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EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA MÁXIMA APLICÁVEL
EM TESE. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.
1. As penas aplicadas ao crime de quadrilha pelo acórdão
embargado foram desproporcionais em si e, ademais, incongruentes com
as demais penas aplicadas aos outros crimes pelos quais foram os
embargantes condenados.
2. Mantendo-se proporcionalidade mínima e aplicando-se à pena de
quadrilha o maior percentual de majoração aplicado aos demais crimes,
verifica-se a inexorável prescrição da pretensão punitiva, com a extinção
da punibilidade dos embargantes.
3. Se quatro juízes se pronunciaram pela absolvição e ao menos dois
pela prescrição, a incidência da pena por quadrilha faria com que a
posição da minoria prevalecesse sobre a da maioria, e isso em tema
especialmente sensível como o da privação da liberdade individual.
4. Preliminar de mérito que pode ser conhecida em sede de
embargos infringentes. Juízo que não envolve reapreciação da dosimetria
in concreto, e sim a constatação de vício interno ao acórdão, do qual
resulta um necessário realinhamento da pena máxima a que se poderia
chegar.
5. Embargos infringentes providos para se declarar extinta a
punibilidade, sem necessidade de julgamento do mérito propriamente
dito.
6. De todo modo, caso se fosse avançar para o exame da procedência
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ou improcedência das imputações, a hipótese dos autos revela concurso
de agentes, e não a caracterização do crime de quadrilha. Inexistência de
elementos suficientes que demonstrem a formação deliberada de uma
entidade autônoma e estável, dotada de desígnios próprios e destinada à
prática de crimes indeterminados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, sob a Presidência do Ministro Joaquim
Barbosa, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas,
por maioria de votos, em acolher os embargos infringentes para absolver
o embargante do crime de quadrilha, com base no art. 386, III, do Código
de Processo Penal, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Gilmar
Mendes, Celso de Mello, Joaquim Barbosa (Presidente) e, parcialmente, o
Ministro Marco Aurélio, que os acolhia em menor extensão. Redigirá o
acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso.
Brasília, 27 de fevereiro de 2014.

MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - REDATOR P/ O ACÓRDÃO
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QUESTÃO DE ORDEM
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Senhor
Presidente, egrégio Tribunal Pleno, ilustre representante do Ministério
Público, senhores Advogados presentes, demais autoridades e
estudantes, após o julgamento dos agravos regimentais que foram
interpostos acerca do cabimento dos embargos infringentes,
notadamente quanto à amplitude dos embargos infringentes, restou
decidido que grande parte dos embargantes tem o seu recurso limitado à
questão da configuração jurídica do crime de quadrilha. Isso porque, nos
embargos infringentes, tem-se que é objeto da sua apreciação aquilo que
foi objeto da divergência.
Os fatos restaram incontroversos, mas houve divergência quanto à
configuração jurídica do crime de quadrilha à luz dos mesmos fatos. Isso
faz com que oito embargos infringentes restrinjam-se apenas a essa
questão sobre se esses fatos representaram ou não a tipificação do crime
de quadrilha.
Pois bem, se nós julgarmos separadamente cada réu e cada recurso,
no meu modo de ver - e eu proponho à Corte -, isso, de alguma forma,
trará um prejuízo prático para os Advogados que sustentarão em ordem
subsequente. É que, uma vez manifestado pelo Plenário o seu
entendimento sobre se ocorreu ou não, se houve ou não o crime que é
objeto dos embargos infringentes, o profissional subsequente teria muito
pouco a acrescentar. Isso poderia influir na sua própria defesa.
Então, a questão que eu encaminho - aqui é recurso, mas nós
podemos utilizar analogicamente o que foi utilizado na ação penal -, a
proposta que eu encaminho, evidentemente, com a concordância dos
eminentes Advogados, é que se promova um relatório de todos os
embargantes que embargaram quanto ao crime de quadrilha, onde
surgiram os quatro votos pela absolvição, como prevê o Regimento
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Interno, e depois, então, os eminentes Advogados promovem as suas
sustentações orais, o Ministério Público promove a sua sustentação oral e
aí, só ao final, é que eu proferiria o voto em relação a todos os
embargantes.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - A cada um?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - A cada um,
sustentação oral de cada Advogado. E, com isso, evitar-se-ia o
esvaziamento daquilo que eventualmente o eminente patrono possa ter.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Alguns recursos
entrarão em pauta para quarta-feira.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Alguns recursos
entrarão em pauta para quarta-feira.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Então, hoje não
teremos votos proferidos.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, hoje não
teremos votos, mas eu daria um passo adiante, tendo em vista, se for
acolhida, de alguma maneira, essa conveniência para a defesa, uma
deferência para a defesa, eu daria um passo adiante, porque são oito
embargantes acerca do crime de quadrilha.
Em razão do julgamento dos agravos regimentais, nós só pautamos
cinco embargos. Faltam três, também sobre o mesmo tema que é o crime
de quadrilha. Se os eminentes Advogados desses remanescentes
estiverem presentes e se dispuserem também a fazer hoje a sustentação
oral, isso evidentemente que agilizaria, tanto para a defesa quanto para a
Corte, o julgamento dessa questão.
Então, a proposta que eu encaminho é nesse sentido: de fazermos
todos os relatórios e, depois, então, as sustentações orais pelos

2
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 5699975.

