉU - Em Brasília.
JUIZ - Nessas... nesse início aí, o senhor ia muito a Brasília ou não?
RÉU - Nunca fui.
JUIZ - O senhor nunca foi a Brasília?
RÉU - Do começo não, quer dizer, na realidade eu só fui uma vez

a Brasília.
JUIZ - Tá. Que ano que foi que você foi a Brasília?
RÉU - Tem uns quatro ou cinco anos, que foi na época que a neta

dele, a Camila, ia se formar.
JUIZ - Tá.
RÉU - Que, na realidade, a gente nem chegou a ir na formatura

porque Doutor Afrísio passou mal.
JUIZ - Tá.
RÉU - E ele já tava meio doente. E aí terminamos até indo pro um

hospital lá em Brasília.
JUIZ - Tá. Foi a única vez que o senhor foi a Brasília?
RÉU - Isso.
JUIZ - Ok. E daí então o senhor trabalhava como assessor

parlamentar; primeiro, do seu Afríso; depois, do Geddel, é isso?
RÉU - Exato.
JUIZ - Toda... até o dia que o senhor foi demitido? Ou o senhor

trocou novamente...
RÉU - Não. Teve uma época que eu trabalhei no Detran, quando o

Doutor Afrísio foi secretário da segurança pública.
JUIZ - Sim. E depois?
RÉU - Aí... depois eu voltei de novo pra Câmara.
JUIZ - Pra Câmara. Com o Geddel?
RÉU - Com o Geddel.
JUIZ - Tá. E depois? O senhor chegou a trabalhar com o Lúcio, ou

não?
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RÉU - Eu trabalhei depois, quando o Geddel também saiu, foi
pra... acho que pro... ele foi ser ministro.

JUIZ - Tá.
RÉU - Eu passei pro suplente dele. Eu acho que era o Deputado

Edgar Mão Branca.
JUIZ - Tá.
RÉU - E depois eu voltei pra Geddel quando ele voltou a ser

deputado. Aí depois Lúcio foi eleito, eu passei a ser funcionário do
Doutor Lúcio.

JUIZ - Quando o senhor saiu do emprego, o senhor era do Lúcio.
Era isso?

RÉU - Como?
JUIZ - Quando o senhor deixou o emprego? Quando é que o

senhor deixou de ser...., o senhor foi exonerado?
RÉU - Em outubro do ano passado.
JUIZ - E o senhor era de quem em outubro?
RÉU - Do Doutor Lúcio.
JUIZ - Do Doutor Lúcio, é isso? Tá. Onde é que o senhor

trabalhava para eles aqui em Salvador?
RÉU - Na residência dele, na Rua Plínio Moscoso.
JUIZ - Lá existe um escritório político? Como é que funciona?
RÉU - Não, tem um gabinete da residência mesmo, gabinete

político não.
JUIZ - É um gabinete só. É uma sala?
RÉU - Porque o edifício é grande, tem vários quartos e tem um

gabinete. Um setor é um gabinete, que tem um computador, uma
mesa para a gente trabalhar. Trabalhava eu e a Milene lá.

JUIZ - O senhor e quem?
RÉU - Milene.
JUIZ - Existiam outros funcionários que eram ligados ao gabinete

em Brasília que trabalhavam aqui além do senhor?
RÉU - Na residência?
JUIZ - Em Brasília.
RÉU - Aqui, em Salvador, eu só conhecia a Milene, o Roberto

Suzarte, Roberto Eston, que era o outro motorista, Adilson que estava
agora (ininteligível), acho que André que ia sempre com ele no PMDB.

JUIZ - Eram essas as pessoas?
RÉU - Isso.
JUIZ - Qual era o horário que o senhor trabalhava?
RÉU - Assim, eu saía de casa às 6 horas da manhã, pegava o

ônibus. Eu, geralmente, chegava lá antes de 7, 7 e pouco da manhã. E
saía praticamente às 19 horas.

JUIZ - E o que o senhor fazia durante esse..., todo dia? Era de
segunda a sexta, né?

RÉU - De segunda a sexta.
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JUIZ - O que é que o senhor fazia lá?
RÉU - Conforme eu disse, eu chegava, botava logo os remédios

dele, preparava os remédios do Doutor Afrísio, da Dona Marluce. No
final, quando o Doutor Afrísio ficou mais doente, eu ficava com ele,
cuidava dele assim, em termos. Apesar de ele ter o cuidador que
ficava à noite, eu ficava, assim, durante o dia. E continuava fazendo os
pagamentos. Fazia a folha da fazenda, os pagamentos do banco,

 entendeu? (ininteligível)’ (fls. 4.984-4.988 – g.n.)” (fls. 6.591-6.597 –
grifos no original)

A inexistência da alegada contradição é evidenciada pela indicação dos
elementos de prova que corroboram a versão acusatória, no sentido de que
os funcionários lotados nos gabinetes dos acusados Geddel Quadros Vieira
Lima e Lúcio Quadros Vieira Lima devolviam a estes valores percebidos a
título de remuneração. A propósito:

“(...)
Em complemento às declarações prestadas ainda na fase

inquisitorial, o acusado Job Ribeiro Brandão peticionou à autoridade
policial informando ‘ [A] dinâmica das movimentações bancárias

 determinadas pela família Vieira Lima’ (fl. 1.885) na sua conta salário,
‘ caracterizada por saques sucessivos e habituais na boca do caixa, de

 forma e quantidade incomum’ (fl. 1.885). A documentação que
corrobora essa informação compõe o Apenso n. 6 destes autos, tendo o
acusado fornecido os extratos de sua conta-corrente no período de
janeiro de 2012 a novembro de 2017 (fls. 7-77, do Apenso 6), bem como
os comprovantes de transferências de valores às contas bancárias de
Afrísio de Souza Vieira Lima, Afrísio de Souza Vieira Lima Filho e

 Camilla Pedrosa Vieira Lima (fls. 80-91, do Apenso 6) .
Destaco, nesse ponto, que os extratos da conta-corrente

titularizada pelo referido denunciado bem demonstram, logo após o
creditamento dos proventos pela Câmara dos Deputados, os repetidos
saques em dias sequenciais a que fez referência em seu interrogatório
judicial, realizados todos os meses, sem exceção, ao menos desde o
ano de 2012, diante da noticiada limitação de acesso às informações de
períodos anteriores, tratando-se de documentação que também
corrobora a versão acusatória exposta na exordial.” (fls. 6.601-6.602 –
destaquei).

A despeito das críticas tecidas pela defesa técnica, extratos bancários
fornecidos pelo corréu não se equiparam a documentos unilaterais por este
produzidos, já que a fidedignidade das informações neles contidas são de
responsabilidade da instituição financeira emissora, os quais foram
regularmente submetidos ao contraditório.
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Não se constata, portanto, o vício alegado, já que as apontadas
contradições nas afirmações feitas pelo corréu Job Ribeiro Brandão e pelo
informante Roberto Suzarte dos Santos referem-se a circunstâncias fáticas
distintas.

 4.  Indeferimento do pleito de adiamento do interrogatório .

A defesa técnica do embargante aponta, ainda, obscuridade e omissão
no acórdão embargado no ponto em que foi afastada a alegada nulidade da
instrução criminal em razão do indeferimento do pleito de adiamento da
audiência designada para o interrogatório dos acusados.

A título de contextualização, rememoro que o aludido pleito defensivo
foi motivado pelo fato da análise unilateral por parte da defesa técnica
sobre o material apreendido nos autos não ter sido concluída até a data na
qual previamente agendado o interrogatório dos acusados.

O pleito de nulidade foi refutado no acórdão embargado, ponto sobre o
qual não houve divergência no julgamento colegiado, consignando-se no
voto condutor que a garantia de acesso ao material de interesse da defesa
não constituiu deferimento de produção de nova prova pericial, razão pela
qual eventuais pendências não se consubstanciariam em causa de
suspensão dos atos instrutórios.

Destacou-se, ademais, a inexistência de prejuízo decorrente do
indeferimento da pretensão de adiamento, diante da não demonstração
fática de imprescindibilidade do aludido exame unilateral ao escorreito
direito de defesa.

Nestes embargos, sustenta a defesa técnica que “ não foi examinada a
arguição defensiva quanto ao fato de o exame técnico e a concessão de
prazo para que a polícia federal fornecesse os materiais faltantes – cujo
termo era posterior a data do interrogatório – ter sido consignado pelo
próprio Relator deste feito e, na data do interrogatório, ainda estava em

 curso ” (fl. 7.015).

Nada obstante as alegações defensivas, a realidade fática que se extrai
dos autos é diversa.

Com efeito, por meio de petição protocolizada em 23.10.2018 (fl. 4.830-
4.833) a defesa do embargante comunicou a efetiva ocorrência da audiência
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em que proporcionado o acesso ao material de interesse, aduzindo, no
entanto, a existência de “ questões que são absolutamente prejudiciais à
realização de qualquer exame pelas assistentes técnicas indicadas pela

 defesa ” (fl. 4.830). Ao final, requereu a expedição de ofício ao Grupo de
Informação da Superintendência Regional de Polícia Federal na Bahia, para
que fossem prestadas as informações que relacionou às fls. 4.832-4.833.

Por meio de decisão proferida no dia subsequente (24.10.2018 – fl.
4.828), a pretensão defensiva foi deferida, fixando-se o prazo de 3 (três) dias
para a autoridade policial prestar os esclarecimentos requeridos, sendo
incontinenti expedido o ofício de fl. 4.839.

O interrogatório do embargante estava designado para o dia 31.10.2018,
nos termos da decisão de fls. 4.124-4.125, proferida em 26.9.2018.

Constata-se, portanto, ao contrário do afirmado pela defesa técnica do
embargante, que o prazo concedido à autoridade policial prestar os
esclarecimentos solicitados acerca do material de interesse  não estava em
curso por ocasião do interrogatório dos réus, pois esgotado em 29.10.2018,
data, aliás, em que firmadas as informações complementares (fls. 4.923-
4.928), nada obstante tenham sido protocoladas em 31.10.2018.

Tal circunstância evidencia a inexistência do vício apontado no acórdão
embargado, pois declinados fundamentos suficientes à rejeição da
pretensão defensiva, sendo oportuno destacar o entendimento consolidado
no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a plena
conformidade da prestação jurisdicional à garantia prevista no art. 93, IX,
da Constituição Federal prescinde da manifestação sobre todos os
argumentos deduzidos pelas partes.

Nesse sentido:

Embargos de declaração em agravo regimental na reclamação
constitucional. 2. Desnecessidade de manifestação sobre todos os

 argumentos de defesa apresentados (AI-QO-RG 791.292/PE). 3.
Ausência de matéria de índole constitucional. Não ocorrência de
usurpação de competência do STF. 4. Inexistência de paradigmas com
efeito vinculante formulados por esta Corte sobre a matéria de fundo.
Não violação a decisão do STF. 5. Ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.
(Rcl 39417 AgR-ED, Rel.: GILMAR MENDES, Segunda Turma, j.
18.8.2020 – destaquei)
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EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental no
recurso extraordinário. Inexistência da obrigação de o julgador

 analisar todos os argumentos da parte . Quadros fático-jurídicos
distintos. Inviabilidade de aplicação dos precedentes invocados pela
embargante. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro
material a serem sanados. Embargos de declaração rejeitados. 1. Não
se exige do órgão julgador que se manifeste sobre todos os
argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda
que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de

 seu convencimento. Precedentes . (…) 6. Embargos de declaração
rejeitados.

(RE 925994 AgR-ED, Rel.: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j.
7.5.2018 – destaquei)

EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM
BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. 1. (...) 5. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de
que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas,
bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas

 conclusões . 6. (...) 7. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental a que se nega provimento. (ARE 856196 ED, Rel.:
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 14.4.2015 – destaquei)

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INOBSERVÂNCIA
DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Ausência de
pressupostos para a oposição de embargos de declaração. Inexistência
de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado. II - O
órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos
suscitados no recurso, uma vez que a constatação da ausência de um
dos seus pressupostos permite, com base no entendimento

 jurisprudencial do Tribunal, a sua rejeição . III - Verifica-se que o
embargante busca tão somente a rediscussão da matéria e os
embargos de declaração não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos
infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. IV - Embargos declaratórios rejeitados. (AI 681331
AgR-ED, Rel.: RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, j.
24.8.2010 – destaquei)
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Consignados, portanto, fundamentos suficientes à rejeição da alegação
de nulidade da instrução criminal em decorrência do indeferimento da
pretensão de adiamento da audiência designada para o interrogatório do
embargante, acolhidos pela unanimidade dos votos dos integrantes desta
colenda Segunda Turma, não se constata, no ponto, qualquer vício a ser
sanado na via dos embargos de declaração.

5. Alegada omissão no acórdão embargado no tocante à vedação à
utilização de declarações de colaboradores, desprovidas de elementos de

 corroboração, para fundamentar a condenação.

Sustenta o embargante que “ a valoração probatória efetivada na
presente ação penal mostrou-se, data venia , omissa em relação a ponto

 fundamental arguido pela defesa ” (fl. 7.107), consubstanciado na vedação
contida no art. 4º, § 16, da Lei n. 12.850/2013, asseverando que o acórdão
embargado “ de forma contraditória e omissa, se vale como se elementos de
corroboração fossem, de depoimentos prestados por outros corréus ou

 mesmo de documentos unilateralmente produzidos por estes ” (fl. 7.107).

Refere-se ao voto proferido pelo eminente Ministro Gilmar Mendes para
afirmar que todos os delitos antecedentes que caracterizaram a posterior
lavagem de capitais “ apenas são referidos por delatores, mas carentes de

 qualquer comprovação por elementos externos ” (fl. 7.108).

Nada obstante a argumentação defensiva, a temática da vedação à
utilização exclusiva de depoimentos de agentes colaboradores para a
prolação de édito condenatório, prevista no citado dispositivo legal, foi
expressamente tratada no acórdão embargado, insurgindo-se o agravante
tão somente contra as conclusões ali externadas, cuidando-se de pretensão
que, repito, não encontra trânsito na via dos embargos declaratórios.

Com efeito, trago à colação excerto do voto condutor do acórdão
embargado, especificamente no ponto em que tratados os delitos
antecedentes, em que compilados os elementos de corroboração das
afirmações feitas por agentes colaboradores:

“(...)
Dessarte, como se vê, o conjunto probatório aqui produzido

revela-se idôneo a demonstrar a ocorrência dos delitos antecedentes,
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cujos frutos, segundo a tese acusatória, foram objeto material dos
crimes de lavagem de capitais atribuídos aos denunciados, bem como
o móvel da associação por eles formada.

Volto a destacar que, em idêntica direção, apresentam-se, no
tocante aos delitos de corrupção praticados no contexto da Vice-
Presidência da Caixa Econômica Federal, as declarações prestadas
pelo colaborador Lúcio Bolonha Funaro, corroboradas pela
documentação apreendida em seu poder e por informações obtidas
pela autoridade policial, cuja análise se encontra compilada no
Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 101/2017 (Apenso n. 7),
sendo certo que a gênese dos fatos expostos na denúncia decorre de
elementos de informação tratados no Relatório de Análise de Material
Apreendido n. 114/2016 (fls. 50-141).

