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PLENÁRIO

INQUÉRITO 4.146 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
AUTOR(A/S)(ES)
PROC.(A/S)(ES)
INVEST.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. TEORI ZAVASCKI
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
:E C C
: FERNANDA LARA TÓRTIMA E OUTRO(A/S)

EMENTA: INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO
ART. 317, § 1º, C/C ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL, ART. 1º, V, e § 4º,
DA LEI 9.613/1998, ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/1986 E
ART. 350 DA LEI 4.737/1965, NA FORMA DO ART. 69 DA LEI PENAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COOPERAÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA DE PROCEDIMENTO CRIMINAL DA SUÍÇA PARA
O BRASIL. VIABILIDADE. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA POR
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AFASTAMENTO. DESCRIÇÃO
SUFICIENTE DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO DENUNCIADO,
ASSEGURANDO-LHE O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA.
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP.
DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE. MAJORANTE DO ART. 327, § 2º, DO CP.
EXCLUSÃO. DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA.
1. Nos termos do art. 4º, § 13, da Lei 12.850/2013, não há
indispensabilidade legal de que os depoimentos referentes a colaborações
premiadas sejam registrados em meio magnético ou similar, mas somente
uma recomendação para assegurar maior fidelidade das informações.
Inexiste, portanto, nulidade ou prejuízo à defesa pela juntada apenas de
termos escritos, sobretudo quando não foi realizada a gravação dos
depoimentos.
2. A tradução para o vernáculo de documentos em idioma
estrangeiro só deverá ser realizada se tal providência tornar-se
absolutamente “necessária”, nos termos do que dispõe o art. 236 do
Código de Processo Penal.
3. A transferência de procedimento criminal, embora sem legislação
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específica produzida internamente, tem abrigo em convenções
internacionais sobre cooperação jurídica, cujas normas, quando
ratificadas, assumem status de lei federal. Exsurgindo do contexto
investigado, mediante o material compartilhado pelo Estado estrangeiro,
a suposta prática de várias condutas ilícitas, nada impede a utilização
daquelas provas nas investigações produzidas no Brasil, principalmente
quando a autoridade estrangeira não impôs qualquer limitação ao alcance
das informações e os meios de prova compartilhados, como poderia tê-lo
feito, se fosse o caso. É irrelevante, desse modo, qualquer questionamento
sobre a dupla tipicidade ou o princípio da especialidade, próprios do
instituto da extradição.
4. Tem-se como hábil a denúncia que descreve todas as condutas
atribuídas ao acusado, correlacionando-as aos tipos penais declinados.
Ademais, “não é lícito ao Juiz, no ato de recebimento da denúncia, quando faz
apenas juízo de admissibilidade da acusação, conferir definição jurídica aos fatos
narrados na peça acusatória. Poderá fazê-lo adequadamente no momento da
prolação da sentença, ocasião em que poderá haver a emendatio libelli ou a
mutatio libelli, se a instrução criminal assim o indicar” (HC 87324, Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18.5.2007).
5. É incabível a causa de aumento do art. 327, § 2º, do Código Penal
pelo mero exercício do mandato parlamentar, sem prejuízo da causa de
aumento contemplada no art. 317, § 1º (Inq 3.983, minha relatoria,
Tribunal Pleno, DJe 12.05.2016). A jurisprudência desta Corte, conquanto
revolvida nos últimos anos (Inq 2606, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Tribunal Pleno, julgado em 11.11.2014, Dje-236, divulg. 1.12.2014, public.
2.12.2014), exige uma imposição hierárquica ou de direção (Inq 2191,
Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 8.5.2008,
processo eletrônico Dje-084, divulg. 7.5.2009, public. 8.5.2009) que não se
acha nem demonstrada nem descrita nos presentes autos.
6. Afigura-se suficiente ao recebimento da denúncia a existência de
fartos indícios documentais que demonstram que o acusado teria
ocultado e dissimulado a origem de valores supostamente ilícitos,
mediante a utilização de meios para dificultar a identificação do
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destinatário final, por meio de depósitos em contas vinculadas a “trusts”.
7. A existência de elementos indiciários que indicam a plena
disponibilidade econômica sobre os ativos mantidos no exterior, ainda
que em nome de trusts ou empresas offshores, torna imperativa a admissão
da peça acusatória pela prática do crime de evasão de divisas.
8. É certo que o tipo penal do art. 350 do Código Eleitoral exige
expressamente, para sua configuração, que a omissão de declaração que
deva constar do documento público seja realizada com fins eleitorais. No
caso, há indícios que esse comportamento deu-se em razão de o
denunciado não ter como justificar a existência de valores no exterior, em
soma incompatível com seu patrimônio. Ao lado disso, conforme firme
orientação deste Supremo Tribunal Federal, a aferição do elemento
subjetivo, em regra, é matéria que se situa no âmbito da instrução
processual: INQ 3588-ED, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma,
DJe de 16.4.2015; INQ 3696, minha relatoria, Segunda Turma, DJe de
16.10.2014.
9. Denúncia parcialmente recebida, com exclusão somente da causa
de aumento prevista no art. 327, § 2º, do Código Penal.

AC ÓRDÃ O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em conformidade com a ata de
julgamento e as notas taquigráficas, preliminarmente, em proceder ao
julgamento conjunto do inquérito e dos agravos regimentais no inquérito,
e, por maioria, em rejeitar as preliminares de ausência de pleno acesso
aos registros audiovisuais e de juntada das traduções de todos os
documentos que fundamentam a denúncia, nos termos do voto do
Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. Em seguida, por
unanimidade, rejeitaram as preliminares de inexistência de autorização
para o processamento do crime de evasão de divisas e de inépcia da
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denúncia, e, também por unanimidade, receberam, em parte, a denúncia,
com exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 327, § 2º,
do Código Penal, nos termos do voto do Relator. Por maioria, o Tribunal
negou provimento aos agravos regimentais, vencidos os Ministros Dias
Toffoli e Gilmar Mendes. Falaram, pelo Ministério Público Federal, o Dr.
Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Procurador-Geral da República, e,
pelo investigado, a Dra. Fernanda Tórtima.
Brasília, 22 de junho de 2016.
Ministro TEORI ZAVASCKI
Relator
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
INQUÉRITO 4.146
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. TEORI ZAVASCKI
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INVEST.(A/S) : E C C
ADV.(A/S) : FERNANDA LARA TÓRTIMA (0038673/DF) E OUTRO(A/S)
Decisão: Preliminarmente, o Tribunal deliberou proceder ao
julgamento conjunto do inquérito e dos agravos regimentais no
inquérito. O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, rejeitou as preliminares de ausência de pleno acesso aos
registros audiovisuais e de juntada das traduções de todos os
documentos que fundamentam a denúncia, vencido o Ministro Marco
Aurélio,
e,
por
unanimidade,
rejeitou
as
preliminares
de
inexistência de autorização para o processamento do crime de
evasão de divisas e de inépcia da denúncia. Em seguida, o
Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator,
recebeu, em parte, a denúncia, com exclusão da causa de aumento de
pena prevista no artigo 327, § 2º, do Código Penal, e, por
maioria, negou provimento aos agravos regimentais, vencidos os
Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Falaram, pelo Ministério
Público Federal, o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros,
Procurador-Geral da República, e, pelo investigado, a Dra.
Fernanda Tórtima. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo
Lewandowski. Plenário, 22.06.2016.
Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes
à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio,
Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber,
Teori Zavascki, Roberto Barroso e Edson Fachin.
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de
Barros.
p/ Maria Sílvia Marques dos Santos
Assessora-Chefe do Plenário
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