Supremo Tribunal Federal
Questão de Ordem

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5 de 171

AP 470 EI / MG
Advogados e, numa próxima oportunidade, inicia-se a votação do mérito
propriamente dito; quer dizer, hoje não haveria votação.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Quer dizer
que Vossa Excelência propõe que todos os embargos sejam,
primeiramente, objeto de sustentação oral, porque há alguns embargos
que versam sobre distintos temas. Ou seja, nós não poderíamos, depois
na votação de mérito, fracionar os votos, quer dizer, primeiramente, votar
o tema da quadrilha, depois o da lavagem de dinheiro, depois,
eventualmente, o da pena, que também é contestada em alguns
embargos. Vossa Excelência propõe que chamemos todos os embargos;
Vossa Excelência fará a leitura.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Todos os
embargos referentes ao crime de quadrilha, só os admitidos em relação ao
crime de quadrilha. Depois há dois ou três embargos com relação à
questão da lavagem de dinheiro, e aí termina.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Pois, não.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Nesse formato, nós teríamos a repetição das sustentações orais em relação
ao crime de lavagem; seria duplicado.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É, eu acho que
traz um certo prejuízo para a defesa, mas evidentemente que estou
propondo que se ouça primeiro os Advogados, as sustentações orais se
produzam, cada Advogado com o seu arsenal argumentativo, para que
não votemos o primeiro caso e já esvaziemos, eventualmente, uma
questão que o outro patrono pode sustentar de uma maneira um pouco
diferente.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Está certo.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Primeiro, nós temos que saber se os Advogados dos três embargantes
remanescentes estão presentes e se estão habilitados.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Cristiano Paz,
Ramon Hollerbah e Simone Vasconcelos.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Não estão.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não estão
presentes. Então, de toda maneira, mas fica simples, porque, na próxima
semana, eu faço o relatório que já fiz agora, e nós damos a palavra aos
três.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – E já avançamos,
permanecendo o suspense.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Exatamente.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Quer dizer
que, então, Vossa Excelência propõe que hoje nós não profiramos os
nossos votos. É isso, Ministro Fux?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Isso.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Não sejam
colhidos os votos; quer dizer, hoje nós teremos apenas as sustentações
orais, que prosseguirão na semana que vem, e, após a realização de todas
as sustentações orais…
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - O relatório e as
sustentações. Isso.
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Não, prosseguirão, na semana que vem, os embargos infringentes da
pauta da semana que vem. Na pauta de hoje, há cinco embargos
infringentes, suponho que devam sustentar cinco patronos.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Perfeito,
mas utilizando a mesma sistemática na semana que vem? É isso?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Mesma coisa.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Mesmo direito.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Todos
esgotarão as suas sustentações orais relativamente aos embargos que
apresentaram, e depois é que nós, então, iniciaremos a votação.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não vou proferir
voto, vou esperar. Isso, isso.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Olha, eu tenho uma informação a dar ao Tribunal: só há dois inscritos
para a sustentação oral, o Procurador-Geral da República e o Doutor José
Luís Mendes de Oliveira Lima.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Mas isso aí é
uma questão de conveniência do Advogado.
O SENHOR ADVOGADO - Mais três advogados estão a caminho,
Presidente.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Vossas Excelências não se habilitaram aqui, junto ao secretário do
Plenário. Nós temos de ter essa informação previamente.
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O SENHOR ADVOGADO - Eu vou inscrevê-los, Presidente. Vou
inscrevê-los.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Vossa Excelência poderia declinar o nome e o ...
O SENHOR ADVOGADO THEDOMIRO DIAS NETO - É.
Theodomiro Dias Neto, Kátia Rabelo. Eu já deixei o meu nome também
para a inscrição.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Theodomiro, sim.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É, a Kátia Rabelo,
está prevista na pauta de hoje.
O SENHOR ADVOGADO - Os Advogados de José Roberto Salgado,
José Genoíno e Delúbio Soares estão a caminho do Tribunal, coisa de três
minutos.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - O Advogado, por
gentileza, poderia se valer da beca, porque não pode se aproximar sem
ela.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) E o nome, eu preciso do nome de Vossas Excelências.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Proponho, Senhor
Presidente, que se atribua extensão maior ao tempo de sustentação oral do
Ministério Público, pois observo que o eminente Procurador-Geral da
República somente terá 15 (quinze) minutos para tanto, enquanto que os
embargantes, em número de 05 (cinco), disporão do tempo global
de 65 (sessenta e cinco) minutos.
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A paridade de armas, que representa importante consectário da
cláusula constitucional do “due process of law”, impõe que se estabeleça
relação de equilíbrio entre os contendores do litígio.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Eu indago a Sua Excelência?
O SENHOR PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA RODRIGO
JANOT - Senhor Ministro Celso de Mello, Senhor Presidente, a dobra do
tempo seria razoável para que eu possa enfrentar não a questão jurídica
genérica, mas as especificações de cada caso. As minhas intervenções
nesta Corte têm sido sempre curtas e objetivas, e assim pretendo fazê-lo.
Se a Corte houver por bem duplicar o prazo, farei todo o possível para
esgotar a minha sustentação antes, bem antes da duplicação do prazo.
Mas as vicissitudes e as circunstâncias de cada um podem me chamar a
fazer análises individuais. Portanto,......
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Mesmo
duplicando-se (30 minutos) o tempo de sustentação oral, constata-se
que, ainda assim, o Ministério Público disporá, em relação a cada um
dos 05 (cinco) embargantes, de apenas 06 (seis) minutos para se contrapor,
em sustentação oral, aos 15 (quinze) minutos que o Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal atribui, individualmente, a cada um deles.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Todos de acordo?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Nós utilizamos a
técnica do litisconsorte com diferentes procuradores para dobrar o prazo,
mutatis mutandis, a ideologia é a mesma.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - O
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importante é que os temas sejam bem-debatidos, todos eles.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Ministro Fux, ainda me resta uma dúvida: se nós teremos hoje uma
sustentação oral relativa somente à quadrilha.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É, só.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Ulteriormente, teríamos uma outra sustentação oral sobre lavagem.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, mas
lavagem de dinheiro, só há dois réus que embargaram com relação a
esses tipos.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Cujas defesas não estão presentes aqui hoje, aparentemente.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, eu nem vou
relatar isso. Eu só vou relatar quadrilha.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Se eles aqui estivessem presentes, e se declarassem aptos,...
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Sim, mas aí é
muito improviso para uma sessão só.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Mas ele nem vai
relatar.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Estou ouvindo o Relator. Eu quero saber do Relator.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - O ideal seria se
os três remanescentes do crime de quadrilha que ofereceram embargos
infringentes estivessem presentes, se esses Advogados aceitassem
aproveitar a oportunidade e sustentar hoje, não haveria prejuízo. Então, o
processo vai estar na pauta, nós já iniciaríamos a Sessão seguinte com a
votação. Essa é a proposta.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Eu ouço o eminente advogado.
O
SENHOR
MAURÍCIO
MARANHÃO
DE
OLIVEIRA
(ADVOGADO) - Senhor Presidente, apenas para registro que a defesa do
Senhor João Cláudio de Carvalho Genu está aqui.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Está presente e habilitada a fazer sustentação.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Mas não é
quadrilha.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Mas poderemos ouvir o Advogado.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Trata-se de Embargos
Infringentes interpostos por Delúbio Soares, réu condenado pelo crime
de corrupção ativa (art. 333 do CP) a 6 anos e 8 meses de pena privativa
de liberdade e 250 dias-multa de 5 salários-mínimos cada, e pelo crime de
quadrilha a uma pena privativa de liberdade de 2 anos e 3 meses de
reclusão, totalizando uma condenação de 8 anos e 11 meses de pena
privativa de liberdade e de 250 dias-multa, cada qual no valor de cinco
salários-mínimos. O trânsito em julgado já ocorreu em relação ao crime
de corrupção ativa, restando, assim, os Infringentes adstritos ao crime de
quadrilha.
Ao decidir o 26º Agravo Regimental em 18/09/2013, o Plenário desta
Corte manifestou-se, por maioria, favoravelmente à admissibilidade dos
Embargos Infringentes protocolizados por Delúbio Soares em 07/05/2013,
oportunidade em que se reconheceu, nos termos do voto condutor do
Min. Luís Roberto Barroso, redator do acórdão, a possibilidade de
interposição do r. recurso “nos casos em que tenha havido, pelo menos,
quatro votos pela absolvição.”
No aludido recurso, Delúbio Soares sustentou seu inconformismo
com o decreto condenatório, nos termos que podem ser assim resumidos:
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i) o recorrente protesta pela necessidade de a posição vencida que o
absolveu do crime de quadrilha tornar-se vencedora, porquanto “as
provas colhidas (...) em nenhum momento apontaram haver qualquer ajuste do
peticionário e de seus companheiros de partido com os demais acusados membros
dos chamados “núcleo publicitário” e “núcleo Banco Rural” com o fim específico
de cometer crimes”. (fls. 19 do recurso protocolizado em 07/05/13);
ii) O crime praticado pelo Embargante teria, no máximo, ocorrido
mediante o concurso de pessoas, mas nunca por meio de uma quadrilha.
Posteriormente, em 11/11/2013, o réu Delúbio Soares protocolizou
nova petição, agora de ratificação e aditamento aos seus primeiros
Embargos Infringentes. Nessa ocasião, alegou: i) por mais uma vez, que
não teria praticado o crime de quadrilha, mas, no máximo, o ilícito teria
ocorrido em coautoria, haja vista que o Recorrente sequer conhece muitos
dos integrantes da suposta quadrilha, e especialmente porque o
Ministério Público não teria demonstrado que o réu estabeleceu um
concerto preparatório destinado ao cometimento de crimes, e ii) que o
desvalor de uma circunstância judicial, quando utilizada como parâmetro
para se estabelecer penas diversas para um mesmo acusado, deve ser
uma constante, e não sofrer variações, sob pena de restar prejudicada a
lógica. É que, segundo o Recorrente, os crimes de quadrilha e de
corrupção ativa não estariam dissociados um do outro, o que exigiria a
observância de um mesmo percentual de majoração das penas quando da
análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
Em peça de fls. 67.798-67.829, protocolizada em 12/12/2013, o
Procurador-Geral da República manifestou-se a respeito dos Embargos
Infringentes interpostos por Delúbio Soares, bem como a respeito da peça
de ratificação e aditamento, nos termos do parecer assim ementado:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES.
CONDENAÇÃO ORIGINÁRIA. REGIMENTO INTERNO
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DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS
OBJETIVOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.
LIMITES DA DIVERGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE
RESTRITA. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES RECURSAIS.
1. Os embargos infringentes permitem a reanálise do
tema dentro dos estritos limites da divergência, não se
limitando exclusivamente ao tema da condenação, mas
também quanto ao resultado das penas ou consectários
decorrentes da condenação.
2. Admissibilidade restrita, no caso concreto, dos
embargos infringentes para a discussão sobre a
condenação pelo crime de formação de quadrilha.
Inadmissibilidade para a rediscussão da pena. Votos
“divergentes” pinçados daqueles providos em julgamento
de Embargos de Declaração.
3. Inadmissível interposição de Embargos
Infringentes em Embargos de Declaração, o que não se
amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do
artigo 333 do RISTF.
4. Improcedência da tese recursal. Presença dos
elementos que indicam que a associação formada pelos
réus enquadra-se no conceito de quadrilha, afastando a
tese de mera coautoria: concurso necessário de mais de
três pessoas; finalidade de praticar crimes; estabilidade e
permanência. Provas indubitáveis e devidamente
concatenadas entre si.
5. Fartos elementos probatórios a indicar não só a
participação do réu no crime de quadrilha, mas sua
atuação de relevância no esquema criminoso.
6. Pena justa e proporcional à gravidade do crime
praticado. Individualização da pena que impede a adoção
de rígidos critérios matemáticos, como pretendido pelos
embargos.
7. Manifestação pelo conhecimento parcial dos
Embargos e, nesta parte, pelo desprovimento.
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Em linhas gerais, o MPF sustentou: i) o total descabimento da
insistente tese da necessidade de duplo grau de jurisdição no âmbito do
Supremo Tribunal Federal para os fins de admissibilidade do recurso
interposto; ii) a validade do critério estabelecido pelo Regimento Interno
do STF que exige a existência de, ao menos, quatro votos divergentes,
número que não varia conforme o número de ministros presentes em
Plenário; iii) a inadmissibilidade dos infringentes em relação à dosimetria
da pena, porquanto os votos invocados em divergência foram proferidos
no julgamento dos Embargos de Declaração, e não no julgamento
original; iv) a inequívoca configuração do crime de quadrilha, assim
como a flagrante participação do recorrente Delúbio Soares no referido
delito, e v) que a pena aplicada em relação ao crime de quadrilha é justa e
proporcional.
Por força da decisão proferida pelo eminente Relator desta ação em
13 de dezembro de 2013, e publicada em 17/12/2013, foi-me distribuída a
petição de ratificação e aditamento aos Embargos Infringentes acima
mencionada para os fins de apreciação de sua admissibilidade, tendo
em vista que o referido recurso já me havia sido redistribuído, bem como
para apresentação de relatório e voto neste Infringentes. Passarei, assim,
à apreciação não apenas da admissibilidade, como, também, do mérito
deste recurso.
É o breve relatório.
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PLENÁRIO

EMB.INFR. NA AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Senhores Ministros, eu consulto sobre a conveniência ou a necessidade de
fazermos pelo menos uma sessão extraordinária na próxima semana, pela
manhã, a partir de 10 horas da manhã, para concluirmos.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, o que
penso é que teremos julgamento conciliando celeridade e conteúdo. Nós
outros já votamos na matéria, não vamos repetir os votos, a não ser o
relator que tem de veicular, realmente, as ideias. Teremos de novidade os
votos que não conhecemos, a concepção sobre o tema dos ministros Luís
Roberto Barroso e Teori Zavascki.
Estamos sobrecarregados neste início de semestre judiciário. Por
isso, devíamos manter a sessão para as 14 horas, começando realmente
nesse horário, projetando, se for o caso, a sessão até as 19h20.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Concordo com o
eminente Ministro MARCO AURÉLIO, Senhor Presidente.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Acaba colando ao
julgamento excepcionalidade que não tem, e contaremos, de qualquer
forma, com a quarta e a quinta. Já estamos ocupando a quarta, geralmente
destinada a processos diversos, com matéria penal.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: É verdade...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Que cada qual seja
conciso nas razões que lançará.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Bem, era meu dever consultar. É que eu acho que dedicarmos mais do
que duas semanas a esse processo, a esta altura, seria excessivo a meu
juízo.
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Presidente, talvez
pudéssemos deixar, na linha que sugeriu o Ministro Marco Aurélio, meio
pré-agendado, se necessário, a quinta de manhã para continuarmos; se,
na quarta, nós sentirmos que não percorremos.....
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – É uma ideia razoável.
A virtude está no meio-termo.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Está bem, podemos fazer assim, então.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: O julgamento dos
embargos infringentes, com a prolação dos votos, começará, então, na
tarde de quarta-feira.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É, mantém
quarta, mantém o horário de quarta, o julgamento de embargos em
relação à quadrilha na Sessão da tarde, o julgamento.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Sim.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Sim.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - E, na quintafeira, .....
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) -
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Prosseguiremos.
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Se houver risco de
não conseguirmos acabar na quinta, aí marcaríamos quinta de manhã,
para não ter que esperar o carnaval e aí retomar depois do carnaval.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) É, claro.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – É preciso decidir para
o alerta aos advogados.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Tudo tem de ser feito previamente, inclusive, avisando aos Senhores
Advogados que estão aqui presentes.
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Eu deixaria prémarcado, então, quinta de manhã, Presidente. Eu sugeriria nessa linha.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Iniciando-se às
10 horas?
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Às 10 horas.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Com a ciência dos
advogados.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Todos de acordo?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Os Advogados,
talvez não esses Advogados teriam que voltar, mas..
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Não todos, mas saberão.
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Os advogados
acordam cedo, Presidente.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Só nós é que não dormimos.
Bem, então, está encerrada a Sessão.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
EMB.INFR. NA AÇÃO PENAL 470
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. ROBERTO BARROSO
EMBTE.(S) : DELÚBIO SOARES DE CASTRO
ADV.(A/S) : CELSO SANCHEZ VILARDI
EMBDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, aprovou questão de
ordem, suscitada pelo Relator, no sentido de serem julgados em
conjunto todos os Embargos Infringentes na Ação Penal 470
relativos ao delito de quadrilha (art. 288 do Código Penal), e
deliberou que o prazo para sustentação oral do Procurador-Geral da
República será em dobro. Em seguida, após as sustentações orais e
o relatório, o julgamento foi suspenso. Falaram, pelo embargante,
o Dr. Arnaldo Malheiros Filho, e, pelo Ministério Público Federal,
o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Procurador-Geral da
República. Presidência do Ministro Joaquim Barbosa. Plenário,
20.02.2014.
Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar
Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux,
Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso.
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de
Barros.
p/ Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 5369622

Supremo Tribunal Federal
Explicação

Inteiro Teor do Acórdão - Página 21 de 171

26/02/2014

PLENÁRIO

EMB.INFR. NA AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS
RELATOR
REDATOR DO
ACÓRDÃO
EMBTE.(S)
ADV.(A/S)
EMBDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. LUIZ FUX
: MIN. ROBERTO BARROSO
: DELÚBIO SOARES DE CASTRO
: CELSO SANCHEZ VILARDI
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