As vantagens financeiras obtidas de forma indevida do Grupo
Odebrecht também são afirmadas pelos colaboradores José Antônio
Pacífico Ferreira e Cláudio Melo Filho e, após, confirmadas não só
pela análise dos dados extraídos do Sistema “  Drousys” e
minudentados no Relatório de Análise nº 168/2017/SPEA/PGR, mas
pelas declarações prestadas por Job Ribeiro Brandão.

O emprego de servidores públicos na execução de atividades
particulares, bem como a apropriação de parte dos seus vencimentos
pagos pela Câmara dos Deputados é bem demonstrado nas
declarações judiciais da testemunha Roberto Suzarte dos Santos e do
codenunciado Job Ribeiro Brandão, suportadas pelos extratos da conta
bancária titularizada por este e juntados aos autos.” (6.601-6.602)

Embora a defesa técnica do embargante não especifique, nas razões dos
presentes embargos, quais documentos entende “ unilateralmente

 produzidos por pessoa com nítido interesse no resultado processual ” (fl.
7.108), certamente os relatórios de análise de polícia judiciária, relatórios de
análise de materiais apreendidos e extratos de contas bancárias não se
incluem em tal categoria, cuidando-se de elementos aptos a corroborar as
afirmações feitas por agentes colaboradores.

Nesse sentido, transcrevo as conclusões externadas pelo eminente
Ministro Celso de Mello:

“(...)
 Não  merece  prosperar ,  de outro lado , a alegação defensiva que

sustenta a impossibilidade de serem considerados os dados constantes
do sistema ‘  Drousys’ (‘  e-mails’ , planilhas, comprovantes de
pagamentos,  v.g. ) como elementos válidos de corroboração, pelo fato
de o acesso ao servidor que hospedava, na cidade de Estocolmo, na
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 Suécia , referido sistema ter sido franqueado ao ‘ dominus litis’ pelos
próprios agentes colaboradores.

 Isso  porque está devidamente  comprovado , conforme assinalam
os Relatórios de Análise Policial nºs 103 e 168/2017, que as planilhas
existentes em referido sistema  não  sofreram qualquer  alteração  em

 períodos  recentes  ou  próximos à celebração dos negócios jurídico-
processuais em referência.  Ao  contrário ,  as  últimas  modificações

 encontradas  datam  de  2008 ,  2010  e  2013 , ou seja, períodos bem
anteriores  não  apenas à pactuação dos acordos em causa,  mas ,  até

 mesmo , ao início das investigações instauradas no âmbito da
denominada ‘  Operação Lava Jato’ . Tais circunstâncias  revelam ,
portanto, a substancial força probatória dos dados existentes no
sistema em questão  e corroboram adequadamente as declarações dos
agentes colaboradores.

 Por fim ,  tem-se ,  ainda , o depoimento prestado pelo réu Job
Ribeiro Brandão perante a autoridade policial  e  ratificado no seu
interrogatório em juízo, em cujas oportunidades confessou já ter
recebido valores  em espécie , na sede da empresa Odebrecht S/A, para
Geddel Quadros Vieira Lima  e Lúcio Quadros Vieira Lima, o que

 certifica ,  de igual modo , as informações prestadas pelos executivos
da Odebrechet S/A (fls. 1.498 e 4.991v./ 4.992).

 Dessa  maneira , Senhora Presidente, manifesto minha integral
adesão às fundamentadas razões expostas pelo eminente Ministro
Relator, para concluir que  resta  devidamente comprovada a existência
dos crimes antecedentes de corrupção passiva (  CP , art. 317) descritos
pela Procuradoria-Geral da República no Item n. II.2 da denúncia.” (fl.
6.796 – destaques no original).

Confiram-se, ainda, os fundamentos declinados pelo eminente Ministro
Ricardo Lewandowski:

“(...)
Com efeito, a prova oral produzida no curso da instrução

processual revela que, de fato, Geddel Vieira Lima e Lúcio Vieira
Lima obtiveram vantagens indevidas mediante prática de delitos nas
funções públicas por eles assumidas no período declinado na exordial
acusatória.

No que concerne à tipificação penal do crime de corrupção
passiva, registro que, a despeito de esta Suprema Corte ter assentado,
num passado não tão remoto (na AP 470), que, para a configuração do
tipo previsto no art. 317 do Código Penal, não se fazia necessária a
identificação do ato de ofício praticado pelo funcionário público, nem
da relação entre o recebimento da vantagem indevida e a prática de
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um ato funcional, bastando a comprovação do mero recebimento de
um favor, houve uma evolução no entendimento da Corte a respeito
do tema.

Com efeito, atualmente a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal exige que se demonstre o nexo de causalidade entre o
favorecimento negociado pelo agente público e as atribuições
inerentes à função estatal por ele exercida (ou ainda por exercer),
sendo imprescindível para configuração desse delito que a vantagem
indevida corresponda a uma contraprestação da possível prática ou
omissão de determinado ato de ofício inserido na esfera de atribuições
do  intraneus .

Na hipótese, conforme bem destacado pelo Relator, Lúcio Bolonha
Funaro descreveu, de forma detalhada, todo o esquema criminoso de
desvio de recursos públicos do qual fez parte Geddel Vieira Lima, no
período de 7/4/2011 a 26/12/2013, enquanto esteve à frente da Vice-
Presidência de Pessoas Jurídicas da Caixa Econômica Federal, cargo
ao qual teria sido alçado com o apoio do ex-Deputado Federal
Eduardo Cosentino da Cunha e do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB).

Em síntese, o mencionado colaborador descortinou que Geddel
determinava, de maneira parcial e direcionada, a liberação de
empréstimos de dinheiro às sociedades empresárias BR Vias, Bertin,
Hypermarcas, Digibrás, Comporte Participações S/A, Marfrig Seara,
J&F Investimentos, Bertin/JBS, Big Frango, Inepar e Dinâmica, bem
como ao Partido Social Cristão (PSC) e à Prefeitura de Barra Mansa/RJ,
sendo beneficiado, em contrapartida, com parcela dos recursos
liberados, os quais lhe eram repassados por Lúcio Bolonha Funaro e
que somariam a importância aproximada de R$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de reais), entregues em espécie.

E as palavras do colaborador encontram corroboração na
documentação apreendida em seu poder e em informações obtidas
pela autoridade policial, cujo exame está consubstanciado no Relatório
de Análise de Polícia Judiciária 101/2017, além dos elementos de
informação constantes do Relatório de Análise de Material
Apreendido 114/2016.

Nesse particular, destaco a existência de comprovantes de
pagamentos pelos quais Lúcio Bolonha Funaro transferiu dinheiro
para empresas aéreas de propriedade dos réus, além da demonstração
de que emissários de Geddel Quadros Vieira Lima e de Eduardo
Cunha se encontraram em datas acertadas entre eles para a entrega
dos recursos espúrios, conforme se infere das palavras do ex-assessor
Gustavo Pedreira do Couto Ferras, o qual confirmou ter transportado
uma mala de dinheiro, de São Paulo para Salvador, em benefício de
Geddel.
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Verifico, ainda, que os colaboradores José Antônio Pacífico
Ferreira e Cláudio Melo Filho apontaram o pagamento de vantagens
financeiras de forma indevida pelo Grupo Odebrecht, confirmadas
tanto na análise dos dados extraídos do Sistema Drousys e
explicitados no Relatório de Análise n. 168/2017/SPEA/PGR, quanto
pela declaração do corréu Job Ribeiro Brandão.

Observo, outrossim, que o emprego de servidores públicos na
realização de tarefas domésticas (tais como cuidar dos pais dos
acusados, tratar de questões pessoais deles, dirigir automóvel para
atividades particulares etc.), bem como a apropriação de parte dos
seus vencimentos pagos pela Câmara dos Deputados está
demonstrado no depoimento prestado em juízo pela testemunha
Roberto Suzarte dos Santos e nas declarações do codenunciado Job
Ribeiro Brandão.

No ponto, consta que Job Ribeiro Brandão, na qualidade de
Secretário Parlamentar dos denunciados Geddel Quadros Vieira Lima
e Lúcio Quadros Vieira Lima, por 28 anos, repassou parte do seu
salário aos réus e à genitora deles, conforme se verifica dos extratos de
sua conta bancária, os quais demonstram que, tão logo ocorria o
creditamento de seus vencimentos pela Câmara dos Deputados, havia
o saque de grande parte de seu salário em espécie para ser entregue
aos réus.” (fls. 6.936-6.939)

Não destoam, no ponto, as conclusões externadas pela eminente
Ministra Cármen Lúcia:

 24 . Quanto ao primeiro grupo de crimes antecedentes, nos autos
da Ação Cautelar n. 4.044 foram obtidos indícios, a partir de buscas e
apreensões autorizadas judicialmente, de que no exercício da Vice-
Presidência de Pessoas Jurídicas da Caixa Econômica Federal, Geddel
Quadros Vieira Lima teria favorecido a liberação de operações de
empréstimos envolvendo diversas sociedades empresárias, a saber: BR
VIAS, Grupo Bertin, Hypermarcas, Digibrás, Comporte Participações S
/A, Marfrig Seara, J&F Investimentos, Big Frango, Inepar, Dinâmica,
bem como o Partido Social Cristão (PSC) e o Município de Barra
Mansa/RJ, recebendo em contrapartida vantagem indevida
consubstanciada em percentual dos valores financiados, pagos por
intermédio de Lúcio Bolonha Funaro.

Nesse sentido, além dos depoimentos, em colaboração premiada,
prestados pelo próprio Lúcio Funaro, os documentos corroboratórios
apreendidos em sua posse que, aliados a informações coletadas pelas
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autoridades policiais, estão consubstanciados no Relatório de Análise
de Polícia Judiciária n. 101/2017 (Apenso 7) e no Relatório de Análise
de Material Apreendido n. 114/2016 (fls. 50-141).

 25 . No que se refere ao segundo grupo de delitos anteriores, há
indícios suficientes de que Geddel Quadros Vieira Lima e Lúcio
Quadros Vieira Lima teriam recebido, do Grupo Odebrecht, vantagens
indevidas que somam R$ 3.910.000,00 (três milhões, novecentos e dez
mil reais), consoante registros constantes no sistema Drousys mantido
pelo grupo empresarial para contabilizar as propinas pagas a agentes
públicos.

De tal quantia, R$ 2.110.000,00 (dois milhões, cento e dez mil reais)
teriam sido disponibilizadas como contribuição não oficial à
campanha de Geddel ao Governo do Estado da Bahia nas eleições do
ano de 2010, e representariam contraprestação à liberação de recursos
do Ministério da Integração Nacional, na data por ele ocupado, para
obra de interesse dquele grupo empresarial.

Os outros R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais)
teriam sido pagos a Lúcio Quadros Vieira Lima, como Deputado
Federal, no contexto da tramitação parlamentar da Medida Provisória
n. 613.

Tais vantagens, obtidas de forma ilícita do Grupo Odebrecht, são
confirmadas nos depoimentos dos colaboradores José Antônio
Pacífico Ferreira e Cláudio Melo Filho, e também nas declarações de
Job Ribeiro Brandão, além de, como antes mencionado, constarem do
sistema de informática mantido pela empresa para a contabilização do
pagamento de vantagens indevidas a agentes políticos.

 26 . O terceiro grupo de crimes antecedentes refere-se à
apropriação, pelos denunciados Geddel Quadros Vieira Lima, Lúcio
Quadros Vieira Lima e Marluce Vieira Lima, de até 80% (oitenta por
cento) dos vencimentos pagos pela Câmara dos Deputados aos
Secretários Parlamentares a eles subordinados, Roberto Suzarte dos
Santos e Job Ribeiro Brandão, do que também há suficientes indícios
nos autos, sobretudo pelas declarações dos ex-servidores, que quanto
ao último encontram suporte nos extratos da conta bancária por ele
titularizada.” (fls. 7.065-7.067)

As conclusões em sentido contrário externadas pelo eminente Ministro
Gilmar Mendes, especificamente no que diz respeito à corrupção passiva no
contexto do Grupo Odebrecht, constituem expressão da autonomia
jurisdicional conferida a todos os magistrados pela Constituição Federal,
bem como característica dos julgamentos colegiados, em que as
interpretações dissonantes acerca de fatos e normas aplicáveis agregam
qualidade à prestação jurisdicional e, em certos casos, dão ensejo à abertura
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de via recursal adequada ao escrutínio da divergência, o que, no entanto,
não ocorre na hipótese.

6. Apontada omissão na análise do argumento defensivo de ofensa à
 cadeia de custódia da prova . Inovações legislativas sobre o tema

 introduzidas no ordenamento jurídico com o advento da Lei n. 13.964/2019.

Nas razões destes embargos de declaração, sustenta a defesa técnica do
embargante que o acórdão ora objurgado seria omisso em relação à alegada
ofensa à cadeia de custódia da prova produzida nos autos, consubstanciada
no “ inequívoco descarte do material que não interessava à acusação, mas

 poderia interessar à defesa e inclusive foi por esta requerido ” (fl. 7.108),
postulando pela análise de tal vício à luz dos preceitos introduzidos no
Código de Processo Penal sobre o tema com o advento da Lei n. 13.964
/2019.

Cumpre assentar, de pronto, a inaplicabilidade ao caso dos preceitos
contidos nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, com a
redação dada pela Lei n. 13.964/2019, pois a entrada em vigor do aludido
diploma legal se deu em 23.1.2020, momento em que já encerrada a fase de
identificação e coleta de elementos de prova encontrados no cumprimento
de mandado de busca e apreensão, em respeito à norma de eficácia da lei
processual penal no tempo que se extrai do art. 2º do Código de Processo
Penal, a qual materializa o princípio  tempus regit actum :

“Art. 2º A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem
prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei
anterior.”

Ainda que assim não fosse, a argumentação defensiva exposta nas
alegações finais limitou-se a tecer críticas ao trabalho realizado pela Polícia
Federal na coleta e preservação dos vestígios encontrados por ocasião do
cumprimento do mandado de busca e apreensão, olvidando-se em apontar,
de forma concreta, eventual prejuízo no procedimento adotado.

Com efeito, revisitando a peça defensiva, em especial o seu tópico “V.3”
(fls. 5.643-5.663), constata-se que a defesa técnica, sustentando a quebra da
cadeia de custódia da prova produzida nos autos, deu ênfase à falta de
indicação nos laudos periciais do “ local do imóvel e em quais

 circunstâncias teriam sido encontrados” (fl. 5.646) os objetos periciados; a
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ausência de “ descrição da peça padrão referente a este requerente (e como
 foi obtida), que foi utilizada para comparar as impressões digitais ” (fl.

5.646); bem como a inexistência de “ descrição dos materiais que foram
 periciados, bem como a sua identificação ” (fl. 5.646). Na sequência, insurge-

se contra o fato do material não ter sido recolhido por papiloscopistas ou
peritos criminais, bem como no que se refere à forma como foram coletados.
Refere-se a publicações, manuais e lições doutrinárias acerca da prova
pericial para afirmar que nenhuma digital foi encontrada em cédulas de
dinheiro (fl. 5.656), aduzindo, por conseguinte, que os laudos
papiloscópicos “ não trazem elementos mínimos que permitissem concluir
que os alegados vestígios foram encontrados no apartamento aludido na

 peça acusatória ” (fl. 5.659).