EXPLICAÇÃO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Senhor
Presidente, egrégio Tribunal Pleno, ilustre representante do Ministério
Público, senhores advogados presentes, conforme determinado na última
sessão, faltavam ainda três relatórios em relação ao crime de quadrilha.
Por isso o Plenário decidiu adstringir hoje o julgamento ao crime de
quadrilha sem prejuízo de uma eventual possibilidade do início do
julgamento do recurso de embargos infringentes em relação ao crime de
lavagem de dinheiro.
Na última assentada, fizemos aquele relatório acerca dos embargos
infringentes interpostos, que, basicamente, repisam as mesmas matérias muitos têm teses comuns e algumas teses específicas -, e concedemos a
palavra aos advogados, exatamente para evitar que o Plenário julgasse
um caso de crime de quadrilha e esvaziasse por completo a possibilidade
de os outros demais advogados poderem trazer outros elementos.
Então, vamos seguir o mesmo procedimento. Faltam os relatórios de
quadrilha de Marcos Valério, Ramon Hollerbach e Cristiano Paz e,
depois, então, Vossa Excelência concederá, por óbvio, a palavra aos
eminentes advogados dos três réus e ao Ministério Público sobre
quadrilha.
Findas essas sustentações, eu então inicio a votação do crime de
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quadrilha em relação a todos os réus, e, depois, segue-se a ordem normal
da votação, exatamente como foi combinado. Então, se Vossa Excelência
me permite, eu inicio o relatório.
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PLENÁRIO

EMB.INFR. NA AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Egrégia Corte,
ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados
presentes.
Preliminarmente, Senhor Presidente, eu gostaria de deixar destacado
que, conforme restou assente neste Plenário, os embargos infringentes
têm como objeto a matéria objeto da divergência. E, aqui, também, ficou
assentado que a divergência deu-se em relação à absolvição ou à
condenação, no crime de quadrilha, e, notadamente, na configuração do
crime de quadrilha. Isso restou decidido exatamente a partir do momento
em que Vossa Excelência foi - digamos assim - enxugando essa gordura
periférica das alegações formuladas pelos embargantes nos agravos
regimentais. De sorte que deixamos assente aqui, no Pleno, que o objeto a
ser tratado, neste recurso de embargos infringentes, é a configuração do
crime de quadrilha à luz dos fatos assentados pelo Pleno, tanto mais que
não houve divergência fática; o que houve foi divergência na
categorização jurídica dos fatos trazidos ao nosso julgamento. Aqui,
expungimos a possibilidade de discutir a dosimetria, de somar voto com
mais um voto para chegar a uma outra conclusão. E tanto assim o foi que,
na semana passada, os eminentes advogados, da tribuna, com o dever de
lealdade ética, sustentaram tão somente o crime de quadrilha. Hoje,
evidentemente, os advogados não estão presentes, mas, na última
assentada, trouxeram aqui matérias que extrapolam completamente o
objeto da divergência.
Eu tive a preocupação de digitar todas as sustentações orais
exatamente em consideração aos eminentes advogados, para que não
ficasse sem resposta nada daquilo que sustentaram tão brilhantemente da
tribuna. E verifiquei, Senhor Presidente, que temos aqui algumas
matérias a enfrentar, e seguirei essa metodologia. Há teses comuns
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aplicáveis a todos os embargantes, principalmente quanto à configuração
do crime de quadrilha e seus elementos constitutivos. Há,
posteriormente, uma contraposição entre o crime de quadrilha e o
concurso de agentes. Por outro lado, evidentemente que, nessa
configuração jurídica do crime de quadrilha, mencionarei quais foram os
fatos que conduziram a corrente vencedora do Plenário na configuração e
na conclusão, pela condenação, do crime de quadrilha. Aqui também foi
dito - e vejo que não deixei escapar - que se discute sobre o bem jurídico
tutelado do crime de quadrilha, e há, então, a controvérsia sobre o que se
deve entender por "paz pública".
O outro ponto - também destaquei aqui das sustentações e dos
próprios embargos escritos, evidentemente - é exatamente o que concerne
ao fato de que os partidos e as empresas, que participaram do delito sub
judice, eram empresas que praticavam atividade ilícita, mas que, num
dado momento, se transmudaram numa quadrilha - como agora o
eminente Procurador acaba de destacar ao assentar que, essas empresas,
nunca se diz que elas foram criadas para isso. Disse-se que, in itinere,
num dado momento, longo, estável, elas se coadjuvaram em vários
delitos sob a forma de quadrilha.
Também verifico, numa das primeiras sustentações, que houve uma
alegação de dupla apenação da quadrilha e dos crimes praticados. Então,
é preciso desvendar sobre se a configuração da quadrilha permite
concurso material com os crimes cometidos pela quadrilha. Há uma
infirmação da estabilidade da quadrilha; há outra infirmação como se
fosse integrante do delito o fato de que os membros da quadrilha
devessem ter conhecimento da existência uns dos outros; e há algumas
indagações que se faz para que se possa justificar a conclusão a que
chegou o Plenário.
E, por fim, Senhor Presidente, porque é uma parte geral, a tese
específica de cada réu, porque cada réu sustentou com relação ao crime
quadrilha - que eu também gostaria de enfrentar.
Em respeito aos eminentes advogados e à própria envergadura dos
temas suscitados, que efetivamente vai formar uma opinio doctorum do
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Supremo Tribunal Federal a ser seguida pelos tribunais do país, tentarei,
dentro do possível, fazer uma exposição, que não considero sintética,
porque seria até um descaso com o tanto quanto os eminentes
profissionais se empenharam na defesa dos seus constituintes.
Então, Senhor Presidente, inicio pelas teses comuns, que são de
interesse de todos os advogados. Todos os defendentes sustentaram essas
premissas que levam à descaracterização do crime de quadrilha.
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PLENÁRIO

EMB.INFR. NA AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS
VOTO
TESES COMUNS AOS EMBARGANTES RELATIVAS AO CRIME DE QUADRILHA
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Senhor Presidente,
Senhores Ministros, inicio a votação pela abordagem das teses jurídicas
comuns a todos os embargos infringentes que questionam a condenação
pelo crime de quadrilha, na medida em que o recurso em tela é adstrito à
matéria divergente no colegiado.
Em linhas gerais, os Ministros que aderiram à posição vencida não
reconheceram a prática do crime de quadrilha, mas tão somente o
concurso de pessoas, porquanto ausentes os requisitos previstos no art.
288 do Código Penal para a sua configuração. Nesse diapasão, as
principais conclusões a que chegaram os Ministros integrantes da posição
minoritária e que ensejaram a absolvição pelo referido crime foram as
seguintes: i) o crime de quadrilha não se confunde com a simples
coautoria, pois a configuração daquele exige a presença dos requisitos
contidos no art. 288 do CP, o que não teria ocorrido na hipótese dos autos;
ii) os réus condenados pelo crime de quadrilha não atentaram contra o
bem jurídico paz pública, tendo em vista que não provocaram um
sentimento geral de intranquilidade e desassossego; iii) a associação dos
condenados nestes autos não teve como propósito praticar crimes
indeterminados de forma duradoura e permanente, mas crimes certos e
específicos por um breve período de tempo. É que os réus não tinham um
acordo subjetivo permanente voltado para a prática indeterminada de
crimes e a satisfação de um interesse comum. Os crimes eram certos e já
estavam preestabelecidos; iv) os réus não tinham como modus vivendi o
cometimento de crimes, isto é, sua associação não tinha como objetivo
exclusivo a prática de ilícitos penais e não havia uma associação
destinada a prática de crimes; v) o cometimento de vários crimes não é,
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considerado isoladamente, suficiente para a condenação pelo crime de
quadrilha; vi) a existência da quadrilha exige a sua configuração de forma
autônoma e materializada por meio de um programa delitivo que
permita, por exemplo, a substituição de seus membros, o que não teria
ocorrido no caso dos autos.
A corrente minoritária entendeu que o objetivo fundamental da
quadrilha, nos termos do art. 288 do Código Penal, é sobreviver à base
dos produtos auferidos com ações criminosas indistintas (fls. 57.469). Do
contrário, haveria apenas uma série de crimes cometidos em coautoria, na
forma do art. 29 do Código Penal (fls. 57.769). A tônica diferencial entre as
figuras, segundo afirmou a minoria, seria a indeterminação da prática de
crimes na ação final, exigindo-se uma conjunção permanente com um
acordo subjetivo de vontades para praticar uma série indeterminada de
crimes. Argumentou-se que, no caso, ocorreu a reunião de pessoas para
práticas criminosas, mas essas práticas eram diferenciadas e não tinham
como objetivo senão a busca de vantagens indevidas, para suprir
interesses específicos dos respectivos réus e não colocarem em risco a
incolumidade pública ou a paz social, bens tutelados pelo art. 288 do
estatuto repressivo.
Os votos vencedores, por seu turno, formando a corrente vencedora
na Corte, entendem que os réus preencheram todos os requisitos do art.
288 do CP, porquanto se associaram de modo estável e permanente,
visando à satisfação de um interesse comum por meio da prática dos mais
variados crimes, cuja materialidade foi chancelada pela unanimidade da
Corte, não tendo havido meramente um ocasional e transitório concerto
de vontades. Ainda segundo a corrente vencedora, os réus se
congregaram para a prática de uma indeterminada série de crimes
tipificados e reconhecidos, e não para o cometimento de delitos
específicos e determinados. Ademais, a maioria do pleno partiu da
premissa de que a associação dos condenados foi capaz de, por um
programa delinquencial, criar uma entidade autônoma atentatória à paz
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pública, ocasionando profunda intranquilidade à democracia e à
república.
A orientação vencedora no Plenário consignou que a associação de
forma estável e permanente, bem como o objetivo de praticar vários
crimes, são os elementos que diferenciam o crime de quadrilha ou bando
do concurso eventual de pessoas. Segundo o entendimento majoritário, o
tipo penal do art. 288 do Código Penal, conquanto reclame a estabilidade
e permanência, não exige exclusividade, ou seja, que a quadrilha seja o
próprio meio de vida do indivíduo (fls. 57.778).
Destaque-se, por fim, que a maioria vislumbrou a possibilidade de
configuração do crime de quadrilha ainda que as instituições e pessoas
nela envolvidas não tiverem como única atividade a prática de ilícitos,
especialmente porque o tipo do art. 288 do CP sequer exige a prática de
crimes pela quadrilha, que dirá que os seus integrantes só estejam
reunidos para a prática exclusiva de delitos. In casu, a engrenagem
arquitetada pelos réus funcionava para a prática de delitos de
manipulação do parlamento visando à satisfação dos interesses de seus
membros. A partir disso, basta que os integrantes da societas
delinquentium se reúnam para, no dizer de Heleno Cláudio Fragoso, a
“consecução de fim (criminoso) comum” (FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições
de Direito Penal. Parte Especial. Volume II. Forense: Rio de Janeiro, 1988,
p. 296). Nesse mesmo sentido, confira-se a abalizada doutrina de Nélson
Hungria, verbis:
Como se vê do art. 288, para que exista o crime de
“quadrilha ou bando” é suficiente o mero fato de se associarem
mais de três pessoas (no mínimo, quatro) para o fim de cometer
crimes, sem necessidade, sequer, do começo de execução de
qualquer destes, isto é, independentemente da atuação do mais
ou menos extenso plano criminoso que os associados se hajam
proposto. (...) basta uma organização social rudimentar, a
caracterizar-se apenas pela continuada vontade de um esforço
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comum. (...) Comumente, a quadrilha ou bando se forma para
fazer do crime um meio lucrativo; mas, excepcionalmente pode
ser alheia a semelhante torpeza, agindo mesmo por um fim de
valor social. Assim, não é infrequente, no interior do país, a
organização de quadrilha, entre fazendeiros pecuaristas, para
perseguir e eliminar sumariamente ladrões de gado.
(HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Volume IX.
Artigos 250 a 361. Forense: Rio de Janeiro, 1958, p. 177-179)
(grifamos).

Após o cotejo das teses defendidas pelas duas correntes no Pleno
desta Corte quanto ao cometimento do crime de quadrilha, é de se
reconhecer que a controvérsia subsistente cinge-se à interpretação dos
fatos evidenciados nos autos diante do tipo penal da quadrilha. Não há,
assim, dúvidas quanto ao que ocorrido, mas divergências remanescentes
quanto ao enquadramento jurídico das circunstâncias no tipo do art. 288
do CP. Não há qualquer desacordo, por exemplo, quanto ao fato de que
um carro-forte foi contratado por parte dos réus deste processo para
viabilizar o saque de uma quantia vultosa em uma agência do Banco
Rural. O mesmo se diga em relação à existência de empréstimos
dissimulados, à estreita amizade entre os Embargantes Delúbio Soares e
Marcos Valério, e, também, quanto às diversas reuniões entre os réus
condenados. O que há, todavia, é uma dissonância, quanto à configuração
jurídica do tipo penal da quadrilha estampado no art. 288 do CP.
Percebe-se, pela prova dos autos, que os crimes praticados pelos
Réus o foram pelo longo período de mais de dois anos. Não seria crível
supor que, em 2002, ano de início das atividades da quadrilha, os seus
integrantes tivessem planejado, identificado e numerado todos os
específicos crimes a serem praticados até 2005, ano em que a quadrilha
teve de, compulsória e involuntariamente, encerrar suas atividades, em
decorrência da divulgação pela imprensa dos ilícitos praticados. Não
fosse o desbaratamento do esquema, o “propinoduto” ainda teria sido
utilizado por período indeterminado, enquanto útil ao atingimento dos
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propósitos que levaram à sua criação. Se no caso presente não houve
estabilidade do grupo criminoso, quando esse requisito estaria presente?
Após décadas? Séculos?
Na hipótese destes autos, não se está diante de coautoria em que os
réus se reúnem para a prática de um crime e podem ad eventum cometer
outros. Aqui, mercê da estabilidade e da patente programação
delinquencial, restou inequívoca a presença de uma unidade finalística,
bem como a prática de crimes indeterminados por extenso lapso de
tempo, comprovando a existência da quadrilha. Demonstrou-se o que
Heleno Cláudio Fragoso identificava como “o acordo de vontades, de modo
permanente” (FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. Parte
Especial. Rio de Janeiro: Forense, p. 296), sendo que a estabilidade se
depreende do longo período de duração da quadrilha e das
circunstâncias em que os crimes se verificaram.
Também se infere do acervo probatório no qual se baseou o Pleno
para proferir o decreto condenatório na Ação Penal nº 470, “o
envolvimento subjetivo dos integrantes nos objetivos criminais da organização e
no seu respectivo processo de formação decisional” [subjektive Einbindung der
Beteiligten in die kriminellen Ziele der Organisation und in deren entsprechende Willensbildung (BGH. Beschluss des 3. Strafsenats de 13/09/2011
– 3 StR 231/11)], aspectos exigidos para a configuração da quadrilha, nos
termos da recente jurisprudência do Bundesgerichtshof (Tribunal Superior)
alemão.
Quanto ao requisito para o reconhecimento do crime de quadrilha
referente à ofensa à paz pública, rememoro o exemplo paradigmático
ventilado pela corrente vencida, e citado em diversos manuais de Direito
Penal, do bando de Lampião. O referido grupo trazia desassossego assim
que chegava às cidades do interior, ofendendo a paz social. In casu, a
formação e existência do complexo esquema arquitetado pelos réus
condenados por quadrilha para o financiamento espúrio de um projeto
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de poder mediante a formação de uma base aliada comprada também
traz profunda intranquilidade, mas, agora, para toda a República. O
desassossego que reflete os autos não atinge, apenas, as pequenas
cidades do interior, fazendo, por outro lado, desmoronar, no ideário de
todos os cidadãos brasileiros, a crença na democracia. Intranquilidade
social maior dificilmente existirá. Colho, aliás, o ensejo para invocar as
sempre oportunas palavras de Fernando Pessoa, que, ao demonstrar um
estado psíquico de intranquilidade, revela o sentimento de quem está
desassossegado: “Quero não ver mais estes rostos, estes hábitos e estes dias.”
Este sentimento difundido em nosso país após se deparar com o
escândalo do mensalão, o que inexoravelmente ofendeu a paz pública,
algo inerente à própria República.
Sob outro prisma, não se exige, para a caracterização do crime de
quadrilha, que o grupo só pratique crimes. Trata-se de elemento que não
faz parte do aludido tipo penal. O bando do Lampião, por exemplo, não
tinha como atividade exclusiva e privativa a prática de crimes, mas isso
não faz desaparecer a sua quadrilha. As agências de publicidade de
Marcos Valério também realizavam atividades lícitas, bem como os
líderes partidários e representantes da cúpula do poder que foram
condenados. Contudo, isso não cria um obstáculo para a existência da
quadrilha, o que inviabiliza a tese ventilada pela corrente vencida, no
sentido de que as instituições envolvidas não realizavam apenas crimes,
et pour cause a quadrilha não poderia ser reconhecida.
Anote-se, ainda, que a orientação traçada pela corrente minoritária
estabelece, por imperativo lógico, uma incompatibilidade entre os delitos
de quadrilha (crime hoje cognominado “associação criminosa”, após a Lei
nº 12.850/13) e lavagem de dinheiro. É que o branqueamento de capitais,
por definição, consiste na dissimulação da natureza ilícita de recursos por
meio da sua inclusão em determinada atividade de caráter lícito,
entrelaçando o ilegítimo e o legítimo a fim de dificultar a detecção da
atividade criminosa. Entendendo-se que a quadrilha somente se
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perfectibiliza ante a dedicação exclusiva de seus membros ao
cometimento de crimes, cai por terra a sua configuração nas hipóteses em
que os delinquentes pratiquem também atividades lícitas, ainda que com
o intuito de travestir o proveito criminoso com o falso manto da licitude.
Jamais haveria, por essa lógica, uma quadrilha para a prática de lavagem
de dinheiro; tampouco seria possível uma quadrilha que, dentre outros
crimes, praticasse lavagem de dinheiro.
Outro relevante argumento, aduzido pelo Min. Gilmar Mendes, é o
de que, consoante remansosa orientação doutrinária e jurisprudencial, o
crime de quadrilha é punível mesmo antes de praticado qualquer outro
delito pela societas sceleris. Isso porque o tipo penal em apreço se
caracteriza como crime formal, não exigindo resultado naturalístico, e de
perigo abstrato, pois protege, por antecipação, bens jurídicos que seriam
atingidos pelos crimes que o grupo criminoso planeja praticar. A
configuração do crime de quadrilha independe da efetiva prática de
crimes pelos seus associados, porquanto a quadrilha timbra a sua
existência pela mera articulação de desígnios. Em casos que tais, ter-se-ia
a tipificação de uma quadrilha que jamais cometeu crimes, de modo que
os seus membros, por consequência, não se dedicam com exclusividade à
criminalidade. Uma situação nesses moldes resulta diametralmente
contrária às premissas aventadas pelos votos divergentes. Assim já
decidiu o Plenário desta Corte, in verbis:
O crime de quadrilha se consuma, em relação aos
fundadores, no momento em que aperfeiçoada a convergência
de vontades entre mais de três pessoas, e, quanto àqueles que
venham posteriormente a integrar-se ao bando já formado, no
momento da adesão de cada qual; crime formal, nem depende,
a formação consumada de quadrilha, da realização ulterior de
qualquer delito compreendido no âmbito de suas projetadas
atividades criminosas, nem, conseqüentemente, a imputação
do crime coletivo a cada um dos partícipes da organização
reclama que se lhe possa atribuir participação concreta na
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comissão de algum dos crimes-fim da associação. (HC 70290,
Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno,
julgado em 30/06/1993)

Assim também a Segunda Turma:
Crime formal, o delito de quadrilha ou bando consumase tanto que aperfeiçoada a convergência de vontade dos
agentes e, como tal, independe da prática ulterior de qualquer
delito compreendido no âmbito de suas projetadas atividades
criminosas.
(HC 88.978/ DF, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO
Julgamento: 04/09/2007 Órgão Julgador: Segunda Turma. DJe106 DIVULG-20-09-2007 PUBLIC-21-09-2007, DJ 21-09-2007 PP00043 EMENT VOL-02290-02 PP-00262) (Grifamos)

Sobre o tema, a Suprema Corte do Canadá já reconheceu
expressamente, em decisão de 2006, que “o crime de quadrilha é,
essencialmente, um delito de intenção” (No original: “conspiracy is essentially
a crime of intention”. Supreme Court of Canada. Citation: R. v. Déry, [2006]
2. Date: 20061123. S.C.R. 669, 2006 SCC 53. 2006: February 16; 2006:
November 23).
É preciso separar o surgimento das instituições envolvidas neste
processo (agências de publicidade, bancos, partidos políticos) da
associação de alguns de seus integrantes para a prática de crimes. Nesse
contexto, é que se faz alusão ao Habeas Corpus 106.279 julgado por esta
Corte, em que, acertadamente, se admitiu a possibilidade da prática do
crime de quadrilha por exercentes de atividades ex vi legis lícitas (HC
106279/GO, Rel.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 23/08/2011, Órgão
Julgador: Primeira Turma). No mesmo sentido, o HC 108.671 da relatoria
do Min. Dias Toffoli, oportunidade em que também foi reconhecida a
prática do crime de quadrilha por agente político investido em função
para a prática de atos conforme o Direito (Relator: Min. DIAS TOFFOLI,
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Julgamento: 23/04/2013, Órgão Julgador: Primeira Turma). É indiscutível
que todos esses agentes públicos condenados não tinham como única
atividade a prática de crimes; o modus vivendi não era voltado
exclusivamente à criminalidade. Essas autoridades não se relacionavam
com o propósito exclusivo de praticar ilícitos, mas isso não impediu o
reconhecimento por esta Corte do preenchimento dos requisitos do art.
288 do CP. O mesmo se diga em relação aos diversos exemplos de
quadrilhas de servidores públicos lotados no INSS que praticaram
fraudes contra a Previdência Social em período não menos recente.
A utilização de operações empresariais lícitas para encobrir a
atuação de quadrilhas especializadas em crimes do colarinho branco é,
inclusive, fator que dificulta a repressão de tais delitos, como indica a
doutrina. O delito, nesse passo, tem a aparência de uma operação
financeira ou mercantil, uma prática ou procedimento como outros
muitos no complexo mundo dos negócios. A ilicitude não se constata
diretamente, sendo necessário, não raras vezes, lançar mão de perícias
complexas e interpretar normas de compreensão extremamente difícil. As
manobras criminosas são realizadas utilizando complexas estruturas
societárias, que tornam muito difícil a individualização correta dos
diversos autores e partícipes. Além disso, é comum o apelo à chamada
“moral de fronteira”, apresentando o fato criminal como uma prática
inevitável, generalizada, conhecida e tacitamente tolerada por todos, de
modo que o castigo seria injusto, passando-se o autor do fato por vítima
do sistema ou de ocultas manobras políticas de seus adversários
(MOLINAS, Fernando Horacio. Delitos de “cuello blanco” en Argentina.
Buenos Aires: Depalma, 1989. p. 22-23 e 27).
A prevalecer uma compreensão de que só existirá quadrilha quando
as entidades estiverem voltadas exclusivamente para a prática de
crimes, será impossível conceber uma quadrilha nas hipóteses de crimes
de colarinho branco, porquanto, em casos que tais, as instituições
raramente são criadas para o cometimento exclusivo de crimes. Por mais
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que digam os doutos Ministros vencidos no julgamento pretérito que a
tese por eles esposada não impede o reconhecimento da quadrilha na
eventualidade de um crime de colarinho branco, essa será a nefasta e
necessária consequência caso o Supremo Tribunal Federal passe a
entender, como nunca decidiu qualquer Tribunal brasileiro – e, nem
mesmo o próprio Pretório Excelso –, que a configuração do crime previsto
no art. 288 do Código Penal está condicionada à existência de uma
associação cujos membros têm como única ocupação a prática de crimes,
não sendo admitida a existência de quadrilhas estruturadas em
instituições que também realizam atividades lícitas.
Eventual adoção da tese vencida poderá, aliás, manchar a imagem
de nosso país no cenário internacional de combate à criminalidade sob
qualquer forma organizada, porquanto esses grupos normalmente fazem
uso de instituições e de entidade lícitas para camuflar seus delitos. Vale
lembrar que o Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas contra
o Crime Organizado de 2000, comprometendo-se a implementar, de
forma célere e eficaz, a repressão penal à criminalidade organizada. A
esse respeito, e inclusive observando que a sanção penal prevista no art.
288 do Código Penal é deveras modesta, colho o seguinte excerto
doutrinário do Professor alemão Sven Peterke, docente da Universidade
Federal da Paraíba (UFPB):
(...) como o crime organizado desafia as instituições
estatais, a economia e a sociedade, o Estado não pode renunciar
à criminalização adequada dos grupos envolvidos nas
respectivas atividades. A obrigação de proteger efetivamente
direitos humanos também implica proteger a sociedade contra
as atividades do crime organizado.
(...)
Sem querer entrar em debate mais profundo sobre penas e
sua execução quanto aos criminosos envolvidos nas práticas
típicas para o crime organizado, parece defensável constatar
que a arquitetura geral do sistema de sanções penais não está