Mais adiante, consigna a defesa técnica na peça defensiva:

“Para além disso, o desprezo pelo material apreendido, que,
 embora não servisse à acusação, poderia servir à defesa , denota a

tônica do presente processo, desde a fase inquisitorial marcado pelo
absoluto desprezo à defesa. De fato, para alguns, o problema é o
processo...” (fl. 5.661 – destaquei)

Dessa breve síntese das alegações expostas pela defesa, constata-se que
o alegado “  inequívoco descarte do material que não interessava à acusação
” (fl. 7.108), como argumento para o pretendido reconhecimento da quebra
da cadeia de custódia da prova produzida nos autos, não foi deduzido de
forma inequívoca, a ensejar o pronunciamento jurisdicional específico
quanto ao ponto.

Com efeito, a afirmação de que houve “ desprezo pelo material
 apreendido ” (fl. 5.661) não se confunde com a deduzida nestes embargos,

no sentido de que “ houve inequívoco descarte do material que não
 interessava à acusação ” (fl. 7.108), circunstância que evidencia a

inexistência da apontada omissão no acórdão embargado.

Ademais, após análise exauriente, a idoneidade da cadeia de custódia
do material apreendido em endereço residencial ligado ao ora embargante e
posteriormente submetido a exame pericial foi atestada pela unanimidade
dos integrantes da Segunda Turma, conforme se infere dos fundamentos
declinados às fls. 6.559-6.565; 6.737-6.743; 6.927-6.929; 6.975-6.978; e 7.060-
7.062, revelando-se oportuna a colação de excerto do voto proferido, no
ponto, pelo eminente Ministro Celso de Mello:
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“(...)
 Isso  significa  dizer ,  portanto ,  ao  contrário do que sustenta a

defesa,  que  até  mesmo a comprovação – que ora  não  se admite , como
se verá – de supostos atos de imprudência quanto à adequada
conservação, pela autoridade policial, do “  corpus delicti ”  não

 comprometeria ,  só por si , de maneira absoluta e irrefletida,  eventual
 densidade  probatória dos laudos periciais impugnados, cuja 
 integridade ,  verossimilhança e plausibilidade  devem ser aferidas , em

caráter definitivo, e sempre de maneira rigorosamente fundamentada, 
pelo próprio Poder Judiciário.” (fl. 6.739 – destaques no original)

Nesses termos, não se constata o vício apontado no acórdão objurgado.

7. Valoração probatória das planilhas apresentadas por Luiz Fernando
 Machado da Costa Filho.

Sustenta a defesa técnica do embargante que a acusação relacionada aos
aportes de dinheiro em espécie realizados em empreendimentos
administrados pela COSBAT estaria lastreada “ apenas em frágil planilha
apresentada por LUIZ FERNANDO MACHADO DA COSTA FILHO, que

 foi posteriormente modificada, em sede de alegações finais ” (fl. 7.109),
aduzindo, no ponto, a insuficiência do conjunto probatório à formação de
juízo condenatório.

Aponta, ainda, a ocorrência de contradição no acórdão embargado, no
ponto em que negou valor probatório à planilha juntada aos autos por Luiz
Fernando Machado da Costa Filho por ocasião das alegações finais, por
meio da qual ratificou valores informados em outra que aportou aos autos
ainda no curso da instrução processual, cujas informações foram utilizadas
na fundamentação sobre o mérito da acusação.

Das alegações defensivas, nota-se que o argumento de insuficiência do
conjunto probatório volta-se exclusivamente ao mérito do acórdão
condenatório, nítida pretensão de revisão dos fundamentos declinados no
aresto embargado impassível de ser aviada nos embargos de declaração.

No que diz respeito à planilha juntada aos autos pelo corréu Luiz
Fernando Machado da Costa Filho por ocasião de suas alegações finais,
rememoro que na sessão de julgamentos da Segunda Turma realizada no
dia 24.9.2019, a defesa técnica do ora embargante, no prazo regimental
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destinado às sustentações orais, suscitou a nulidade da juntada
extemporânea do aludido documento, sob o argumento da inexistência de
contraditório acerca do seu teor.

Tal alegação, embora não formulada na peça defensiva apropriada, foi
devidamente analisada e refutada no item 1.4 do voto condutor do acórdão
condenatório, consignando-se, além da intempestividade da juntada do
documento, a sua “ irrelevância para a formação do juízo meritório das

 imputações ” (fl. 6.554).

Ademais, a despeito da incorreção de valores informados à Secretaria de
Receita Federal e sua retificação pelo corréu Luiz Fernando Machado da
Costa Filho, como retratado no documento extemporâneo sob análise, tal
circunstância, ao contrário do alegado pela digna defesa técnica, não tem o
condão de desconstituir o conjunto probatório sobre o qual se formou o
juízo condenatório, no ponto, pela unanimidade dos integrantes do Órgão
Colegiado competente.

Cuida-se, uma vez mais, de pretensão de revisitação ao conjunto
probatório que não tem trânsito, como é cediço, na via dos embargos de
declaração.

8. Continuidade delitiva. Alegada impossibilidade do cúmulo material
 de infrações.

De acordo com a defesa técnica do embargante, o acórdão condenatório
padeceria de contradição no ponto em que reconheceu a autonomia entre os
crimes de lavagem de dinheiro narrados na denúncia, embora tenha
afirmado “ o indissociável liame entre a denominada ‘Grande Lavagem’ e

 os investimentos nos mercado imobiliário ” (fl. 7.114), circunstância que
revelaria estar-se diante de “  conduta típica única ”.

Aduz que a conclusão exposta no acórdão embargado, no sentido de
que “ os valores investidos no mercado imobiliário adviriam daqueles

 alegadamente acondicionados no closet da genitora do Embargante ” (fl.
7.115), implicaria na realização do tipo penal sobre o mesmo objeto
material, asseverando cuidar-se de “ ponto igualmente contraditório e

 omisso ” (fl. 7.115).

Ademais, indica a existência de contradição na exclusão da chamada
“Grande Lavagem” da continuidade delitiva reconhecida em relação aos
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sete atos de investimentos no mercado imobiliário, pois, segundo afirma, “ 
foi a própria acusação que descreveu o liame entre os atos e o acórdão

 reafirma este liame ” (fl. 7.116).

O cotejo entre os argumentos expostos pela combativa defesa técnica e o
inteiro teor do acórdão embargado revela a nítida pretensão de reforma da
dosimetria da pena imposta ao embargante, o que não se admite na via dos
embargos declaratórios.

Isso porque a autonomia da denominada “grande lavagem” em relação
aos demais atos narrados na denúncia foi devidamente fundamentada no
acórdão embargado, diante da aptidão das respectivas condutas para, por si
só, violarem o bem jurídico tutelado pela norma penal que se extrai do art.
1º da Lei n. 9.613/1998. Veja-se:

Na situação concreta, ainda que se entenda pela inaptidão à
configuração do ilícito de lavagem de capitais a acumulação, ao longo
de vários anos, no apartamento em que reside a genitora dos acusados
Geddel Quadros Vieira Lima e Lúcio Quadros Vieira Lima, de
extraordinária quantia em dinheiro originária de atividades ilícitas
desenvolvidas pelos mesmos denunciados, a denúncia descreve, e se
encontra demonstrado nos autos, a efetiva prática de ato posterior,
revestido de autonomia capaz de interromper o fluxo da etapa do
exaurimento dos crimes antecedentes, inaugurando, por isso, ofensa

 ao bem jurídico tutelado pelo art. 1º da Lei 9.613/1998.
Com efeito, o conjunto probatório revela que os denunciados

providenciaram a remoção do dinheiro acumulado no apartamento de
Marluce Vieira Lima para o imóvel que lhes foi emprestado por Sílvio
Antônio Cabral da Silveira, proprietário do apartamento n. 201 da Rua
Barão de Loreto, n. 360, Ed. Residencial José da Silva Azi, Bairro
Graça, Salvador/BA, o que por si só configura, sem equivocidade, a

 ocultação da localização e da propriedade desses valores ilícitos ,
mormente porque também caracterizado o dolo de reinserção do
capital espúrio no mercado financeiro como ativos legais.” (fls. 6.611-
6.612 – destaquei)

Configurado o delito de lavagem de capitais na modalidade ocultação,
afigura-se irrelevante para fins de tipificação a destinação do numerário
encontrado em apartamento vinculado ao embargante e revelada pelo
conjunto probatório produzido nos autos, cuja menção ao final do excerto
transcrito tem nítida função de reforço de argumentação.
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Os atos materiais que culminaram no armazenamento e ocultação de de
impressionante quantidade de dinheiro em espécie foram minuciosamente
descritos no acórdão embargado, reproduzidos a partir das provas
produzidas no decorrer da instrução criminal, e não se confundem, porque
autônomos, com a engenharia financeira empregada para a realização de
investimentos no mercado imobiliário.

Assim, ainda que idêntica a tipificação, as consumações dos dois grupos
delitos de lavagem de dinheiro se deram do formas distintas e aptas a, de
forma autônoma, ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal, o que
atrai a incidência da norma prevista no art. 69 do Código Penal:

“Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes,  idênticos ou não , aplicam-se
cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja
incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de
detenção, executa-se primeiro aquela” (destaquei).

Não se pode olvidar, ademais, o caráter permanente do crime de
lavagem de dinheiro na modalidade ocultação, cuja consumação cessa no
momento em que os valores ocultos são descobertos pela autoridade
policial, destacando-se, assim, dos demais atos praticados com a intenção
de dissimulação da natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes,
direta ou indiretamente, de infração penal.

Nota-se, pelas razões expostas, que o acórdão embargado não padece,
no ponto, dos vícios apontados pelo embargante.

9. Alegada ausência de correlação entre a acusação e o acórdão
 condenatório.

Prossegue o embargante afirmando a ausência de correlação entre os
fatos narrados na denúncia e o acórdão condenatório, no ponto em que
atestada a disparidade entre o capital social declarado das sociedades
empresárias em que figurava no quadro societário e os investimentos
realizados no mercado imobiliário.

Aduz, ainda, que a peça acusatória tampouco narra a transferência
fraudulenta de recursos em favor das referidas sociedades empresárias,
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conforme registrado no acórdão embargado, incorrendo, assim, em
obscuridade.

O referido vício que autoriza o conhecimento da pretensão na via dos
embargos declaratórios refere-se ao provimento jurisdicional cuja ratio

 decidendi é incognoscível, cujo saneamento revela-se imprescindível ao
exercício das garantias processuais constitucionais.

Na lição de Renato Brasileiro de Lima, a obscuridade “ ocorre quando
não há clareza na redação da decisão judicial, de modo que não é possível
que se saiba, com certeza absoluta, qual é o entendimento exposto na

 decisão ” (  Manual de processo penal: volume único . 8ª ed. Salvador:
JusPodivm, 2020. p. 1840).

A partir do conceito de obscuridade, conclui-se que o acórdão
embargado certamente não padece do vício apontado pelo embargante,
tendo em vista que a fundamentação exarada permitiu não só o pleno
conhecimento das razões de decidir acolhidas pelos demais integrantes
Órgão Colegiado, mas o desenvolvimento da tese de ofensa ao princípio da
correlação, de apropriado tratamento em recursos de efeitos devolutivos
mais amplos do que os dotados pelos embargos de declaração.

Nada obstante tal constatação, cumpre assentar que a denúncia
oferecida em desfavor do embargante narra de forma inequívoca a
utilização fraudulenta de pessoas jurídicas para a realização de
investimentos no mercado imobiliário, como forma de dissimular a origem
ilícita dos recursos empregados, conforme se infere já da síntese das
imputações:

“(...)
Mais do que meramente ser escondido por GEDDEL QUADROS

VIEIRA LIMA, LÚCIO QUADROS VIEIRA LIMA e MARLUCE
QUADROS VIEIRA LIMA em Salvador (BA), o dinheiro sujo era
ocultado por eles para, dentre outros fins, ser por eles aplicado em
investimentos no mercado de incorporação imobiliária de alto luxo na
capital baiana, por meio do Grupo COSBAT - Construção e
Engenharia. Pelo menos R$ 12. 778.895,49 (doze milhões, setecentos e
setenta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove
centavos) havia sido usados por eles para adquirir cotas de
participação de empreendimentos da COSBAT, em Salvador (BA),
mediante o uso de interpostas pessoas jurídicas ligadas a GEDDEL 
(GVI e M&A) e a LÚCIO (VESPESIANO), como será detalhado
adiante.
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GVL, M&M e VESPASIADO foram empresas usadas para a
lavagem de dinheiro. De acordo com o Relatório de Pesquisa nº 1970
/2017 SPEA-PGR, anexo, GVL foi constituída em 15/03/2011, ano da
parceria com COSBAT. Em 2015, o nome foi alterado para M&A
Empreendimentos e participações Ltda. Ambas são de
responsabilidade de MARLUCE QUADROS VIEIRA LIMA; o outro
sócio é GEDDEL VIEIRA LIMA. Também criada em 2011, a
VESPASIADO Empreendimentos e Participações Ltda. é cadastrada
como empresa de pequeno porte (EPP). Seus sócios são MARLUCE
VIEIRA LIMA e LÚCIO VIEIRA LIMA. Nenhuma delas empresas
possui automóveis, imóveis nem empregados. O suposto endereço de
todas as três é o mesmo: Av. Centenário, 2883, sala 705, Chame-
Chame, Salvador (BA).

Enfim, são empresas aparentemente sem respaldo para gerar
riqueza da ordem de quase treze milhões de reais - valor dos
investimentos na COSBAT. Foram, portanto, usadas como parte do
ciclo de lavagem de dinheiro.” (fl. 1.798)

A utilização das sociedades empresárias de forma fraudulenta pelos
acusados é detalhada pelo órgão acusatório:

“(...)
Do exposto, conclui-se que as lavagens de dinheiro com a

COSBAT seguiram a seguinte dinâmica criminosa: a) o dinheiro tinha
origem em corrupção/peculato (crimes antecedentes); b) era
movimentado para o apartamento de MARLUCE (ocultação em local
distante da origem ilícita, para dificultar seu rastreamento - 1 ª fase da
lavagem); c) eram celebrados negócios jurídicos em nome de
interpostas pessoas jurídicas (GVL, M&M, VESPASIANO) para
justificar o repasse do dinheiro oculto do apartamento à COSBAT 
(dissimulação - 2ª fase); d) os acusados declaravam ao Poder Público a
legalidade dos investimentos, como se dinheiro investido na COSBAT
tivesse origem no desempenho empresarial de GVL, M&M e
VESPASIANO, sendo, assim, incorporado à economia formal para que
os VIEIRA LIMA passassem a experimentar os beneficias financeiros
como se lícitos fossem (integração - 3ª fase da lavagem).

Paralelamente às frações milionárias que eram movimentadas do 
todo oculto para investimentos em mercado imobiliário, realidades
essas que comprovadamente ocorreram de 2011 a 2016, o montante,
ainda assim, era reposto e crescia.” (fl. 1.841).