10
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 5675993.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. LUIZ FUX

Inteiro Teor do Acórdão - Página 36 de 171

AP 470 EI / MG
em conformidade com os requisitos internacionais. Portanto, o
necessário ajustamento do art. 288 CP aos padrões
internacionais seria meramente um pequeno passo no caminho
de modernizar o direito penal brasileiro.
(PETERKE, Sven; LOPES, Silvia Regina Pontes . In: Verba
Juris, ano 7, n. 7, jan./dez. 2008. p. 406-407)

À vista da necessidade de dar concretude ao ordenamento jurídico
penal no que diz respeito à associatividade criminosa, nociva só por si ao
sadio desenvolvimento do corpo social e aviltante aos compromissos
assumidos pelo Brasil no plano internacional, afigurar-se-ia alarmante
eventual sucesso da orientação vencida neste Tribunal, porquanto
infensa à punição de grupos criminosos formados por poderosos, mas
simpática à submissão de bandos integrados por pessoas oriundas de
camadas menos favorecidas à apenação pelo art. 288 do Código Penal e
também pelos demais crimes cometidos. Carta branca aos criminosos do
colarinho branco e rigor máximo àqueles de colarinho azul.
Cumpre recordar que os crimes do colarinho branco têm por
objetivo a proteção os bens jurídicos mais importantes contra as ações
perigosas mais graves em uma sociedade, motivo pelo qual a tendência
da legislação e da doutrina penal dominante é a de recrudescer o
tratamento penal conferido a tais condutas (ABANTO VÁSQUEZ,
Manuel A. Derecho Penal Económico – consideraciones jurídicas y
económicas. Lima: IDEMSA, 1997. p. 37).
Nem se alegue que a dupla apenação, em hipóteses como a presente,
traduziria bis in idem. A pacífica orientação da doutrina revela que o
“crime de quadrilha ou bando é sempre independente daqueles que são praticados
pela societas delinquentium, configurando-se pois, o concurso material entre
eles” (MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N.. Código Penal
Interpretado. 7ª edição. São Paulo: Atlas, 2011, p. 1.629). No mesmo
sentido: BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte
Especial, vol. 4. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 286; CAPEZ, Fernando. Curso
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de Direito Penal. Parte Especial. Volume 3. Saraiva: São Paulo, 2004, p.
262.
Na doutrina estrangeira, o entendimento quanto ao concurso
material também é predominante. Phillip E. Johnson, Professor da
Faculdade de Direito da Universidade da Califórnia, Berkeley, sustenta
que “se os membros da quadrilha realmente praticarem o crime que concordaram
cometer, eles podem ser condenados tanto pelo crime de quadrilha quanto pelo
crime praticado” (JOHNSON, Phillip E. California Law Review. The
Unnecessary Crime of Conspiracy, vo. 61, n. 5, september 1963, p. p.
1.143. No original: “if conspirators actually carry out the crime they agree to
commit, they may be convicted and sentenced for both the conspiracy and for the
substantive crime”).
O Supremo Tribunal Federal também já reconheceu o concurso
material entre o crime de quadrilha e aquele eventualmente praticado por
seus membros, a saber:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - CASO "ABÍLIO DINIZ"
– CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, CONTRA A PAZ
PÚBLICA, CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E
CONTRA
A
PESSOA
(...)
PRETENDIDA
DESCARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE QUADRILHA INADMISSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. (...) CRIME
DE QUADRILHA - ELEMENTOS DE SUA CONFIGURAÇÃO
TÍPICA.- O crime de quadrilha constitui modalidade delituosa
que ofende a paz pública. A configuração típica do delito de
quadrilha ou bando deriva da conjugação dos seguintes
elementos caracterizadores : (a) concurso necessário de pelo
menos quatro (4) pessoas (RT 582/348 - RT 565/406), (b)
finalidade específica dos agentes voltada ao cometimento de
delitos (RTJ 102/614 - RT 600/383) e (c) exigência de estabilidade
e de permanência da associação criminosa (RT 580/328 - RT
588/323 - RT 615/272). (...) O crime de quadrilha é
juridicamente independente daqueles que venham a ser
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praticados pelos agentes reunidos na societas delinquentium
(RTJ 88/468). O delito de quadrilha subsiste autonomamente,
ainda que os crimes para os quais foi organizado o bando
sequer venham a ser cometidos.- Os membros da quadrilha
que praticarem a infração penal para cuja execução foi o
bando constituído expõem-se, nos termos do art. 69 do Código
Penal, em virtude do cometimento desse outro ilícito criminal,
à regra do cúmulo material pelo concurso de crimes (RTJ
104/104 - RTJ 128/325 - RT 505/352). (...) Decisão: A Turma
indeferiu o pedido de habeas corpus. Unânime.
(HC 72.992/SP - SÃO PAULO HABEAS CORPUS
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO Julgamento: 21/11/1995
Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação DJ 14-11-1996 PP44469). (Grifamos)

No caso em apreço, a associação de mais de três pessoas para o
cometimento de crimes restou sobejamente comprovada, porquanto a
prática criminosa envolvia complexo esquema que abrangia dezenas de
atores já condenados nesta ação penal; vale dizer: integrantes de
instituições financeiras, agências de publicidade, autoridades de cúpula
do Poder Público, representantes do alto escalão partidário. Não houve
um encontro ocasional para a prática de crimes determinados e
preestabelecidos, tendo a associação apenas se esgarçado com a sua
revelação pela imprensa após as graves informações apresentadas pelo
réu Roberto Jefferson. Os ilícitos foram praticados ao longo de vários
anos e sem data para terminar, existindo ciência e consciência, como diria
o eminente Min. Marco Aurélio, a respeito dos crimes praticados, bem
como do liame associativo entre os criminosos. Reitero que a estabilidade
da quadrilha é demonstrada nos autos por meio da duradoura mecânica
empregada pelos réus de retirada de expressivas quantias de dinheiro
em agências bancárias, pelas datas dos empréstimos e de suas
renovações ilícitas, pelos contatos mantidos pelos integrantes do grupo
durante longo período de tempo.
Ademais, quadrilha não tem – e nem precisa ter – cartaz, letreiro de
13
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neon e CNPJ! Ora, não existe, na estrutura da Administração Pública
brasileira, um cartório ou serventia destinada ao registro formal de
quadrilhas e de bandos. Quanto a esse ponto específico, aliás, não há
controvérsia entre a corrente majoritária e a vencida nesta Corte. Todos
concordam que não se deve exigir um ato formal de constituição da
quadrilha. O Supremo Tribunal Federal também aceitou, por
unanimidade, que é prescindível a presença de uma estrutura hierárquica
que paute a relação funcional entre os seus membros, bastando a
demonstração da existência de uma organização e da consciência de seus
integrantes de que ela foi criada. A doutrina é igualmente assente no
sentido de que revela-se “desnecessário o pacto sceleris formal, ao qual os
franceses deram um valor exagerado” (BITTENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal. Parte Especial, vol. 4. São Paulo: Saraiva, 2004,
p. 286).
Consoante demonstraram os elementos dos autos, houve um
autêntico concurso estável, permanente e entrelaçado de mais de três
pessoas que atuaram por mais de dois anos com a finalidade específica do
cometimento de crimes indeterminados, atingindo a paz pública. Essa
quadrilha não tem a razão social de SMP&B Comunicação, DNA
Propaganda, Tolentino & Melo Assessoria Empresarial ou Banco Rural.
Tais pessoas jurídicas foram apenas instrumentos para o sucesso do
complexo esquema de desvio de verbas públicas, lavagem de dinheiro e
entrega aos parlamentares destinatários. Em nenhum momento o
Ministério Público cogitou de que a associação criminosa fosse
corporificada em qualquer sociedade empresarial, até porque os
membros da quadrilha foram individualizados e nem todos eram sócios
das aludidas corporações – em verdade, parte dos condenados ocupava
cargos de destaque no Governo Federal. Daí o imenso perigo trazido por
esse
grupo
delitivo,
infiltrado
em
diversas
sociedades
privadas,instituições financeiras e no próprio Governo. Lesão maior à
paz pública seria inimaginável!
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Sendo certo, como exposto, que a quadrilha é composta por pessoas
naturais, homens e mulheres que resolveram associar-se para praticar
delitos, mas que, como seres humanos, também exercem atividades do
cotidiano, não guarda coerência lógica a alegação da corrente vencida de
que o crime do art. 288 do Código Penal não estará presente quando a
criminalidade não for objeto de dedicação exclusiva dos integrantes do
bando. No caso de um professor que, lamentavelmente, resolve se
associar a traficantes para vender drogas dentro de um colégio, seria
idêntica a conclusão? Quid juris se fosse um pedreiro que, para
complementar a sua renda, integra um grupo voltado a roubos de
carros? A figura exigida pela orientação minoritária no Plenário, da
quadrilha composta por sujeitos que nada mais fazem de suas vidas,
senão praticar crimes, é tão residual que pondero se restará alguma
aplicabilidade ao art. 288 do Código Penal.
A realidade revelada ao longo dos mais de trezentos volumes desta
ação é firme no sentido de que as instituições utilizadas pela quadrilha,
a pretexto do exercício de atividades lícitas, compunham uma
engrenagem destinada à satisfação dos interesses autônomos do grupo
criminoso, o que, por via reflexa, também atendia aos objetivos
individuais de cada um dos seus integrantes. Não é crível aceitar que o
uso de agências de publicidade e de instituições financeiras para a
obtenção de recursos partidários, bem como a entrega de vastas quantias
de notas de dinheiro a parlamentares para a formação de uma base aliada
represente algo desestruturado, desorganizado, efêmero e anódino à paz
pública.
Cabe consignar, no ponto, ser irrelevante a existência de uma
motivação política subjacente para a formação da quadrilha. Semelhante
motivação, afinal, deve atrair reprovabilidade ainda maior ao crime. A
intenção da prática de crimes indeterminados, ainda que acompanhada
de aspirações políticas e sociais, configura o delito previsto no at. 288 do
Código Penal, consoante já reconhecido por esta Corte em feito da

15
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 5675993.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. LUIZ FUX

Inteiro Teor do Acórdão - Página 41 de 171

AP 470 EI / MG
relatoria do Ministro Celso de Mello, in verbis:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - CASO "ABÍLIO DINIZ"
– CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, CONTRA A PAZ
PÚBLICA, CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E
CONTRA
A
PESSOA
–
(...)
PRETENDIDA
DESCARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE QUADRILHA INADMISSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. (...) - A
existência de motivação política subjacente ao comportamento
delituoso dos agentes não descaracteriza o elemento subjetivo
do tipo consubstanciado no art. 288 do CP, eis que, para a
configuração do delito de quadrilha, basta a vontade de
associação criminosa - manifestada por mais de três pessoas -,
dirigida à prática de delitos indeterminados, sejam estes, ou
não, da mesma espécie. (...) Decisão: A Turma indeferiu o
pedido de habeas corpus. Unânime. (HC 72.992/SP - SÃO
PAULO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. CELSO DE MELLO
Julgamento: 21/11/1995 Órgão Julgador: Primeira Turma).
(Grifamos)

Outro argumento reiteradamente suscitado nos embargos
infringentes é o de que a quadrilha seria desconfigurada porque
supostamente alguns dos seus integrantes não se conheciam. Trata-se de
alegação que não deve prevalecer.
Em primeiro lugar, porque, de acordo com a prova dos autos, todos
os réus condenados sabiam a composição de cada um dos núcleos da
quadrilha e a função específica dos seus integrantes. Por tratar-se de
grupo criminoso complexo, subdividia-se em núcleos especializados,
cada qual responsável por determinada tarefa relevante para os demais.
À guisa de ilustração, os membros dos núcleos político e publicitário
integravam uma mesma quadrilha voltada para a prática de diversos
crimes contra a Administração Pública, por meio da compra de apoio
parlamentar no Congresso Nacional. Por sua vez, os membros do núcleo
16
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financeiro, executivos do Banco Rural, tinham funções específicas,
distintas dos demais núcleos, mas igualmente essenciais para o sucesso
da empreitada criminosa.
Em segundo lugar, porque não se exige que um membro da
quadrilha seja amigo ou conhecido de todos os integrantes, consoante
consolidada doutrina pátria. A propósito, vale transcrever as lições de
Nelson Hungria, litteris:
Via de regra, a quadrilha ou bando tem um chefe, e entre
os gregários são destacados alguns para tais ou quais funções
específicas; mas nada disso é necessário para que se reconheça
a associação em quadrilha ou bando.
(HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Rio de
janeiro: Forense, v. 9, 1959, p. 178). (Grifamos)

No mesmo sentido, Magalhães Noronha, Heleno Fragoso, Mirabete
e Fernando Capez:
Claro que, quase sempre, tem a associação criminosa um
chefe ou dirigente – o mais perigoso, o mais inteligente ou o
mais idoso –; certo é também que comumente seus
componentes têm tarefas predeterminadas etc., porém, nada
disso é indispensável à existência daquela.
Nem mesmo, como escreve Soler, é necessário o trato
pessoal e direto dos associados. Não é preciso,
consequentemente, o contato pessoal, nem o conhecimento,
nem a reunião em comum, nem a unidade de lugar. Os
acordos podem ser concluídos por meio de emissários ou
correspondência.
(NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal. Parte Especial.
4º Volume. Saraiva: São Paulo, 1962, p. 145). (Grifamos)
Não se exige, evidentemente, uma constituição ou
organização formal, bastando uma organização de fato e
mesmo rudimentar, sem que seja necessária a reunião em
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comum ou que todos os membros se conheçam.
(FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal.
Parte Especial. Rio de Janeiro: Forense, p. 296). (Grifamos)
Pouco importa, porém, que os componentes da quadrilha
não se conheçam reciprocamente, que tenham ou não um líder,
que estejam ou não designados para tarefas específicas, que
todos participem ou não de cada ação delituosa praticada etc. É
irrelevante, aliás, que haja uma organização apenas rudimentar.
(MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N.. Código
Penal Interpretado. 7ª edição. São Paulo: Atlas, 2011, p. 1.620)
(Grifamos).
Não é necessário para a comprovação da estabilidade da
associação que haja uma organização estrutural, isto é, uma
hierarquia entre seus membros, com papéis previamente
estabelecidos para cada um.
(CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Parte Especial.
Volume 3. Saraiva: São Paulo, 2004, p. 255)

Prescinde-se da presença de uma estrutura hierárquica que paute a
relação funcional entre os seus membros, pois o que se exige é a vontade
de associação para a prática de crimes. Basta a demonstração da
existência de uma organização e da consciência, por parte de seus
integrantes, de que ela foi criada. Da jurisprudência do Bundesgerichtshof,
tribunal alemão com competências semelhante às do Superior Tribunal de
Justiça brasileiro, é possível extrair o caráter irrelevante do modo como a
quadrilha decide e se estrutura. Confira-se a tradução livre do aresto
decidido em 13/09/2011 pelo 3º Senado do BGH alemão:
No âmbito interno da associação criminosa, é imperioso que
existam estruturas de decisão (Entscheidungsstrukturen) que sejam
conhecidas pelos seus membros. Esse processo organizado de formação
decisional precisa ser observado como preceito cogente pelos
integrantes da quadrilha. O tipo e a maneira como o processo de
formação decisional se desenvolve é, contudo, irrelevante. As
normas a serem observadas pelos membros da organização
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podem estar em harmonia com o princípio democrático ou
podem ser erigidas de acordo com o princípio da hierarquia
(Prinzip von Befehl und Gehorsam) (...) Quadrilhas que se encaixam
no tipo do §§129 e seguintes do Código Penal alemão podem se
materializar por meio de uma variedade de formas de organização.
Assim, existem algumas quadrilhas com propósitos
econômicos, bem como outras que perseguem objetivos
políticos, ideológicos ou religiosos. (...) Nem a forma de
organização (Organizationsform), nem o tipo de processo de formação
decisional são preestabelecidos. (grifamos)
[Texto original: Innerhalb der Vereinigung müssen deshalb
bestimmte,
von
ihren
Mitgliedern
anerkannte
Entscheidungsstrukturen
bestehen;
dieser
organisierten
Willensbildung müssen sich die Mitglieder als für alle verbindlich
unterwerfen. Die Art und Weise der Willensbildung ist allerdings
gleichgültig; Die Art und Weise der Willensbildung ist allerdings
gleichgültig; die für alle Mitglieder verbindlichen Regeln können etwa
dem Demokratieprinzip entsprechen oder auf dem Prinzip von Befehl
und Gehorsam aufgebaut sein. (...)Vereinigungen, die den §§ 129 ff.
StGB unterfallen, können in einer kaum überschaubaren Vielzahl von
tatsächlichen Organisationsformen auftreten. So werden etwa
Gruppierungen mit wirtschaftlichen Zielsetzungen ebenso erfasst wie
solche, die politische, ideologische oder religiöse Zwecke verfolgen. (...)
Weder die Organisationsform noch die Art der Willensbildung ist im
Einzelnen festgelegt.] (BGH. Beschluss des 3. Strafsenats de
13/09/2011 – 3 StR 231/11)

Esta Corte também tem firme jurisprudência que dispensa que os
membros da quadrilha se conheçam reciprocamente. Colho, nesse
sentido, recente decisão do Plenário, verbis:
No crime de quadrilha ou bando pouco importa que os
seus componentes não se conheçam reciprocamente, que haja
um chefe ou líder, que todos participem de cada ação delituosa
ou que cada um desempenhe uma tarefa específica, bastando
que o fim almejado seja o cometimento de crimes pelo grupo.
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(AP 481, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
julgado em 08/09/2011)

In casu, muito embora nem todos os membros da quadrilha se
conhecessem, os telefones tocavam, os pedidos eram atendidos, as
reuniões aconteciam e os delitos eram perpetrados. Todos os envolvidos
sabiam da composição da quadrilha e, cada um desempenhando suas
funções ilícitas específicas, possuíam objetivos comuns.
Não se tem, no caso sub judice, uma mera narrativa genérica nos
votos vencedores apontando a suposta existência de uma quadrilha. Os
fatos reveladores da quadrilha voltada para a prática dos mais diversos
crimes de forma indeterminada foram comprovados nos autos e
detalhadamente demonstrados nos votos vencedores. Utilizando a
expressão do Min. Gilmar Mendes, é “surreal” imaginar que os réus
condenados pelo crime de quadrilha não tinham um propósito
associativo criminoso comum, ou mesmo que os crimes por eles
praticados em quadrilha não ameaçaram a paz pública. É que, quando
são percebidas as consequências danosas dos ilícitos praticados pela
quadrilha deste processo para a subsistência da nossa república
democrática, os crimes de Lampião representam meras irregularidades,
ilícitos românticos de caráter patrimonial e de pequena repercussão
social, porquanto desprovidos de um caráter nacional.
Ao digitarmos, em data recente, a palavra “quadrilha” no sítio desta
Corte na parte referente à consulta à jurisprudência, aparecem 662
(seiscentos e sessenta e dois) acórdãos em que a expressão foi utilizada.
Em nenhum desses mais de quinhentos provimentos se adotou a
compreensão que os recorrentes pretendem ver aplicada, qual seja, a de
que o crime de quadrilha exige uma atuação exclusiva dos seus
integrantes na prática de crimes e que todos os integrantes do grupo
devem se conhecer, inexistindo qualquer fundamento que desvirtue o
pacífico entendimento da Corte.
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Deveras, se os diversos integrantes dos núcleos (político, financeiro e
operacional) envolvidos nos crimes apurados nesta ação penal não
tivessem jamais imaginado formar uma associação para delinquir, por
que uma agência de publicidade de Minas Gerais emprestava quantias
vultosas de dinheiro a um partido político de São Paulo? São Paulo,
centro financeiro da América Latina, carece de entidades bancárias que
possam emprestar dinheiro? Por que o Banco Rural fazia o pagamento de
vultosas quantias em dinheiro na boca do caixa, sem qualquer
questionamento? Por que motivo o Banco Rural fez empréstimos
dissimulados a uma agremiação partidária? Por que ocorreram diversas
reuniões entre os integrantes de cúpulas de partidos políticos e
representantes de agências de publicidade para discutir repasse de
dinheiro a parlamentares? Será que todas essas circunstâncias não foram
arquitetadas e planejadas cuidadosamente por todos os envolvidos, ao
longo do período de mais de dois anos em que os crimes foram
praticados? Evidencia-se que a resposta às referidas indagações encontra
ressonância na condenação imposta.
O eventual reconhecimento de que todos os crimes praticados não o
foram por uma quadrilha, mas em mero concurso de pessoas, conflitaria,
de forma chapada, com a razão e a constatação inequívoca, extraída da
prova dos autos, de que havia um concerto nítido entre as partes
envolvidas na prática dos crimes. Ligações telefônicas entre os réus,
reuniões, viagens, entrega de vultosas quantias de dinheiro em quarto de
hotel, na boca do caixa, contratação de carro-forte para a entrega de
dinheiro, revelaram circunstâncias não ocasionais; encontros não
efêmeros... Nesse cenário, a complexidade do esquema, que atendeu a
todos e a cada um dos integrantes da quadrilha em razão de um interesse
comum, retrata, in casu, a existência de uma associação estável de mais de
três pessoas para o cometimento de crimes.
Por tais razões, refuto os fundamentos invocados pela corrente
minoritária do Plenário, pedindo vênia à divergência, bem como afasto os
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argumentos levantados pelas defesas dos condenados em Embargos
Infringentes. Passo, portanto, a analisar, em específico, as razões de cada
recurso, abstendo-me de repisar todos os aspectos ora apreciados.
TESES ESPECÍFICAS DOS EMBARGOS INFRINGENTES QUE IMPUGNAM A
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE QUADRILHA