Como se vê, a disparidade entre o capital social declarado e a
capacidade financeira demonstrada na aquisição de expressiva quantidade
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de imóveis na cidade de Salvador/BA consubstancia-se tão somente na
confirmação, com base em elementos de prova produzidos no decorrer da
instrução criminal, especificamente a cópia dos respectivos contratos
sociais, da celebração de “ negócios jurídicos em nome de interpostas
pessoas jurídicas (GVL, M&M, VESPASIANO) para justificar o repasse do

 dinheiro oculto do apartamento à COSBAT ”.

Não há, em tal fundamento, acréscimo ou modificação da imputação
deduzida pelo órgão acusatório na denúncia ofertada em desfavor dos
acusados, sendo desprovida de razoabilidade a alegada ofensa ao princípio
da correlação.

 10. Vícios apontados na configuração do delito de associação criminosa.

Sustenta o embargante que o acórdão embargado incorreria em
contradição no juízo condenatório relacionado ao delito de associação
criminosa, tendo em vista a inexistência de condenação em relação a uma
das denunciadas, circunstância que impediria a configuração da tipicidade
objetiva.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado seria omisso na análise da
tipicidade subjetiva no que diz respeito ao delito de associação criminosa,
pois “ em momento algum foi demonstrado o dolo específico do
Embargante em compor um inexistente grupo de pessoas voltado específica
e primordialmente à prática de supostos  crimes ” (fl. 7.121).

Uma vez mais, o que se verifica das razões expostas pelo embargante é a
pretensão de revisão dos fundamentos jurídicos endossados pela maioria
dos integrantes do Órgão Colegiado, tanto que se reporta aos votos
divergentes lançados por ocasião do julgamento da pretensão punitiva,
finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Com efeito, a possibilidade de configuração do delito de associação
criminosa, ainda que um dos integrantes do grupo tenha a pretensão
punitiva julgada por outro juízo, na forma do art. 80 do Código de Processo
Penal, foi assim fundamentada no voto condutor do acórdão condenatório:

“(...)
Antes de adentrar ao juízo de culpabilidade dos acusados Geddel

Quadros Vieira Lima e Lúcio Quadros Vieira Lima, rememoro que a
denúncia também atribui a Marluce Vieira Lima o crime de associação
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criminosa, cenário que, independentemente da cisão processual
verificada no caso, permite a análise da tipicidade subjetiva dos fatos
em julgamento, porque configurado o elemento objetivo do tipo.
Nessa direção, trago à colação precedente do Superior Tribunal de
Justiça:

‘PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. OPERAÇÃO ‘RIO NILO’.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE
EXCEPCIONALIDADE. 2. ATIPICIDADE DOS CRIMES DE
QUADRILHA E DE CORRUPÇÃO ATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO.
CISÃO DO PROCESSO QUANTO AOS DEMAIS INTEGRANTES DA
QUADRILHA. SITUAÇÃO QUE NÃO RETIRA A TIPICIDADE
PENAL. 3. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LESÃO A
SERVIÇO DE INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA
JÁ FIRMADA PELO STJ NO RESP N. 1.112.829/AM. 4. PRESCRIÇÃO
VIRTUAL. SÚMULA 438/STJ. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 12.234
/2010. ALTERAÇÃO QUE NÃO REGULA A PRESCRIÇÃO
ANTECIPADA. NÃO INCIDÊNCIA. 5. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. (…) 2. Pela leitura da inicial acusatória, bem como do
acórdão recorrido, a efetiva configuração dos tipos penais de
quadrilha (em sua redação antiga) e de corrupção ativa, uma vez que
a denúncia narra o conluio entre os três denunciados e os fiscais da
autarquia federal Suframa, a quem pagavam vantagem indevida para
que não realizassem a efetiva vistoria das mercadorias. Os demais
integrantes da quadrilha apenas não foram denunciados na mesma
inicial, porquanto investigados em outros inquéritos. Contudo,
referida cisão não retira a tipicidade do delito de quadrilha, estando
devidamente narrada a associação de mais de 3 (três) pessoas com o
fim de cometer crimes. (…) 5. Agravo regimental improvido” (g.n.)
(AgRg no RHC 85.929/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19.10.2017).

Ainda que se trate de crime de concurso necessário, essa aludida
característica não exclui a possibilidade de se determinar o
desmembramento do processo em relação a algum dos acusados, nos
termos do art. 80 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer
óbice ao juízo de mérito da pretensão punitiva, o qual deve ser
realizado de forma individualizada em relação a cada agente, em
observância ao princípio da responsabilização subjetiva que vige no
Direito Penal alinhado às bases de um Estado Democrático de Direito”
(fl. 6.653).

Trago à colação, ainda, os fundamentos declinados pelo então Decano
do Supremo Tribunal Federal e Revisor desta Ação Penal, o sempre
Ministro Celso de Mello:
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 Mostra-se  absolutamente  satisfeito , em primeiro lugar –  por
 consubstanciar a associação criminosa  delito  plurissubjetivo  e  de

 concurso necessário –, o requisito objetivo da pluralidade de agentes, 
 concernente  ao  número  mínimo  de  3  (  três )  pessoas .

 Cabe  enfatizar ,  nesse ponto ,  que  o  desmembramento do presente
feito  em  relação a Marluce Vieira Lima (fls. 5.018/5.022),  nos  termos do
art. 80 do CPP,  não  tem  o  condão  de impedir a condenação penal dos
réus Geddel  e Lúcio Quadros Vieira Lima pela prática do delito 
inscrito no art. 288, “  caput ”, do CP,  pois a subsunção do
comportamento desses mesmos acusados à norma de incriminação em
causa –  apesar  de exigir a convergência de vontades  entre  pelo  menos

 três  indivíduos –  não  requer , consoante assinala a jurisprudência
desta Suprema Corte, o juízo condenatório de todos os membros da “ 

 societas delinquentium ” (  RTJ 349/65 –  RTJ 163/116 –  HC  72.945/SP ,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO –  HC  77.570/MG , Rel. Min. MOREIRA
ALVES,  v.g. ),  desde  que  evidenciada , com apoio em elementos
suficientes,  a  efetiva  adesão  subjetiva de terceira pessoa ao grupo
criminoso em questão.” (fl. 6.858 – destaques no original)

A tipicidade subjetiva do crime de associação criminosa, da mesma
forma, foi exaustivamente analisada e considerada comprovada nos autos,
conforme se infere do seguinte excerto:

“(...)
No ponto, os elementos de prova produzidos nos autos retratam

de forma fidedigna a hipótese acusatória descrita na incoativa no que
diz respeito aos denunciados Geddel Quadros Vieira Lima e Lúcio
Quadros Vieira Lima, os quais se associaram de forma estável e
permanente a terceira pessoa para a prática de delitos de lavagem de
dinheiro.

Com efeito, a adição de um propósito ilícito nas relações
familiares travadas entre os denunciados Geddel Quadros Vieira Lima
e Lúcio Quadros Vieira Lima com a sua genitora encontra-se muito
bem esclarecida nas declarações prestadas pelo codenunciado Job
Ribeiro Brandão, vinculado de longa data à família Vieira Lima que,
como visto, prestou auxílio, ainda que de forma inconsciente, no
armazenamento das quantias provenientes dos crimes antecedentes,
bem como na operacionalização dos investimentos no mercado
imobiliário. Cito novamente excertos de suas declarações:

(…)
Todo esse contexto vai ao encontro das informações fornecidas

pelo também denunciado Luiz Fernando Machado da Costa Filho, que
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atestou os episódios nos quais se dirigiu à residência de Marluce
Vieira Lima com a finalidade de buscar as quantias acordadas em
razão dos empreendimentos contratados pela família Vieira Lima,
ocasiões em que recebia os valores das mãos de Job Ribeiro Brandão,
sob o comando e supervisão daquela. A propósito, relembro:

(…)
Além do vínculo familiar, os denunciados Geddel Quadros Vieira

Lima e Lúcio Quadros Vieira Lima reuniram-se à sua genitora,
contando com o seu fundamental apoio para a pretendida conversão
do caráter ilícito das quantias auferidas a partir das práticas delitivas
antecedentes, seja mediante a cessão do espaço físico apropriado para
o seu armazenamento, seja pela integração às sociedades empresárias
formalizadas para os investimentos realizados no mercado
imobiliário, na qualidade de sócia ou de administradora, como faz
prova a documentação acostada às fls. 1.968-2.075.

Tais elementos de prova evidenciam que, nos episódios indicados
na denúncia, a relação dos denunciados extrapola os vínculos
familiares e negociais ordinários, visando, de forma inequívoca,
estável e duradoura a prática de delitos de lavagem de capitais,
somente interrompidos em virtude de eficaz ação estatal.

Não por outra razão é que determinaram, consoante elucida Job
Ribeiro Brandão, a destruição de evidências aptas a facilitar o
descortinamento dos propósitos ilícitos da família, assim que os
órgãos de persecução penal começaram a se aproximar da verdade
dos fatos, principalmente no que diz respeito à documentação
relacionada aos investimentos realizados junto à COSBAT
Empreendimentos Imobiliários Ltda.” (fls. 6.653-6.662)

Conforme já assentado neste voto, a pretensão revisional dos
fundamentos jurídicos declinados no acórdão condenatório não encontra
trânsito na estreita via dos embargos declaratórios.

11. Alegada inexistência de previsão legal para a fixação de danos
 morais coletivos.

O embargante insurge-se, ainda, contra a condenação ao pagamento de
R$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais) a título de danos morais
coletivos, apontando contradição e omissão no acórdão condenatório,
consistentes na não aplicação ao caso do entendimento firmado no
julgamento da AP 996, e na carência de fundamentação sobre os
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argumentos deduzidos pela defesa técnica em sede de alegações finais,
destacando a alegada ausência de previsão legal acerca da específica
pretensão acusatória.

No que diz respeito à sustentada ofensa ao princípio da isonomia,
cumpre destacar que, em regra, os precedentes formados no julgamento de
processos de índole subjetiva, como é o caso da ação penal, são desprovidos
de eficácia  erga omnes ou efeitos vinculantes, razão pela qual não há
obrigação legal de replicação em casos futuros.

Aliás, é da essência do julgamento colegiado a possibilidade do
magistrado externar posicionamento dissonante da compreensão
majoritária, seja proferindo voto divergente, seja consignando eventual
ressalva de entendimento.

Cabe ressaltar, ainda, que a prestação jurisdicional decorrente do
julgamento colegiado é o resultado da convergência do juízo formado sobre
a causa pela maioria dos integrantes do órgão judicante, sendo o dever de
motivação imposto pelo art. 93, IX, da Constituição Federal voltado aos
argumentos expostos pelas partes em contraditório, e não aos demais votos
proferidos.

A partir dessas considerações, não se constata no acórdão embargado os
vícios apontados nas razões da presente insurgência.

Isso porque, como visto, os precedentes formados em julgamentos de
pretensões de índole subjetiva, como o decorrente da AP 996, são
desprovidos de efeitos vinculantes. A imprescindível autonomia no
exercício da jurisdição, como forma de garantia da manutenção do Estado
de Direito democrático, é limitada, em tais casos, pelo dever de motivação
da decisão judicial que decorre do dispositivo constitucional já citado,
proporcionando às partes o devido processo legal e as garantias que lhe são
inerentes.

No caso, a condenação do embargante ao pagamento de quantia certa a
título de danos morais coletivos decorre de requerimento expresso
formulado pelo órgão acusatório na denúncia (fls. 1.854-1.855), no que se
tem por observado o imprescindível contraditório, tendo o voto condutor
do acórdão condenatório declinado os fundamentos fáticos e legais que
legitimam a sua imposição, cujo teor é de reprodução dispensável nesta
oportunidade, tendo em vista a nítida intenção de reforma da decisão
tomada pela maioria dos integrantes da Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal.
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Cumpre frisar, ademais, que o entendimento externado no acórdão ora
embargado foi novamente adotado pela Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal por ocasião do julgamento da AP 1.015, finalizado em
11.11.2020.

Em relação ao  quantum fixado no acórdão condenatório, constata-se a
ocorrência de mero erro material na sua consignação no voto condutor,
evidenciado a partir do requerimento formulado pelo órgão acusatório na
denúncia (fls. 1.854-1.855) e nas alegações finais ministeriais (fl. 5.242), cuja
correção se faz necessária em observância ao princípio dispositivo.

Por tal razão, os embargos de declaração devem ser acolhidos, no ponto,
corrigindo-se o valor dos danos morais coletivos para R$ 51.000.000,00
(cinquenta e um milhões de reais).

12. Alegada falta de fundamentação na fixação do  quantum da pena de
 multa.

Alega o embargante que a fixação do valor da pena de multa carece de
fundamentação idônea, pois “ ancorada em aspectos abstratos, em

 suposições, e não em dados concretos da situação econômica do réu ” (fl.
7.127).

No caso, a quantificação do dia-multa disciplinada no art. 49, § 1º, do
Código Penal deu-se à luz do conjunto probatório produzido em juízo, em
conformidade com o dever de fundamentação que decorre do art. 93, IX, da
Constituição Federal.

Com efeito, a par da notoriedade da investidura em cargos públicos no
decorrer da vida profissional (Deputado Federal pela Bahia por cinco
mandatos; Ministro da Integração Nacional; Ministro-Chefe da Secretaria de
Governo e Vice-Presidente de Pessoa Jurídica da Caixa Econômica Federal),
o próprio embargante declarou por ocasião do seu interrogatório o exercício
da atividade de administrador de empresas, sendo certo que a expressiva
capacidade econômico-financeira detida por todo o grupo familiar, a partir
do desempenho de atividade empresarial e agropecuária, é atestada por
prova testemunhal idônea (fls. 4.595-4.603, 4.620-4.624, 4.669-4.671).
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Uma vez mais, vê-se que a argumentação desenvolvida nas razões da
presente insurgência é voltada exclusivamente à revisão dos fundamentos
declinados no acórdão embargado, providência inviável em sede de
embargos declaratórios.

13. Incidência do art. 315 do CPP, com a redação dada pela Lei n. 13.964
 /2019.

Por fim, postula o embargante a aplicabilidade ao caso da norma
prevista no art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, com a redação que
lhe foi dada pela Lei n. 13.964/2019, asseverando tratar-se de norma
processual e, portanto, de aplicabilidade imediata.

Da leitura das razões recursais constata-se, no ponto, que o embargante
não aponta quaisquer dos vícios passíveis de conhecimento na via dos
embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, circunstância que impõe o não conhecimento da insurgência.

Ainda que possível fosse o conhecimento da irresignação, tem-se que o
julgamento colegiado ora objurgado foi finalizado em 22.10.2019 (fls. 7.095-
7.097). Todavia, a norma cuja aplicabilidade ao caso é requerida entrou em
vigor no ordenamento jurídico 30 (trinta) dias após à publicação da Lei n.
13.964/2019, ocorrida em 24.12.2019.

Conclui-se, portanto, que a norma invocada sequer integrava o
arcabouço normativo aplicável ao julgamento levado a efeito nestes autos,
iniciado em 24.9.2019 (fl. 7.095), segundo a norma que se extrai do art. 2º do
Código de Processo Penal, a qual materializa o princípio tempus regit actum
na aplicação da lei processual penal no tempo.

Ademais, conforme destacado ao longo deste voto, a condenação
imposta ao embargante é expressão da conformidade da pretensão
acusatória deduzida pelo Ministério Público com o conjunto probatório
válido produzido ao longo da instrução criminal, na qual foram
rigidamente observadas as garantias constitucionais que disciplinam o
devido processo legal, em especial a ampla de defesa e o contraditório,
revelando-se legítima a responsabilização criminal na extensão reconhecida
pela maioria dos integrantes da Segunda Turma do Supremo Tribunal
Federal.
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 14. Dispositivo .

Ante o exposto, conheço parcialmente dos embargos de declaração e,
nesta parte, acolho o recurso integrativo tão somente para corrigir erro
material identificado no voto condutor, fixando a indenização pelos danos
morais coletivos em R$ 51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais).

É como voto.
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VOTO-VOGAL

O SENHOR  MINISTRO NUNES MARQUES : Trata-se de EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO opostos por  GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA e 

 LÚCIO QUADROS VIEIRA LIMA contra acórdão da do Ministro EDSON
FACHIN, Relator, proferido na Segunda Turma que, por maioria, vencido o
Ministro GILMAR MENDES, julgou procedente a denúncia e condenou os
embargantes aos crimes previstos no art. 1º,  caput , da Lei n. 9.613/1998 e
art. 288,  caput , do Código Penal, bem como ao pagamento de indenização
por danos morais coletivos no valor de R$51 milhões de reais.

Sustentam os Embargantes, em síntese, a existência de contradição,
omissão e obscuridade no julgado, devendo ser atribuído efeitos
infringentes aos embargos.

O Relator, Ministro EDSON FACHIN, conheceu parcialmente dos
embargos “para corrigir erro material identificado no voto condutor,
fixando a indenização pelos danos moais coletivos em R$ 51.000.000,00

 (cinquenta e um milhões de reais).

Abrindo divergência, o Ministro GILMAR MENDES acolhe os
embargos para lhes dar parcial provimento a fim de:

“a) excluir da condenação pelo crime de associação criminosa,
tendo em vista a omissão e contrariedade do acórdão na análise dos
elementos objetivos e subjetivos do tipo;

b) excluir da condenação em danos morais, tendo em vista a
omissão na indicação de fundamentos legais capazes de justificar o
valor estabelecido”.

Pois bem, em relação aos pontos não controversos, acompanho ambos
os Ministros,  rejeitando os embargos quanto às alegações de:

(i) omissão, obscuridade e contradição no tocante aos depoimentos das
testemunhas e corréus;
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(ii) obscuridade e omissão no indeferimento do pedido de adiamento do
interrogatório dos réus;

(iii) omissão no enfrentamento da tese da condenação baseada apenas
nas declarações dos colaboradores premiados;

(iv) alegação de omissão na análise defensiva de ofensa à cadeia de
custódia da prova;

(v) contradição e omissão quanto à aplicação da regra da continuidade
delitiva em relação à denominada  “grande lavagem” e aos atos específicos
de investimento no mercado imobiliário;

(vi) contradição e obscuridade do acórdão pela ausência de correlação
entre acusação e sentença; e,

(vii) omissão na fixação da pena de multa por ausência de
fundamentação e da incidência do disposto no art. 315, do CPP.

No tocante à  divergência , faço análise do contido nos votos.

I – CONTRADIÇÃO NA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DA OMISSÃO NA ANÁLISE DA

 TIPICIDADE OBJETIVA DO DELITO

Sustentam os Embargantes a existência de contradição no juízo
condenatório quanto ao delito de associação criminosa, haja vista a
inexistência de condenação em relação a uma das denunciadas, Sra.
MARLUCE VIEIRA LIMA, circunstância que impede a configuração da
tipicidade objetiva.

Nesse ponto, como determina o  caput do art. 288 do Código Penal, o
crime de associação criminosa é plurissubjetivo ou de concurso necessário
de agentes, pois  exige no mínimo quatro pessoas.

O eminente Relator rejeitou a alegação de  contradição no acórdão, nos
seguintes termos:
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“Com efeito, a possibilidade de configuração do delito de
associação criminosa, ainda que um dos integrantes do grupo tenha a
pretensão punitiva julgada por outro juízo, na forma do art. 80 do
Código de Processo Penal, foi assim fundamentada no voto condutor
do acórdão condenatório:

 (…)
Antes de adentrar ao juízo de culpabilidade dos acusados Geddel

Quadros Vieira Lima e Lúcio Quadros Vieira Lima, rememoro que a
denúncia também atribui a Marluce Vieira Lima o crime de associação
criminosa, cenário que, independentemente da cisão processual
verificada no caso, permite a análise da tipicidade subjetiva dos fatos

 em julgamento, porque configurado o elemento objetivo do tipo. (…)
 (…)

Ainda que se trate de crime de concurso necessário, essa aludida
característica não exclui a possibilidade de se determinar o
desmembramento do processo em relação a alguns dos acusados, nos
termos do art, 80 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer
óbice ao juízo de mérito da pretensão punitiva, o qual deve ser
realizado de forma individualizada em relação a cada agente, em
observância ao princípio da responsabilização subjetiva que vige no
Direito Penal alinhado às bases de um Estado Democrático de Direito

 (fl. 6.653).
 (...)”

E, quanto a alegada  omissão na análise do elemento subjetivo do tipo,
caracterizado pelo  dolo específico na finalidade de  cometer crimes , não
bastando a mera vontade de se associar, sendo  imprescindível a consciência
de estar unindo-se a outros indivíduos para o cometimento de delitos,
consta do voto do eminente Relator:

“A  tipicidade subjetiva do crime de associação criminosa, da
mesma forma, foi exaustivamente analisada e considerada e comprova
nos autos, conforme se insere do seguinte excerto:

 (…)
No ponto, os elementos de prova produzidos nos autos retratam

de forma fidedigna a hipótese acusatória descrita na incoativa no que
diz respeito aos denunciados Geddel Quadros Vieira Lima e Lúcio
Quadros Vieira Lima, os quais se associaram de forma estável e
permanente a terceira pessoa para a prática de delitos de lavagem de

 dinheiro  .
Com efeito, a adição de um propósito ilícito nas relações

familiares travadas entre os denunciados Geddel Quadros Vieira Lima
e Lúcio Quadros Vieira Lima com a sua genitora encontra-se muito
bem estabelecida nas declarações prestadas pelo denunciado Job
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Ribeiro Brandão, vinculado de longa data à família Vieira Lima que,
como visto,  prestou auxílio, ainda que de forma inconsciente , no
armazenamento das quantias provenientes dos crimes antecedentes,
bem como na operacionalização dos investimentos no mercado

 imobiliário. (…)
Todo esse contexto vai ao encontro das informações fornecidas

pelo também denunciado Luiz Fernando Machado da Costa Filho, que
atestou os episódios nos quais se dirigiu à residência de Marluce
Vieira Lima com a finalidade de buscar as quantias acordadas em
razão dos empreendimentos contratados pela família Vieira Lima,
ocasiões em que recebia os valores das mãos de Job Ribeiro Brandão,

 sob o comando e supervisão daquela. (…)
 (…)

Além do vínculo familiar, os denunciados Geddel Quadros Vieira
Lima e Lúcio Quadros Vieira Lima reuniram-se à sua genitor,
contando como seu fundamental apoio para a pretendida conversão
do caráter ilícito das quantias auferidas a partir das práticas delitivas
antecedentes, seja mediante a cessão do espaço físico apropriado para
o seu armazenamento, seja pela integração às sociedades empresárias
formalizadas para os investimentos realizados no mercado
imobiliário, na qualidade de sócia ou de administradora, como faz

 prova a documentação acostada às fls. 1.968-2.075.
Tais elementos de prova evidenciam que, nos episódios indicados

na denúncia, a relação dos denunciados extrapola os vínculos
familiares e negociais ordinários, visando, de forma inequívoca,
estável e duradoura para a prática de delitos de lavagem de capitais,

 somente interrompidos em virtude de eficaz ação estatal.
Não por outra razão é que determinaram, consoante elucida Job

Ribeiro Brandão, a destruição de evidências aptas a facilitar o
descortinamento dos propósitos ilícitos da família, assim que os
órgãos de persecução penal começaram a se aproximar da verdade
dos fatos, principalmente no que diz respeito à documentação
relacionada aos investimentos realizados junto à COSBAT

 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (fls. 6.653-6.662)
Conforme já assentado neste voto, a pretensão revisional dos

fundamentos jurídicos declinados no acórdão condenatório não
encontra trânsito na estreita via dos embargos declaratórios.” (grifei)

Na hipótese, pedindo vênia ao eminente Relator, ao analisar os termos
do voto condutor do acórdão embargado, verifico que o voto do Ministro
GILMAR MENDES, que abriu divergência, apreciou minuciosamente todos
os argumentos dos embargantes e acolho os embargos neste ponto, dando-
lhes efeitos infringentes, tendo vista a existência de contradição e omissão
do julgado nessa questão, porquanto não foram apresentadas provas
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suficientes da adesão lícita, subjetiva e permanente dos corréus JOB
 BRANDÃO e LUIZ FERNANDO à alegada associação criminosa , como

visto acima, ainda mais que foram  absolvidos .

Além do mais, concordo com o Ministro GILMAR MENDES no sentido
de que “não se pode confundir os fortes vínculos familiares existentes, que
já denotam certa estabilidade e permanência, com a associação para a
prática indeterminada de crimes sem a existência das respectivas provas

 dessas circunstâncias” .

Acrescenta, por exemplo, que os réus mantem estreitos vínculos e
contato até os dias de hoje e essa circunstância não pode ser considerado
como prova de permanência da associação criminosa, “mas apenas das
naturais relações de família, que são inclusive acobertadas e fomentadas

 pelo ordenamento jurídico”.

Assim, entendo que a razão está ao lado dos Embargantes e, por esse
motivo, data vênia do Relator,  dou provimento aos embargos para excluir
da condenação o crime do artigo 288 do Código Penal.

II – DA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE
 PREVISÃO LEGAL PARA A FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS

Sustentam os embargantes a existência de omissão no voto condutor do
acórdão embargado em relação à indicação dos dispositivos legais e da
fundamentação que possibilite a fixação dos danos morais coletivos, tendo
em vista o precedente firmado na Ação Penal n. 966.

O Ministro Relator, em seu voto, consigna que “os precedentes
formados no julgamento de processos de índole subjetiva, como é o caso da
ação penal, são desprovidos de eficácia erga omnes ou efeitos vinculantes,

 razão pela qual não há obrigação legal de replicação em casos futuros” e,
ainda, que a prestação jurisdicional “decorrente do julgamento colegiado é
o resultado da convergência do juízo formado sobre a causa pela maioria
dos integrantes do órgão judicante, sendo o dever de motivação imposto
pelo art. 93, IX, da Constituição Federal voltado aos argumentos expostos

 pelas partes em contraditório, e não aos demais votos proferidos”.
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No caso, frisa a não ocorrência de vícios no acórdão embargado mas, tão
somente mero erro material, fixando o valor dos danos morais coletivos em
R$ 51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais).

Novamente, entendo que assiste razão aos Embargantes.

O voto divergente é muito didático ao explicitar:

“Em relação a esse ponto, também entendo que assiste razão aos
embargantes. Ao me manifestar sobre esse pedido, destaquei, na
sessão de julgamento do mérito desta ação, que existem razões
processuais e substanciais que impossibilitam o acolhimento do pleito

 formulado pela PGR , senão observe-se:
‘Em relação ao pedido de condenação por dano moral coletivo,

rememoro os fundamentos que me levaram à rejeição da pretensão
nos autos da AP 966.

 Portanto, divirjo, por razões de direito processual e material .
Quanto ao  direito processual , tenho que a condenação abre a

porta da ação penal para uma  discussão não prevista em lei ,
aumentando ainda mais a complexidade do rito para a obtenção da
decisão condenatória.

Desde sempre, a sentença condenatória penal tem por efeito
tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime (art.

 91, I, do CP) .
A reforma processual de 2008 modificou o inciso IV do art. 387 do

CPP, que passou a dispor que a sentença condenatória fixará valor
mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Note-se que a lei menciona a fixação do valor mínimo para a
 reparação . O ofendido passa a dispor de duas ações: pode executar a

sentença penal condenatória quanto à reparação do valor mínimo e, se
entender insuficiente, buscar mais em ação de liquidação de sentença.
O objetivo é permitir a formação de título executivo para exigência do 

 quantum já identificado. Com isso, tutela-se mais prontamente o
ofendido.

No caso concreto, estamos tratando de crime de lavagem de
 dinheiro .

A lavagem de dinheiro é crime contra a administração da justiça e
 a ordem econômica e financeira . O ofendido, portanto, é o sistema de

justiça e o sistema financeiro. Eventual dano moral à coletividade está
 exageradamente afastado do delito .
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Por isso, a fixação da indenização mínima não contempla esse tipo
 de debate . Se houve dano reparável, o Ministério Público pode

propor a  competente ação cível indenizatória .
Portanto, não vislumbro razão para trazer esse debate para o

âmbito do processo penal.
A minha sugestão inicial é extinguir a ação penal quanto a esse

 pedido, por inadequação da via eleita .
Se assim não se entender, principio a análise do  direito material

fazendo um apontamento, para evitar ambiguidades.
Deixo expresso que a responsabilidade civil do servidor por danos

causados à administração pública é aquiliana (art. 37, § 6º, da CF
combinado com art. 122 da Lei 8.112/1990).

Ademais, entendo ser problemática a invocação a uma função
 punitiva da responsabilidade civil por dano moral coletivo .

Diante da  ofensa a direitos difusos , ou seja, pertencentes a
 titulares indeterminados , os danos morais coletivos, no caso em

análise,  têm função eminentemente punitiva , razão pela qual a sua
quantificação deve ser guiada primordialmente pelo seu caráter
pedagógico, que acolhe tanto a prevenção individual como a geral.

A função punitiva da responsabilidade civil (  punitive damages ) é
bastante controversa em nosso direito. Otávio Rodrigues Júnior critica
a tendência de apropriação de figuras como os  punitive damages
praticados no direito americano, dada a impossibilidade de
apropriação de sua experiência histórica e do modo como a
responsabilidade civil é trabalhada (RODRIGUES JUNIOR, Otavio
Luiz.  Nexo causal probabilístico : elementos para a crítica de um
conceito. Revista de Direito Civil Contemporâneo, v. 8 (2016). São
Paulo: RT, p. 115-137).

O Código Civil afirma que aquele que causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo (art. 927). Portanto, a previsão é que a
responsabilidade civil se presta a reparar o dano, e o dano é a medida
da indenização. Não há previsão legal de majoração da indenização
com o objetivo de sancionar a conduta especialmente desvalorada do
autor do ilícito.

Há, portanto, um problema de legalidade na invocação da função
 punitiva dos danos extrapatrimoniais . [...]