EMBARGOS INFRINGENTES DE DELÚBIO SOARES (3º DENUNCIADO)
EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES.
ADMISSIBILIDADE.
MATÉRIAS
APRECIÁVEIS. INADMISSIBILIDADE DE
EMBARGOS
INFRINGENTES
PARA
REDISSCUSSÃO DA DOSIMETRIA E
ALICERÇADOS EM VOTOS VENCIDOS
PROFERIDOS EM SEDE DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
PACTUM SCELERIS COMPROVADO
POR FARTO ACERVO PROBATÓRIO
REVELANDO AGUDA OFENSA À PAZ
PÚBLICA, FAZ EXSURGIR LÍMPIDA A
CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE
QUADRILHA E DE SEUS PARTÍCIPES
NA ORGANIZAÇÃO E PRÁTICA DOS
ILÍCITOS A ELA IMPUTADOS.
EMBARGOS
INFRINGENTES
PARCIALMENTE
ADMITIDOS
E
DESPROVIDOS NA PARTE EM QUE
CONHECIDOS.
1.
Os
Embargos
Infringentes
são
interponíveis, ex vi do art. 333, I, do RISTF,
em face das decisões nas quais há, ao
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menos, quatro votos vencidos a favor da
absolvição do réu, restando inadmissíveis
para o reexame de outros temas.
2. In casu, à luz dessa premissa, a
admissibilidade cinge-se restritamente à
condenação do Recorrente pelo crime de
quadrilha.
3.
Inadmissibilidade
dos
Embargos
Infringentes para rediscutir a dosimetria da
pena quando manejados com base em votos
vencidos e divergentes proferidos em
julgamento em sede de Embargos de
Declaração, diante da ausência de previsão
normativa
nesse
sentido
e
da
impossibilidade de cômputo, para os fins de
obtenção dos quatro votos vencidos, dos
votos de ministros que absolveram o
recorrente.
4. O crime de quadrilha configura-se em
razão da profunda ofensa à paz pública, in
casu, consistente na manipulação ilícita da
atividade parlamentar. A participação do
recorrente na sua dinâmica fundamenta a
comprovada engrenagem, impondo a
manutenção do decreto condenatório.
5.
Embargos
infringentes
admitidos
parcialmente em relação à condenação pelo
crime de quadrilha, e desprovidos na parte
em que conhecidos, mantendo-se íntegro
decreto condenatório.
De proêmio, cumpre destacar, quanto à admissibilidade da peça de
aditamento e ratificação aos Embargos Infringentes apresentada pelo
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Recorrente em 11/11/2013, que a referida petição não ostenta o caráter de
um segundo recurso distinto daquele distribuído em 07 de maio de 2013.
Trata-se de uma petição de reforço e ampliação dos argumentos
apresentados na primeira impugnação, distribuída em maio de 2013, e
que veio a ser protocolizada em novembro do mesmo ano, em
decorrência do que decidido nos Embargos de Declaração do réu.
Caso a petição fosse um novo e segundo recurso, dirigido contra a
mesma decisão, seria ela inadmissível, diante do princípio da unicidade
recursal, que impede, segundo a jurisprudência desta Corte, o manejo de
dois recursos para a impugnação de um único provimento judicial. 1
In casu, portanto, há um mero pedido de aditamento e ratificação
dos Embargos Infringentes já admitidos e interpostos, em razão da
superveniente publicação do acórdão dos Embargos de Declaração de fls.
64.031-64.173 (volume 288), provimento em que surgiram quatro votos
vencidos pela redução da pena. Dessa forma, não entrevejo ofensa à
unicidade recursal capaz de justificar sua inadmissibilidade por esse
fundamento.
1
EMENTA Embargos de declaração em agravo de
instrumento decidido monocraticamente. Conversão em agravo
regimental, conforme pacífica orientação desta Corte. Concomitante
interposição de agravo regimental atacando a mesma decisão e sob os
mesmos fundamentos. Impossibilidade. (...) 3. A concomitante
interposição de dois recursos contra a mesma decisão, máxime quando
ambos deduzem matéria idêntica, como aqui se deu, implica o não
conhecimento do segundo desses, em respeito ao princípio da
unicidade recursal. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, ao qual se nega provimento. Agravo regimental prejudicado.
(AI 305139 ED / BA – BAHIA.
EMB.DECL. NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento:
24/04/2012, Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 24-05-2012 PUBLIC 25-05-2012).
24
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No que concerne à sua tempestividade, forçoso aduzir que o pedido
de aditamento e ratificação protocolizado em 11/11/2013, segunda-feira,
foi formulado em razão do acórdão proferido nos aludidos Embargos de
Declaração, decisum que foi publicado em 10/10/2013, quinta-feira. Assim,
considerando-se o período de 30 dias para recorrer na hipótese vertente, e
que o prazo que, inicialmente, se venceria em 09/11/2013, sábado, ficou
prorrogado para segunda-feira, dia 11/11/2013, reconheço a sua
tempestividade.
No que tange aos temas suscitados na peça de aditamento e
ratificação, é imperioso destacar que além de sustentar a necessidade de
sua absolvição pelo crime de quadrilha, o Recorrente também se insurge
contra a pena aplicada pelo referido crime, sob o fundamento da ausência
de proporcionalidade na sua fixação. Considerando que, recentemente, o
Plenário decidiu, em sede de Agravos Regimentais interpostos por José
Roberto Salgado, Vinícius Samarane, Ramon Hollerbach e Rogério
Tolentino, que os Embargos Infringentes apenas podem ser manejados
quando houver quatro votos vencidos pela absolvição, admito
parcialmente a peça protocolizada pelo Recorrente em 11/11/2013 como
aditamento e ratificação aos primeiros Embargos Infringentes apenas
no que diz respeito ao tema da condenação pelo crime de quadrilha,
negando seguimento em relação às demais matérias ventiladas na
referida peça e não embargáveis por infringentes.
Assim, ressalto que a análise destes infringentes ficará adstrita à
controvérsia em torno da condenação do Embargante pelo crime de
quadrilha, restando inadmissível o recurso em relação ao pedido de
redução da pena do referido delito, seja porque esta matéria não autoriza
o manejo do referido recurso, seja porque os quatro votos vencidos foram
pinçados pelo Recorrente dentre os proferidos no julgamento de seus
Embargos de Declaração, e muitos deles foram proferidos por ministros
que votaram pela absolvição do réu pelo crime de quadrilha.
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Compulsando o teor das fls. 60.008-60.009, é possível depreender
que: “Com relação ao réu José Genoíno Neto, pelo cometimento do delito de
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal), descrito no item II da
denúncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão,
nos termos do voto do Relator. Votou o Presidente. Não participaram da
votação os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen
Lúcia”. (Grifamos). Assim, sequer houve quatro votos vencidos na
fixação da pena pelo crime de quadrilha ao recorrente. Os votos
invocados pelo embargante somente surgiram em momento posterior,
isto é, quando do julgamento dos Embargos de Declaração de José
Genoíno Neto, décimos quartos Embargos de Declaração interpostos
nesta ação penal, consoante se constata do seguinte extrato da ata de
julgamento, verbis: “Decisão: Ante os votos ora reajustados, o Tribunal
proclama que, por maioria, rejeitou os embargos de declaração quanto à fixação
da pena base pelo delito de formação de quadrilha, vencidos os Ministros Teori
Zavascki, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Dias Toffoli. Presidência do
Ministro Joaquim Barbosa. Plenário, 05.09.2013.” (fls. 64.799).
O Réu, no mérito, defende a tese de não ter cometido o crime de
quadrilha, mas, quando muito, o delito de corrupção ativa em concurso
de pessoas. Essa percepção a respeito dos fatos que exsurgem dos autos
encontrou acolhida na corrente vencida no Pleno desta Corte que contou
com a adesão de quatro ministros.
Sem embargo dos argumentos ventilados nos Embargos Infringentes
do 3º réu, que, em essência, reiteram o que já constava dos autos em
diversas peças protocolizadas pelas defesas de diversos denunciados em
momento anterior ao da condenação pelo crime de quadrilha, não
entrevejo qualquer razão para modificar a posição exteriorizada no voto
proferido quando do julgamento da prática do crime de quadrilha pelo
Recorrente. Persevero no entendimento de que a prova dos autos revela,
de forma inequívoca, o cometimento do delito descrito no art. 288 do
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Código Penal pelo Embargante, porquanto a associação destes autos teve
como nítido escopo a prática de crimes em geral visando a um espúrio
projeto de manutenção no poder, e não apenas o cometimento de alguns
crimes específicos e efêmeros. Reitere-se que os crimes relatados nestes
autos só deixaram de ser praticados em 2005, porque foram amplamente
divulgados pela imprensa, e não porque o grupo que atuava em conjunto
entendeu que já alcançara o seu objetivo.
No voto que proferi em relação à prática do crime de quadrilha pelo
Recorrente, também houve uma farta demonstração de provas e dos fatos
extraídos dos autos que indicaram o cometimento do crime de quadrilha
por Delúbio Soares. Colho, assim, o ensejo para rememorar que, segundo
o acervo probatório dos autos:
i) o Recorrente, na condição de Tesoureiro de seu partido
na época dos fatos, integrou uma quadrilha estável e duradoura
abrangendo os núcleos político, publicitário e financeiro,
possuindo o propósito de obter recursos ilicitamente com vistas
à corrupção de parlamentares para o apoio político necessário à
governabilidade do país;
ii) o Embargante, amigo pessoal de Marcos Valério –
pessoa que, aliás, o introduziu nas relações com a cúpula de seu
partido –, atuava como elo entre o núcleo político e os núcleos
operacional e financeiro, integrado pelos bancos Rural e BMG, e
tinha como uma das funções precípuas indicar para Marcos
Valério os beneficiários dos recursos a serem disponibilizados
pelas empresas de Marcos Valério;
iii) após a celebração dos acordos com as agremiações
políticas, incumbia ao Embargante repassar a Marcos Valério os
valores a serem redistribuídos aos beneficiários. Munido dessa
informação, Marcos Valério acionava suas assessoras Simone
Vasconcelos e Geiza Dias para providenciar a obtenção do
dinheiro e a sua entrega ao beneficiário;
iv) as atividades ilícitas do Recorrente foram praticadas
por mais de dois anos de forma estável e eram voltadas para o
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cometimento de ilícitos indeterminados;
v) as reuniões partidárias, inclusive as destinadas à
formação de alianças, contavam com a participação ativa do
Recorrente, pessoa que participava das principais decisões de
sua agremiação;
vi) os saques de quantias vultosas na boca do caixa do
Banco Rural eram ordenados pelo Recorrente e contavam com a
participação dos outros membros da quadrilha, devendo ser
ressaltado que eles ocorreram por longo período e que
beneficiaram as mais diversas pessoas, o que afasta a tese de
que os crimes eram específicos e preestabelecidos, e
vii) como o controle de todas as despesas e receitas do PT
ficavam sob a responsabilidade do Recorrente, não é crível a
tese de que o Recorrente desconhecia o que estava fazendo e
com quem estava praticando os ilícitos.