Particularmente neste caso, a invocação do caráter punitivo da
responsabilidade civil parece justificar a fixação de uma indenização 

 sem um dano imediato . O dano estaria no âmbito daquilo que a
doutrina vem chamando de  dano sociomoral , o qual tiraria
fundamento da solidariedade social (art. 3º, I, da CF) e serviria para
reparar lesão a valores sociais, como nos casos de  atos de improbidade
, de más práticas eleitorais e de danos ambientais, e ainda mesmo nos
casos de violência contra valores de dignidade racial e étnica, que
compõem a formação da nacionalidade brasileira (CASTRO JÚNIOR,
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João Batista de. Dano moral coletivo e dano sociomoral: distinção
dada pela construtura hermenêutica constitucional. Revista de direito
civil contemporâneo, v. 3, abr./jun. 2015. p. 185-205).

Otávio Rodrigues Júnior critica a invocação desses novos danos,
demonstrando que o sancionamento de ilícitos delituais converteu-se,
para além de sua função estritamente jurídica, em uma resposta
involuntária do sistema judiciário a toda uma sorte de deficiências
regulatórias na prestação de serviços públicos e privados
(RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz. Nexo causal probabilístico:
elementos para a crítica de um conceito. Revista de Direito Civil
Contemporâneo, v. 8 (2016). São Paulo: RT, p. 115-137).

Tenho que, por mais abjeto que seja o agir do parlamentar
condenado, a frustração geral a objetivos da República Federativa do
Brasil e a princípios da administração pública não parece se traduzir

 em dano reparável, especialmente por lhe faltar concretude . É lógico
que os efeitos nefastos da corrupção sistêmica que se instaurou no
Brasil são sentidos nas pontas, nas vidas dos cidadãos. No entanto, a

 questão não encontra guarida na sistemática da responsabilidade civil
.

Mas o problema não se restringe à configuração do dano. Também 
não é possível estabelecer um liame claro e objetivo entre o ato ilícito e

 o resultado danoso .  Falta , portanto, também  o nexo causal , elemento
essencial da responsabilidade civil seja qual for a espécie e o contexto.

Na verdade, a questão que aqui se coloca encerra um fenômeno
parecido com o que ocorreu com a chamada constitucionalização do
direito civil, movimento que viabilizou avanços sociojurídicos
importantes, mas que não pode ser banalizado. Aqui, o que se
pretende é conferir uma solução civil para um problema
constitucional, de índole jurídico-política, sem a devida

 contextualização .
A rigor, a dogmática civil tem suas peculiaridades, e muitas vezes

a leitura constitucional acrítica de instituições civis pode ensejar, como
alerta Otávio Rodrigues Jr., uma perda de referenciais teóricos do
Direito Civil contemporâneo (RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz.
Estatuto epistemológico do Direito civil contemporâneo na tradição de 

 civil  law em face do neoconstitucionalismo e dos princípios, p. 56).
Aqui, ao aplicarmos acriticamente a lógica civil ao problema da
violação a valores democráticos insculpidos na Constituição, estamos
perdendo o referencial teórico de institutos político-constitucionais.

Neste sentido, apesar da unidade do Direito, é indiscutível que
determinados redutos da ordem jurídica seguem lógicas distintas. E
assim, apesar de termos construído um sistema de responsabilidade
civil do Estado e do agente público amparado na dogmática civil, não
é possível lançar mão da sistemática privatista para resolver toda e

 qualquer falha no funcionamento do aparato estatal .
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Destaque-se que já se está determinando a perda dos valores
decorrentes da lavagem, de modo que não vislumbro qualquer risco
de enriquecimento ilícito por parte dos agentes em decorrência dos

 crimes cometidos .
Dessa forma, voto pela extinção da ação em relação ao pedido de

reparação de dano moral coletivo e, caso vencido, pela improcedência
desse pedido.’

Reitero as razões que apresentei a essa questão quando do
julgamento de mérito, de modo que entendo não terem sido
apresentados fundamentos suficientes para se fixar o valor do dano

 moral coletivo no patamar estabelecido .
Por conseguinte, concluo pela existência de omissão/contradição

na fixação dessa condenação e dou provimento aos embargos para
 que seja decotado esse excesso .” (grifei)

EM CONCLUSÃO: 

 1 - REJEITO os embargos quanto às alegações de:

(i) omissão, obscuridade e contradição no tocante aos depoimentos das
testemunhas e corréus;

(ii) obscuridade e omissão no indeferimento do pedido de adiamento do
interrogatório dos réus;

(iii) omissão no enfrentamento da tese da condenação baseada apenas
nas declarações dos colaboradores premiados;

(iv) alegação de omissão na análise defensiva de ofensa à cadeia de
custódia da prova;

(v) contradição e omissão quanto à aplicação da regra da continuidade
delitiva em relação à denominada  “grande lavagem” e aos atos específicos
de investimento no mercado imobiliário;

(vi) contradição e obscuridade do acórdão pela ausência de correlação
entre acusação e sentença; e,

(vii) omissão na fixação da pena de multa por ausência de
fundamentação e da incidência do disposto no art. 315, do CPP.

 2 – ACOLHO os embargos, dando-lhes efeitos infringentes, para:
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 2.1 excluir da condenação o crime de associação criminosa, previsto no
art. 288 do Código Penal;

 2.2 excluir da condenação, os danos morais coletivos.

É como voto.
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V O T O

O Senhor Ministro Ricardo Lewandowski (Vogal): Trata-se de embargos
de declaração interpostos, respectivamente, por Geddel Quadros Vieira e
Lúcio Quadros Vieira Lima, em desfavor do acórdão proferido pela
Segunda Turma, por meio do qual julgou parcialmente procedente a
denúncia para: (i) condenar o denunciado Geddel Quadros Vieira Lima
como incurso nas sanções do art. 1º,  caput , da Lei 9.613/1998, por 8 vezes, e,
por maioria, nas sanções do art. 288,  caput, do Código Penal (CP), e (ii)
condenar o acusado Lúcio Quadros Vieira Lima como incurso nas sanções
do art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998, por 2 vezes, e, por maioria, nas sanções
do art. 288,  caput, do CP.

Pois bem. Acompanho a divergência inaugurada pelo voto do Ministro
Gilmar Mendes quanto à omissão do acórdão no exame da tipicidade
objetiva do crime de associação criminosa.

Como é de conhecimento geral, a subsunção do delito previsto no art.
288 do CP está condicionada ao apontamento concreto dos crimes
supostamente cometidos pelo grupo, com ciência e/ou participação dos
demais acusados. No caso, para além da absolvição dos corréus Job Ribeiro
Brandão e Luiz Fernando Machado da Costa Filho das imputações lançadas
na peça acusatória, os vínculos familiares entre os demais réus não
constituem, isoladamente, prova cabal da associação criminosa. Nesse
sentido, consignei em meu voto:

“[...] Em relação à imputação da prática do crime de associação
criminosa, adianto, desde logo, que, no tocante aos réus Job Ribeiro
Brandão e Luiz Fernando Machado da Costa Filho, por decorrência
lógica do quanto explicitado no tópico anterior, acompanho o Relator:
diante da ausência de comprovação de adesão subjetiva aos
propósitos ilícitos dos demais denunciados, afigura-se imperiosa a sua
absolvição.

Quanto aos demais acusados, integrantes da família Vieira Lima,
entendo, porém, diversamente do que assentou o Ministro Fachin, que
não se configurou o tipo penal previsto no art. 288, caput, do Código
Penal.

Como se sabe, o delito de associação criminosa constitui crime de
perigo abstrato, em que a consumação prescinde da execução dos
ilícitos visados pelos agentes que a integram, bastando que haja a
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reunião de, pelo menos, três pessoas, de forma estável e permanente,
com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados.

Para configuração do delito em apreço, portanto, exige-se a
conjugação dos seguintes elementos: (i) concurso necessário de pelo
menos três pessoas; (ii) existência de estabilidade e permanência da
associação; e (iii) finalidade específica voltada ao cometimento de
delitos.

Sabe-se, também, que a Lei 12.850/2013 eliminou a antiga
denominação de “quadrilha ou bando” que caracterizava esse ilícito
penal, porquanto anacrônica e disfuncional, substituindo-a pela
expressão mais apropriada “associação criminosa”. Não obstante,
persistiu incólume a exigência de que a associação tivesse como da
finalidade a prática de crimes, constituindo elemento central da figura
típica. Isso significa, a  contrario sensu, que a associação de três
pessoas com objetivo apriorístico diverso da execução de delitos não
se enquadra no tipo penal em exame.

A mencionada Lei, no concernente ao art. 288 do CP, além de
haver reduzido o número de pessoas para caracterizar a associação
criminosa, de quatro para três, passou a exigir uma especial finalidade
para a configuração do tipo, qual seja, o objetivo comum por parte dos
associados de cometer crimes. Em outras palavras, passou a ser
indispensável que os seus integrantes estejam mancomunados para a
prática de delitos, como finalidade precípua da associação.

O elemento subjetivo do tipo, portanto, compreende não apenas o
dolo de associarem-se três ou mais pessoas, como também a intenção
destas de, por meio dela, cometer crimes. Ou seja, o ilícito penal em
apreço possui um elemento subjetivo de caráter genérico, consistente
na vontade consciente de os agentes se associarem e outro de natureza
específica, a saber, o de praticarem delitos.

Vale dizer, o móvel do vínculo associativo entre os agentes reside
no cometimento de crimes, daí decorrendo, em consequência, que a
reunião estável e permanente entre eles deve dar-se após a
concretização desse desiderato ilícito.

Bem por isso a transmudação dos objetivos iniciais lícitos de uma
associação em parcialmente ilícitos o longo do tempo não basta para
enquadrá-la na tipificação constante do art. 288, do CP. Isso porque,
repiso, a definição do tipo é suficientemente clara em exigir a
correlação entre a associação e o propósito doloso correspondente à
prática de ilícitos penais.

[...]
Outrossim, como já aventado acima, a associação criminosa

pressupõe também a estabilidade e permanência. Dessa forma, um
ajuste futuro de vontades dos integrantes de uma associação não
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criminosa para a prática ocasional de delitos não tem o condão de
encaixá-la nos contornos do tipo penal em comento. Quando muito, a
figura delituosa emergente será a do concurso eventual de pessoas.

[...]
Em síntese, o objetivo apriorístico da associação criminosa é a

prática de crimes, além de sua estabilidade e permanência. Logo, a
associação de pessoas que não tenha a finalidade prévia de perpetrar
ilícitos criminais, ainda que depois sobrevenha esse propósito, não
materializa a figura típica e antijurídica prevista no art. 288 do CP.

Fixadas tais premissas, verifico que, no presente caso, a
permanência e estabilidade do vínculo entre acusados decorre da
relação familiar caracterizada por laços de consanguinidade existente
entre eles. Quer dizer, trata-se de uma sociedade natural cujos
membros constituem uma família.

No ponto, importa considerar que nada há nos autos que permita
concluir que o relacionamento dos acusados se deva ao propósito de
praticar ilícitos penais. Ao contrário, a associação existente entre eles
precede eventual propósito delitivo, não havendo no feito elementos
seguros no sentido de apontar que os membros da família Vieira Lima
apenas se tenham reunido para a prática de lavagem de dinheiro, até
porque ao lado de negócios ilícitos desenvolviam vários outros de
natureza perfeitamente legal.

Ora, no seio de uma família - sociedade natural - ainda que alguns
de seus membros passem a cometer crimes em comum, tal prática, do
ponto de vista técnico, configura concurso eventual de pessoas, nas
modalidades coautoria e participação. Em outros termos, enquanto a
associação criminosa se caracteriza pela permanência no tempo e o
propósito específico de cometer ilícitos, o concurso eventual de
pessoas consiste numa reunião circunstancial, ocasional, de agentes
destinada à prática de uma ou mais infrações penais determinadas, tal
como ocorre no presente caso.

É dizer, alguns membros da família Vieira Lima, depois de ter
sido essa sociedade natural constituída há muito tempo, resolveram,
ao lado de negócios lícitos por ela mantidos, lavar recursos
provenientes de atividades espúrias, empregando empresas a ela
pertencentes.

Não fosse isso, penso que o correto desmembramento dos autos
determinado pelo Relator em relação à corré Marluce Vieira Lima
quanto ao crime de branqueamento de capitais, acabou impedindo
qualquer juízo a materialização do crime de associação criminosa, que
exige pelo menos três integrantes, pois restou inviabilizada a análise
conjunta das condutas atribuídas aos outros dois integrantes da
suposta da societas sceleris. 

Com efeito, ainda que a configuração do crime previsto no art. 288
do CP seja possível mesmo sem a identificação de um dos associados,
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mostra-se indispensável a certeza de sua integração à empreitada
delituosa, avaliação essa que, a meu sentir, quanto à corré Marluce
Vieira Lima, implicaria indevido prejulgamento da causa, levando ao
malferimento dos princípios constitucionais do devido processo legal
e juiz natural.

Destarte, para chegar-se a uma conclusão contrária, seria
necessário lançar mão de conjecturas, ilações ou presunções,
metodologia intelectual cujo emprego é vedado no âmbito penal, em
que as imputações devem estar devidamente individualizadas e
comprovadas para permitir um desfecho condenatório.”

Diante desse cenário, reafirmo que não vislumbro, na hipótese, a
presença de elementos caracterizadores do tipo penal em apreço, razão pela
qual entendo ser de rigor absolvição (dos embargantes) a respeito dessa
imputação.

Ademais, a decisão impugnada deixou também de apontar os
dispositivos legais e a fundamentação que autorizasse a fixação dos danos
morais coletivos. Nesse sentido, como é de conhecimento geral, o Código de
Processo Penal trata da lide que se estabelece entre as partes (acusação e
defesa) de maneira muito peculiar, uma vez que a liberdade é o elemento
sensível desta relação jurídico-processual.

Com efeito, o legislador ordinário estruturou a referida dialética
processual de modo equilibrado e cooperativo, com vistas a atender,
simultaneamente, aos interesses do acusado e dos órgãos de persecução
penal, para que, diante dos elementos colhidos ao longo da instrução
criminal, seja possível a realização de um juízo de subjunção também muito
particular e estrito, tal como ocorre, por exemplo, nas hipóteses de
incidência do Direito Tributário, que devem estar perfeitamente
demonstradas antes da cobrança do tributo.

Em outro espectro está o processo coletivo, que não leva em
consideração o indivíduo, mas, sim, os direitos coletivos, que pertencem a
um grupo, ao público em geral ou a um segmento do público, situação esta
que não se compatibiliza com o esquema acima referido.

Dito de outro modo, os direitos decorrentes das relações coletivas não se
projetam nos diplomas processuais de índole individual para tornaram-se
efetivos. Esses novos direitos ou interesses - criados a par daqueles
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individuais por natureza e tradicionalmente tratados apenas a título pessoal
- passaram a ser exigidos coletivamente perante a Justiça Civil, em razão de
sua homogeneidade e da origem comum.

De fato, no processo coletivo, as regras determinantes da legitimidade,
as normas de procedimento e a atuação dos juízes não são direcionadas ao
indivíduo, uma vez que se trata de resguardar os interesses da coletividade,
mesmo que seus membros ou integrantes não sejam citados
individualmente.

Da mesma forma, no processo coletivo, os efeitos da sentença devem
obrigar a todos e não apenas as partes de um litígio interindividual, o que
bem demonstra que, para garantir-se a efetividade de tais direitos, deve-se
superar a visão individualista do processo tradicional. A propósito, note-se
que o minissistema brasileiro de processos coletivos foi moldado pela Lei
7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), complementada pelo Código de
Defesa do Consumidor, que ampliou o âmbito de incidência da referida Lei
ao determinar a sua aplicação para todos os interesses difusos e coletivos.

A respeito desse tema, também deve-se trazer à colação a doutrina da
Professora Ada Pellegrini Grinover, especialmente sobre a
representatividade adequada, ferramenta de conciliação tanto das
exigências do resguardo ao devido processo legal, quanto das
particularidades do processo coletivo:

“A parte ideológica leva a juízo o interesse metaindividual,
representando concretamente a classe, que terá exercido seus direitos
processuais através das garantias da defesa e do contraditório
asseguradas ao representante. O mecanismo baseia-se na concepção
de que o esquema representativo é apto a garantir aos membros da
categoria a melhor defesa judicial, a ponto de afirmar-se que nesse
caso o julgado não atuaria propriamente  ultra partes, ne m significaria
real exceção ao princípio da limitação subjetiva do julgado, mas
configuraria antes um novo conceito de representação substancial e
processual, aderente às novas exigências da sociedade”.

Representatividade adequada não previne todos os males da
representação processual, mas consiste numa salvaguarda, dentre outras
existentes no processo, para proteger os interesses de natureza coletiva. A
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esta salvaguarda devem-se somar outras de igual envergadura,
nominalmente as seguintes: (i) publicidade ampla dada a todos os atos
processuais; (ii) admissão de  amici curiae, cujas manifestações devem ser
levadas em consideração; e (iii) a complementação da atuação das entidades
representativas pela fiscalização do Ministério Público.

Note-se, finalmente, que essas salvaguardas constituem alguns dos mais
importantes pilares do processo coletivo brasileiro, com vistas a garantir à
cidadania que os interesses coletivos serão devidamente tutelados. Por
todas essas razões, e à míngua de uma análise fundamentada no acórdão,
verifico a omissão na fixação dessa condenação, impondo-se, por
consequência, o provimento dos embargos para o seu afastamento

Por fim, em relação aos demais pontos trazidos nos embargos, não
verifico omissão ou contradição no referido acórdão, conforme, aliás, bem
explicitado no voto do relator, Ministro Edson Fachin.

Isso posto, pedindo vênia ao relator, acompanho a divergência
inaugurada pelo Ministro Gilmar Mendes, para dar provimento aos
embargos de declaração, a fim de, nos termos da fundamentação: (i) afastar
a condenação dos embargantes pelo crime de associação criminosa (art. 288
do CP); (ii) excluir a condenação em danos morais coletivos.

É como voto.
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V O T O

O Senhor Ministro Gilmar Mendes (Julgamento conjunto do Em.Decl na
 Ap 1030 e Emb.Decl-Segundos na Ap 1030): Trata-se de embargos de

declaração interpostos por GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA (fls. 7.099/7.
130) e LÚCIO QUADROS VEIRA LIMA (fls. 7.131/7.161) em face de
acórdão condenatório proferido pela Segunda Turma.

Os embargantes alegam, em síntese:

a) omissão em relação à arguição defensiva de ausência de
contraditório em relação às declarações do colaborador JOB
BRANDÃO e LUIZ FERNANDO MACHADO DA COSTA FILHO;

b) ausência de contraditório em relação aos depoimentos
prestados pelos delatores da Odebrecht FÁBIO FERREIRA CLETO,
ALEXANDRE MARGOTTO e GUSTAVO FERRAZ;

c) contradição/omissão do acórdão em relação à análise do
depoimento de ROBERTO SUZARTE em cotejo com as declarações
prestadas por JOB BRANDÃO;

d) obscuridade/omissão em relação ao indeferimento do pedido
de adiamento do interrogatório dos réus;

e) omissão no enfrentamento da tese defensiva de impossibilidade
de condenação com base em declarações dos delatores, desprovidas
de elementos autônomos de corroboração;

f) omissão da tese defensiva de violação à cadeia de custódia da
prova;

g) contradição e omissão na valoração probatória das planilhas
apresentadas por LUIZ FERNANDO MACHADO DA COSTA
FILHO;

h) contradição e omissão em relação á aplicação da regra da
continuidade delitiva da “grande lavagem” para os delitos praticados
através de investimentos no mercado imobiliário;

i) contradição e obscuridade do acórdão na tipificação do delito de
lavagem em vista da ausência de correlação entre a acusação e a
sentença;

j) contradição na condenação pelo crime de associação criminosa
em virtude da omissão na análise da tipicidade objetiva e subjetiva do
crime;

k) omissão do acórdão em relação à arguição defensiva de
inexistência de previsão legal para a fixação dos danos morais
coletivos;
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l) omissão na fixação da pena de multa do acusado, diante da
ausência de fundamentação do valor dos dias-multa;

m) não observância ao disposto no art. 315 do CPP.

O Ministro Edson Fachin acolheu parcialmente os embargos para fixar a
indenização por danos morais coletivos em R$ 51 milhões de reais.

Após essa breve contextualização, passo a apreciar as questões jurídicas
necessárias ao julgamento do feito.

I – Das alegações de omissão, obscuridade e contradição em relação aos
 depoimentos das testemunhas e corréus

Em relação à alegação de omissão na análise das teses da
imprestabilidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas e
colaboradores por violação ao contraditório, entendo que não devem ser
acolhidas as razões recursais.

Com efeito, registrei em meu voto que a atitude colaborativa dos
corréus, em especial do acusado Job Ribeiro Brandão, impactaria sobre o
valor probatório de suas alegações, de modo a se exigir elementos externos
de corroboração para as imputações por ele formuladas em detrimento dos
demais corréus.

Tal fato levou-me inclusive a desconsiderar a existência de provas
suficientes dos crimes antecedentes à lavagem, no que toca a supostos
valores recebidos da Odebrecht.

Ao tratar desse ponto, destaquei que:

“ O fato de as declarações dos colaboradores terem sido
supostamente corroboradas pelo depoimento prestado por JOB
RIBEIRO BRANDÃO, ex-funcionário de GEDDEL VIEIRA LIMA e
LÚCIO VIEIRA LIMA, não altera a conclusão sobre a insuficiência de

 provas quanto à ocorrência desse conjunto de crimes antecedentes .
De fato, embora JOB BRANDÃO – que também está sendo

processado nesta ação – não tenha celebrado, formalmente, acordo de
colaboração premiada, ele se dispôs a fazê-lo desde o depoimento

 prestado no dia 14.11.2017, ainda durante a fase das investigações.
A partir de então, tem colaborado espontaneamente com a

acusação, aderindo à tese sustentada pela PGR a partir do
esclarecimento de questões de fato relacionadas ao caso.
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Desta feita, entendo que devem ser aplicadas ao referido corréu as
limitações inerentes às declarações prestadas pelos colaboradores
premiados.

Nessa linha, é importante destacar que embora JOB RIBEIRO
BRANDÃO tenha manuseado grandes quantias em espécie e que suas
impressões digitais tenham sido encontradas nos valores apreendidos
no apartamento nº 201 do Edifício Residencial José da Silva Azi, não
há elementos de prova material suficientes que permitam concluir que
tais valores se originaram de propina paga pela Odebrecht.

Portanto, entendo inexistirem provas suficientes de crimes
antecedentes em relação a esse segundo conjunto de fatos.”

Contudo, tal situação não significa que o réu teria o dever de responder
a todas as perguntas, inclusive àquelas que eventualmente pudessem
incriminá-lo, tendo em vista a inexistência de renúncia expressa do direito
ao silêncio.

Também reputo inexistente a contradição em relação ao depoimento da
testemunha Roberto Suzarte, em cotejo com as declarações apresentadas
por Job Ribeiro Brandão. Quanto a esse ponto, o Ministro Edson Fachin
esclarece que a narrativa exposta pela testemunha foi devidamente
valorada como prova da utilização de servidores públicos para a prestação
de serviços de interesse pessoal da família Vieira Lima, tal como narrado
por Job Ribeiro Brandão.

Sob essa perspectiva, há uma convergência entre os depoimentos.

Além disso, cumpre observar que os depoimentos dos acusados e das
testemunhas acima mencionados foram corroborados pelas demais provas
constantes dos autos, razão pela qual não há qualquer vício, deficiência ou
omissão na análise das provas ou na fundamentação do acórdão.

II – Da ausência de obscuridade e omissão no indeferimento do pedido
 de adiamento do interrogatório dos réus

Outrossim, melhor sorte não assiste aos embargantes em relação às
alegações de obscuridade ou omissão na análise do pedido de adiamento do
interrogatório em razão do prazo estabelecido para que a Polícia Federal
apresentasse os materiais periciais requeridos pela defesa.

Tal como esclarecido pelo Relator, o pleito defensivo foi acolhido com a
fixação de prazo que se encerrava antes da data do interrogatório. Ademais,
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foram apresentados fundamentos suficientes para o não acolhimento do
pedido de adiamento da audiência de interrogatório.

Destaque-se que a eventual irresignação ou inconformismo da defesa
com os fundamentos utilizados para o indeferimento do pleito formulado
não constituem omissão, obscuridade ou contrariedade passível de ser
reconhecida em sede de embargos.

Aliás, essa é a jurisprudência pacífica desta Corte, senão observe-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGOS
619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO
INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. 1.
Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento
do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou
ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal e do
art. 327 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros
materiais. 2. Não configuradas as hipóteses elencadas nos arts. 619 do
Código de Processo Penal e 327 do RISTF, evidenciando-se tão
somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi

 desfavorável. 3. Embargos de declaração rejeitados. (HC 162.726 ED,
Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 4.12.2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE
VÍCIO A SER SANADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO
DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS. I Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos
termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal CPP e 337 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal RISTF, quando na
decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade
ou ambiguidade. II São manifestamente incabíveis os embargos,
quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com
o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem
demonstrar a presença de qualquer dos vícios previstos na legislação

 de regência . III No caso de segundos embargos de declaração, não é
possível alegar novamente questões já trazidas nos primeiros
declaratórios e rejeitadas pelo órgão julgador. Assim, o vício precisaria
ter surgido originalmente no julgamento dos primeiros embargos. IV
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Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da
certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a
imediata baixa dos autos à origem. (ARE 1.134.842 AgR-ED-ED-
segundos, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, julgado em 5.11.2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-251
DIVULG 18.11.2019 PUBLIC 19.11.2019).

Portanto, rejeito as alegações dos embargantes em relação a este ponto.

III – Da alegação de omissão no enfrentamento da tese da condenação
 baseada apenas nas declarações dos colaboradores premiados

Não deve ser acolhida a tese dos recorrentes de omissão no
enfrentamento da tese da impossibilidade de condenação baseada apenas
nas palavras dos colaboradores premiados.

Com efeito, essa questão foi expressamente abordada, inclusive para
fins de desconsideração dos crimes antecedentes relacionados à Odebrecht,
conforme destaquei no trecho do meu voto acima transcrito.

Contudo, diversos outros elementos materiais e testemunhais de provas
foram colacionados aos autos, como notas de pagamento, laudos periciais,
comprovantes de passagens aéreas e de hospedagem, cópias de contratos e
de cheques emitidos, apreensão de dinheiro, dentre outros.

Tais elementos foram corretamente valorados para fins de
demonstração da existência de crimes antecedentes e da prática de atos de
lavagem de dinheiro.

Destarte, ainda que se excluam as provas relativas às infrações penais
antecedentes, no que se refere ao recebimento de vantagens indevidas por
parte da Odebrecht, tal como consta do trecho do meu voto que não foi
acolhido pela maioria, há elementos probatórios autônomos e suficientes
para subsidiar o édito condenatório que foi proferido pela Segunda Turma.

Idêntica conclusão se aplica em relação à alegação de omissão na
valoração probatória das planilhas apresentadas por Luiz Fernando
Machado da Costa Filho, no que se refere aos aportes em espécie realizados

 nos empreendimentos administrados pela COSBAT.
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Conforme destacado pelo Ministro Edson Fachin, há robusto conjunto
probatório indicado na fundamentação, inclusive provas testemunhais e
documentais, como as cópias dos contratos sociais, documentos
demonstrativos de valores recebidos, dentre outros.

Por esses motivos, rejeito as alegações dos embargantes.

IV – Da alegação de omissão na análise defensiva de ofensa à cadeia de
custódia da prova 

Não prospera a alegação dos embargantes de omissão no enfrentamento
da tese da quebra da cadeia de custódia da prova. Com efeito, o acórdão foi
expresso em assentar a regularidade no manejo da prova e a inexistência do
alegado vício.

Ao abordar essa questão, destaquei em meu voto “a ausência de
demonstração da indevida manipulação ou contaminação do material no

 qual se constatou a presença das digitais do réus. ”.

Ressaltei, ainda, que:

“apesar das alegações deduzidas, observa-se que o laudo foi
suficientemente claro em identificar as impressões digitais de Geddel
Quadros Vieira Lima, Gustavo Pedreira do Couto Ferras e Job Ribeiro
Brandão nos sacos plásticos onde o dinheiro estava acondicionado.

Embora alegue-se a possível contaminação da prova em relação ao
réu Geddel, a identificação das digitais dos demais corréus, que não
foram objeto de prisão e nem de diligências investigativas
anteriormente, desconstitui a tese defensiva.

Portanto, a alegação de contaminação não encontra amparo em
nenhum elemento concreto de prova, sequer indiciário, constituindo
mero juízo de probabilidade remoto formulado pela defesa.

Desta feita, os réus não se desincumbiram do ônus de comprovar
suas alegações, nos termos do art. 156 do CPP.

Por outro lado, a constatação da existência das impressões digitais
não só de Geddel Vieira Lima, mas também de seus funcionários
Gustavo Pedreira Ferras e Job Brandão nos sacos plásticos nos quais o
dinheiro foi apreendido, em um apartamento em Salvador, constitui
indício em favor da integridade e não contaminação do material.

Com efeito, não existe qualquer razão plausível para a existência
de tais impressões no plástico de acondicionamento do dinheiro, a não
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ser se considerarmos o manuseamento desses objetos pelas referidas
pessoas, conforme sustenta a acusação.

Ademais, a testemunha Patrícia Santos Queirós acompanhou o
cumprimento das diligências de busca e apreensão e confirmou ter
vislumbrado o grande volume de dinheiro acondicionado em malas e
em sacos plásticos que foram, posteriormente, periciados.”

Destaque-se que idêntica conclusão foi manifestada pelos demais
Ministros durante a sessão de julgamento, de modo que não restou
demonstrada a alegada omissão deduzida pelos embargantes.

V – Da contradição e omissão quanto à aplicação da regra da
continuidade delitiva em relação à denominada “grande lavagem” e aos

 atos específicos de investimento no mercado imobiliário

Os embargantes sustentam que o acórdão seria contraditório e omisso,
na medida em que reconheceria o liame causal entre a “grande lavagem” e
os investimentos imobiliários e, ao mesmo tempo, teria considerado a
ocorrência de oito delitos distintos, para fins de continuidade delitiva.

Contudo, observo que inexiste a alegada omissão, uma vez que o édito
condenatório foi claro em delimitar a prática de oitos atos distintos e
autônomos de lavagem de capitais.

Ou seja, embora praticados em circunstâncias de tempo, lugar e maneira
de execução semelhantes (art. 71 do Código Penal), as provas juntadas aos
autos demonstraram a existência desses oito fatos autônomos e distintos, ao
invés de uma única conduta fracionada.

Conforme destacado pelo Ministro Fachin, houve o primeiro crime
inicial, a denominada grande lavagem, que consistiu na remoção do
dinheiro acumulado no apartamento da mãe dos réus para o imóvel que foi
emprestado por Sílvio Antônio Cabral Silveira (fls. 6.611/6.612):

“o conjunto probatório revela que os denunciados providenciaram
a remoção do dinheiro acumulado no apartamento de Marluce Vieira
Lima para o imóvel que lhes foi emprestado por Sílvio Antônio Cabral
da Silveira, proprietário do apartamento n. 201 da Rua Barão de
Loreto, n. 360, Ed. Residencial José da Silva Azi, Bairro Graça, Salvador
/BA, o que por si só configura, sem equivocidade, a ocultação da
localização e da propriedade desses valores ilícitos”
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Posteriormente, tais valores foram reinseridos, mediante sete novas
condutas, no mercado financeiro e imobiliário, revestidos como ativos
lícitos, o que demonstra a autonomia fática e a lesividade dessas operações,
que foram consideradas para fins de tipificação e continuidade delitiva.

Todas essas circunstâncias foram devidamente registradas no acórdão
condenatório, de modo que não é possível falar em omissão ou contradição
passível de revisão em sede de embargos.

VI – Da contradição e obscuridade do acórdão pela ausência de
 correlação entre acusação e sentença

Os embargantes sustentam a contradição e obscuridade do acórdão
condenatório, na medida em que se teria inserido fato novo, não constante
da acusação, que se refere à disparidade entre o capital social declarado das
sociedades empresárias e os investimentos realizados no mercado
imobiliário.

Sem razão os embargantes, uma vez que o fundamento registrado no
édito condenatório encontra-se diretamente vinculado às alegações de
fraude e lavagem de dinheiro por intermédio de pessoas jurídicas, tal como
descrito na denúncia.

Trata-se, portanto, de uma avaliação atinente às provas produzidas pela
acusação em relação a fatos efetivamente descritos, de modo que inexiste a
alegada contradição ou obscuridade.

VII – Da contradição na condenação pelo crime de associação criminosa
 e da omissão na análise da tipicidade objetiva subjetiva do delito

Os embargantes sustentam contradição na condenação pelo tipo de
associação criminosa, tendo em vista a ausência de título condenatório em
desfavor de Marluce Vieira Lima, que foi considerada como integrante da
referida associação.

Alegam ainda omissão na análise do elemento subjetivo do tipo.

Em relação a esse ponto, entendo que devem ser acolhidos os
argumentos deduzidos pelos embargantes. Conforme destaquei em meu
voto, embora sob o ponto de vista da teoria do crime seja possível falar na
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autonomia do delito de associação criminosa, de modo a se sustentar uma
condenação mesmo diante da inexistência ou da consumação de fatos
ilícitos in concreto, na prática, as provas da participação em uma estrutura
montada para a prática de delitos pressupõe a indicação dos crimes
supostamente cometidos por pelo menos parte de seus integrantes, com
ciência e/ou participação dos demais acusados.

A jurisprudência desta Corte acolhe essa orientação:

[...] “Crime de quadrilha. Configuração típica. Requisitos. Para a
configuração do crime de associação criminosa do art. 288 do CP
brasileiro, exige-se a associação de mais de três pessoas ‘para a prática
de crimes’, não sendo suficiente o vínculo para a prática de um único

 ato criminoso . É o que distingue, principalmente, o tipo de associação
criminosa da figura delitiva assemelhada do crime de  conspiracy do
direito anglo-saxão que se satisfaz com o planejamento da prática de
um único crime. Se, dos fatos tidos como provados pelas instâncias
ordinárias, não se depreende elemento que autorize conclusão de que
os acusados pretenderam formar ou se vincular a uma associação
criminosa para a prática de mais de um crime, é possível o emprego

 do habeas corpus para invalidar a condenação por esse delito , sem
prejuízo dos demais”. (HC 103.412, rel. min. Rosa Weber, j. 19.6.2012,
1ª Turma, DJE 23.8.2012)

Estabelecida essa premissa, entendo que não foram apresentadas provas
suficientes da adesão ilícita, subjetiva e permanente dos corréus JOB
BRANDÃO e LUIZ FERNANDO à alegada associação criminosa. A própria
absolvição dos denunciados aponta para a sua não participação no grupo
criminoso.

Em relação aos integrantes da família Vieira Lima, destaquei, em meu
voto, que o vínculo originariamente existente entre os réus não decorre da
associação para fins de cometer delitos, mas sim dos estreitos laços
familiares existentes entre ambos e sua genitora.

Nesse sentido, não se pode confundir os fortes vínculos familiares
existentes, que já denotam certa estabilidade e permanência, com a
associação para a prática indeterminada de crimes sem a existência das
respectivas provas dessas circunstâncias.
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Por exemplo, o fato de os réus manterem estreitos vínculos e contato até
os dias de hoje jamais pode ser considerado como prova da permanência da
associação criminosa, mas apenas das naturais relações de família, que são
inclusive acobertadas e fomentadas pelo ordenamento jurídico.

Portanto, considerando que os embargantes foram condenados por
crimes de lavagem de dinheiro cometidos em continuidade delitiva, a
indicar a ocorrência do concurso eventual de agentes, e tendo em vista a
ausência de provas suficientes da alegada associação estável e permanente
estabelecida com a finalidade de praticar crimes, entendo que assiste razão
aos embargantes no que se refere à omissão e contrariedade na condenação
pelo tipo do art. 288 do CP.

Por esses motivos, dou provimento aos embargos e, por consequência,
excluo a condenação dos recorrentes pelo crime do art. 288 do CP.

VIII – Da omissão do acórdão em relação à arguição defensiva de
ausência de previsão legal para a fixação de danos morais coletivos. 

Os embargantes sustentam omissão do acórdão na indicação dos
dispositivos legais e da fundamentação que possibilite a fixação dos danos
morais coletivos, tendo em vista inclusive o precedente firmado na AP 966.

Em relação a esse ponto, também entendo que assiste razão aos
recorrentes. Ao me manifestar sobre esse pedido, destaquei, na sessão de
julgamento do mérito desta ação, que existem razões processuais e
substanciais que impossibilitam o acolhimento do pleito formulado pela
PGR, senão observe-se:

“Em relação ao pedido de condenação por dano moral coletivo,
rememoro os fundamentos que me levaram à rejeição da pretensão
nos autos da AP 966.

Portanto, divirjo, por razões de direito processual e material.
Quanto ao direito processual, tenho que a condenação abre a

porta da ação penal para uma discussão não prevista em lei,
aumentando ainda mais a complexidade do rito para a obtenção da
decisão condenatória.

Desde sempre, a sentença condenatória penal tem por efeito
tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime (art.
91, I, do CP).
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A reforma processual de 2008 modificou o inciso IV do art. 387 do
CPP, que passou a dispor que a sentença condenatória fixará valor
mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Note-se que a lei menciona a fixação do valor mínimo para a
reparação. O ofendido passa a dispor de duas ações: pode executar a
sentença penal condenatória quanto à reparação do valor mínimo e, se
entender insuficiente, buscar mais em ação de liquidação de sentença.
O objetivo é permitir a formação de título executivo para exigência do 

 quantum já identificado. Com isso, tutela-se mais prontamente o
ofendido.

No caso concreto, estamos tratando de crime de lavagem de
dinheiro.

A lavagem de dinheiro é crime contra a administração da justiça e
a ordem econômica e financeira. O ofendido, portanto, é o sistema de
justiça e o sistema financeiro. Eventual dano moral à coletividade está
exageradamente afastado do delito.

Por isso, a fixação da indenização mínima não contempla esse tipo
de debate. Se houve dano reparável, o Ministério Público pode propor
a competente ação cível indenizatória.

Portanto, não vislumbro razão para trazer esse debate para o
âmbito do processo penal.

A minha sugestão inicial é extinguir a ação penal quanto a esse
pedido, por inadequação da via eleita.

Se assim não se entender, principio a análise do direito material
fazendo um apontamento, para evitar ambiguidades.

Deixo expresso que a responsabilidade civil do servidor por danos
causados à administração pública é aquiliana (art. 37, § 6º, da CF
combinado com art. 122 da Lei 8.112/1990).

Ademais, entendo ser problemática a invocação a uma função
punitiva da responsabilidade civil por dano moral coletivo.

Diante da ofensa a direitos difusos, ou seja, pertencentes a
titulares indeterminados, os danos morais coletivos, no caso em
análise, têm função eminentemente punitiva, razão pela qual a sua
quantificação deve ser guiada primordialmente pelo seu caráter
pedagógico, que acolhe tanto a prevenção individual como a geral.

A função punitiva da responsabilidade civil (  punitive damages ) é
bastante controversa em nosso direito. Otavio Rodrigues Júnior critica
a tendência de apropriação de figuras como os  punitive damages
praticados no direito americano, dada a impossibilidade de
apropriação de sua experiência histórica e do modo como a
responsabilidade civil é trabalhada (RODRIGUES JUNIOR, Otavio
Luiz.  Nexo causal probabilístico: elementos para a crítica de um
conceito. Revista de Direito Civil Contemporâneo, v. 8 (2016). São
Paulo: RT, p. 115-137).
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O Código Civil afirma que aquele que causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo (art. 927). Portanto, a previsão é que a
responsabilidade civil se presta a reparar o dano, e o dano é a medida
da indenização. Não há previsão legal de majoração da indenização
com o objetivo de sancionar a conduta especialmente desvalorada do
autor do ilícito.

Há, portanto, um problema de legalidade na invocação da função
punitiva dos danos extrapatrimoniais. [...]

Particularmente neste caso, a invocação do caráter punitivo da
responsabilidade civil parece justificar a fixação de uma indenização
sem um dano imediato. O dano estaria no âmbito daquilo que a
doutrina vem chamando de dano sociomoral, o qual tiraria
fundamento da solidariedade social (art. 3º, I, da CF) e serviria para
reparar lesão a valores sociais, como nos casos de atos de
improbidade, de más práticas eleitorais e de danos ambientais, e ainda
mesmo nos casos de violência contra valores de dignidade racial e
étnica, que compõem a formação da nacionalidade brasileira
(CASTRO JÚNIOR, João Batista de. Dano moral coletivo e dano
sociomoral: distinção dada pela construtura hermenêutica
constitucional. Revista de direito civil contemporâneo, v. 3, abr./jun.
2015. p. 185-205).

Otávio Rodrigues Júnior critica a invocação desses novos danos,
demonstrando que o sancionamento de ilícitos delituais converteu-se,
para além de sua função estritamente jurídica, em uma resposta
involuntária do sistema judiciário a toda uma sorte de deficiências
regulatórias na prestação de serviços públicos e privados
(RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz. Nexo causal probabilístico:
elementos para a crítica de um conceito. Revista de Direito Civil
Contemporâneo, v. 8 (2016). São Paulo: RT, p. 115-137).

Tenho que, por mais abjeto que seja o agir do parlamentar
condenado, a frustração geral a objetivos da República Federativa do
Brasil e a princípios da administração pública não parece se traduzir
em dano reparável, especialmente por lhe faltar concretude. É lógico
que os efeitos nefastos da corrupção sistêmica que se instaurou no
Brasil são sentidos nas pontas, nas vidas dos cidadãos. No entanto, a
questão não encontra guarida na sistemática da responsabilidade civil.

Mas o problema não se restringe à configuração do dano. Também
não é possível estabelecer um liame claro e objetivo entre o ato ilícito e
o resultado danoso. Falta, portanto, também o nexo causal, elemento
essencial da responsabilidade civil seja qual for a espécie e o contexto.

Na verdade, a questão que aqui se coloca encerra um fenômeno
parecido com o que ocorreu com a chamada constitucionalização do
direito civil, movimento que viabilizou avanços sociojurídicos
importantes, mas que não pode ser banalizado. Aqui, o que se
pretende é conferir uma solução civil para um problema
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constitucional, de índole jurídico-política, sem a devida
contextualização.

A rigor, a dogmática civil tem suas peculiaridades, e muitas vezes
a leitura constitucional acrítica de instituições civis pode ensejar, como
alerta Otávio Rodrigues Jr., uma perda de referenciais teóricos do
Direito Civil contemporâneo (RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz.
Estatuto epistemológico do Direito civil contemporâneo na tradição de 

 civil law em face do neoconstitucionalismo e dos princípios, p. 56).
Aqui, ao aplicarmos acriticamente a lógica civil ao problema da
violação a valores democráticos insculpidos na Constituição, estamos
perdendo o referencial teórico de institutos político-constitucionais.

Neste sentido, apesar da unidade do Direito, é indiscutível que
determinados redutos da ordem jurídica seguem lógicas distintas. E
assim, apesar de termos construído um sistema de responsabilidade
civil do Estado e do agente público amparado na dogmática civil, não
é possível lançar mão da sistemática privatista para resolver toda e
qualquer falha no funcionamento do aparato estatal.

Destaque-se que já se está determinando a perda dos valores
decorrentes da lavagem, de modo que não vislumbro qualquer risco
de enriquecimento ilícito por parte dos agentes em decorrência dos
crimes cometidos.

Dessa forma, voto pela extinção da ação em relação ao pedido de
reparação de dano moral coletivo e, caso vencido, pela improcedência
desse pedido.”

Reitero as razões que apresentei a essa questão quando do julgamento
de mérito, de modo que entendo não terem sido apresentados fundamentos
suficientes para se fixar o valor do dano moral coletivo no patamar
estabelecido.

Por conseguinte, concluo pela existência de omissão/contradição na
fixação dessa condenação e dou provimento aos embargos para que seja
decotado esse excesso.

IX – Da omissão na fixação da pena de multa por ausência de
fundamentação e da incidência do disposto no art. 315 do CPP 

Entendo que não devem ser acolhidos os embargos em relação a esses
pontos. Com efeito, a fixação do valor do dia-multa teve por base a análise
do histórico de vida profissional dos embargantes, bem como as profissões
declaradas durante o interrogatório e as informações sobre o patrimônio
dos recorrentes e de seu grupo familiar.
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Destarte, trata-se de valor concretamente estabelecido e fundamentado
de acordo com as disposições legais. Em relação à aplicação do art. 315 do
Código Penal, não só o dispositivo não se encontrava vigente à época do
julgamento, como também não restou demonstrado o não enfrentamento
dos argumentos defensivos. Aliás, a própria extensão do acórdão
condenatório, que contém quase seiscentas páginas, confirma que houve o
amplo enfrentamento de todas as teses defensivas.

 Conclusão

Ante o exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração
interpostos para:

a) excluir a condenação pelo crime de associação criminosa, tendo em
vista a omissão e contrariedade do acórdão na análise dos elementos
objetivos e subjetivos do tipo;

b) excluir a condenação em danos morais, tendo em vista a omissão na
indicação de fundamentos legais capazes de justificar o valor estabelecido.

É como voto.