No mesmo sentido, o Procurador-Geral da República demonstra a
inequívoca participação do Embargante na quadrilha, evidenciando que:
i) o réu Delúbio Soares, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, foi o
principal responsável pela parte financeira do núcleo político no esquema
criminoso; ii) o Embargante participava diretamente de todas as
negociações partidárias para a formação de coligações, o que atesta o seu
conhecimento dos ilícitos praticados, e iii) O Recorrente foi quem serviu
de elo entre os mais diversos núcleos da estável quadrilha, sendo
constantes as reuniões em Brasília e em São Paulo entre Delúbio Soares,
Sílvio Pereira, Marcos Valério e Rogério Tolentino, além de encontros no
hall do hotel Blue Tree em Brasília, onde Marcos Valério passou a
hospedar-se (fls. 67.818-67.819 e 67.826). O parquet reconhece,
expressamente, o preenchimento de todos os requisitos para a
condenação do Embargante pelo crime de quadrilha, porquanto houve o
concurso necessário de mais de três pessoas, a finalidade de praticar
diversos crimes (corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem
de dinheiro etc.), e a estabilidade, manifesta no período de atividade do
grupo criminoso, iniciado no ano de 2002 e encerrado em junho de 2005,
apenas pelo acontecimento de revelador depoimento do delator do
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esquema, o réu Roberto Jefferson (fls. 67.811-67.812).
In casu, salta aos olhos, portanto, que o Recorrente, na época dos
fatos tesoureiro de sua agremiação partidária, isto é, responsável pelas
finanças de seu partido, conhecia os ilícitos que estava praticando em
conjunto com os demais réus.
É de se destacar, aliás, que, em relação ao recorrente Delúbio Soares,
o caráter associativo do vínculo com outros integrantes do esquema é
incontroverso. O próprio Recorrente afirmou nos autos que já conhecia
José Genoíno, Sílvio Pereira e José Dirceu de longa data, tendo apenas
negado que a sua associação com eles tinha como escopo a prática de
ilícitos.
O Recorrente possuía profundo relacionamento com as pessoas ora
mencionadas e que atuaram em conjunto para a prática de crimes sem
que a associação fosse efêmera e ocasional. Marcos Valério, por exemplo,
que foi um dos pivôs dos crimes praticados, se relacionava intensamente
com o Recorrente atendendo suas determinações de disponibilização de
recursos com o fito de viabilizar o esquema ilícito. Por razões naturais,
nem tudo que faziam em conjunto era criminoso, mas muito do que
fizeram de forma associada configurava crime a ensejar a reprimenda
penal, nos termos do que reconhecido pelo Plenário desta Corte.
O argumento de que o Recorrente não conhecia todos os supostos
integrantes da quadrilha também não convence para a sua absolvição,
consoante já exposto por ocasião da análise das teses comuns ventiladas
nos Embargos Infringentes.
Ex positis, voto pelo desprovimento dos Embargos Infringentes na
parte em que foram admitidos, restando, assim, mantida a condenação do
Recorrente pelo crime de quadrilha.
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26/02/2014

PLENÁRIO

EMB.INFR. NA AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mantidas as penas?
Porque as penas dizem respeito ao mérito e não a pressuposto de
recorribilidade.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É verdade, mas já
foi decidido, no Plenário, que só haveria embargos infringentes em
relação à absolvição ou à condenação.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Excelência, me
permite? Cabe a distinção: uma coisa é ferir a matéria sob o ângulo da
admissibilidade, ou não, do recurso, e algo diverso é, entre a condenação
e a absolvição, ter a assunção da postura intermediária, isso quanto à
pena.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Ministro, na
sessão passada, nós estabelecemos o objeto da divergência para que eu
pudesse...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência,
então, apenas admite os extremos, ou seja, a absolvição ou a condenação?
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, eu estou
adstrito ao objeto da divergência. Se, no acórdão de admissão dos
embargos infringentes, por seis a cinco, da lavra do Ministro Luís Roberto
Barroso, ficou taxativo o cabimento dos embargos infringentes apenas em
relação à absolvição ou à condenação, excluída a possibilidade de
embargos infringentes em relação à dosimetria da pena? Indago a Sua
Excelência, o Ministro Luís Roberto Barroso, se esse foi o teor, porque foi
por esse teor que eu me baseei para trazer, aqui, o voto dos embargos
infringentes.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Reservo-me para a
oportunidade de votar, mas penso, seguindo, a meu ver – pode ser que
esteja equivocado –, a melhor doutrina, que é possível, no julgamento
desse recurso de revisão, o de embargos infringentes, chegar-se a um
meio-termo, considerada a absolvição e a condenação, e ter-se, portanto, a
fixação da pena.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Ministro Marco
Aurélio, eu peço vênia a Vossa Excelência, porque a sessão começou na
semana passada e nós debatemos esse tema; debatemos, também, agravo
regimental. Eu confesso que mesmo procurando ser...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ministro, na semana
passada, não julgamos o mérito dos embargos.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, mas nós
decidimos o objeto dos embargos infringentes. Ministro Luís Roberto,
Vossa Excelência, por gentileza, poderia apenas esclarecer essa minha
indagação, tendo em vista que Vossa Excelência foi o Relator, vencedor
dos embargos infringentes?
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Sem entrar no
mérito do argumento suscitado pelo Ministro Marco Aurélio - e mesmo a
linha de votação que vou seguir - está correto, Vossa Excelência, de que o
que constou no acórdão foi 4 votos em favor da absolvição para que
houvesse o cabimento dos embargos infringentes.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É, e, nos agravos
regimentais, Presidente, foram expungidos os termos de dosimetria da
pena, soma de penas de um crime e outro. Isso foi decidido no agravo
regimental. Por essa razão eu trouxe...
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ministro, admitidos os
embargos, estaremos a julgar presente o crime de quadrilha e se tem a
dosimetria.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Bom, eu estou,
digamos assim, ouvindo o Ministro Marco Aurélio, eu tenho a impressão
que nem os advogados gostariam de ser pegos de surpresa, nem eu, como
Relator; eu trouxe aquilo que foi, digamos assim, delimitado como objeto
da divergência. Preparei esse voto com as teses comuns...
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Sim, mas cada um tem o seu voto, ninguém está impedido de
proferir o seu voto.
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Por essa razão, acho
que o Ministro Fux deve concluir o ponto de vista dele e depois nós
suscitaremos as questões que nos parecerem próprias.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
(PRESIDENTE) - Eu observo que hoje...

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não há camisa de
força!
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Eu não queria
uma camisa de força, pelo contrário, eu me encaixei numa camisa de
força, fixada pelo Plenário, para que não houvesse surpresa na data de
hoje.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O Plenário nada
decidiu quanto à matéria de fundo. Julgando regimentais, assentou a
admissibilidade do recurso e este está em apreciação.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ
admissibilidade do recurso e o seu objeto.

FUX

(RELATOR)

-

A

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Uma coisa é não se
admitir os embargos...
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Não, eu sei a
diferença, Ministro Marco Aurélio.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – ... e, mesmo assim,
fiquei vencido, no que se tenha como objeto apenas a dosimetria da pena.
Algo diverso é, ante quatro votos vencidos quanto à absolvição, a maioria
chegar, no julgamento de fundo dos embargos, a uma posição
intermediária.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É verdade, agora
eu relembro apenas, eu procurei saber a data, e aqui eu verifico, pela
data, que, no julgamento dos agravos regimentais, houve, exatamente - é
só consultar a ementa dos agravos regimentais, o Presidente não está
presente, mas, quando ele voltar, ele poderá esclarecer -, no julgamento
dos agravos regimentais foi, exatamente, quando oferecido os embargos
infringentes, suscitada qual a matéria que seria discutida. E, aí, os agravos
regimentais limitaram o objeto da divergência, na forma do Regimento, a
quatro votos pela absolvição ou pela condenação. Isso até tem um sentido
lógico, porque suponhamos: quatro votos pela absolvição e quatro votos
pela condenação. Ora, se a finalidade dos embargos infringentes é fazer
com que prevaleçam os votos divergentes, uma vez absolvidos, não há
que se falar em dosimetria da pena.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ministro, os votos
existiram para o simples efeito de admissibilidade dos embargos, mesmo
porque qualquer um de nós pode, agora, evoluir.

4
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 5659485.

Supremo Tribunal Federal
Debate

Inteiro Teor do Acórdão - Página 59 de 171

AP 470 EI / MG
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Eu entendo que a
matéria está... Essa evolução, superando preclusões, data venia, eu
entendo que não é possível, mas eu respeito a opinião. Só pediria a Vossa
Excelência que... Se Vossa Excelência quer que eu prossiga...
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Não, Vossa Excelência prosseguirá. Eu só quero fazer
uma rápida intervenção.
Eu queria observar, um pouco na linha do que foi aventado pelo
Ministro Marco Aurélio e, também, pelo Ministro Dias Toffoli, é que nós
temos, hoje, um fato novo na discussão, que foi aventado da tribuna,
salvo engano pelo Doutor Hermes Guerrero, advogado de Ramon
Hollerbach, qual seja, que a Corte poderia, se quisesse, se entendesse
conveniente, evoluir, inclusive, no sentido da concessão de um habeas
corpus de ofício, no que diz respeito à dosimetria da pena, se concluir que
há graves incongruências, ilegalidades ou, eventualmente, até uma
teratologia.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Mas é que a Corte já o fez, inclusive naquele caso que foi
representado pela Defensoria Pública, em que foi concedido o habeas
corpus de ofício.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Foi precisamente o que
ocorreu, neste processo, com um dos réus, domiciliado no Estado de
Santa Catarina, de nacionalidade argentina, em cujo benefício esta Corte,
agindo de ofício, concedeu ordem de “habeas corpus” para reconhecer a
existência de nulidade processual absoluta.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Lá de Santa Catarina, exatamente.
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O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Isso. Exatamente. Se anulou o processo desde a
denúncia.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Se anulou quanto à quadrilha.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Exatamente.
Então, eu quero dizer, se a Corte caminhasse nesse sentido, não
estaria inovando, estaria atendendo a um pedido expresso, formulado da
tribuna, por um advogado legalmente constituído nos autos.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Senhor
Presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência que convivo bem com a
divergência, que é o objeto do recurso, de sorte que o Plenário decidirá.
Eu trouxe aquilo que ficou balizado pelo julgamento dos agravos
regimentais.
O
SENHOR
MINISTRO
(PRESIDENTE) - Pois não.
Vossa Excelência prossegue.

RICARDO

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Então, agora,
Senhor Presidente, vou tratar, rapidamente, da parte específica das
matérias suscitadas pelo terceiro denunciado.
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PLENÁRIO

EMB.INFR. NA AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS
TRIBUNAL PLENO
EMBARGOS INFRINGENTES NA
AÇÃO PENAL 470
DÉCIMOS QUARTOS EMBARGOS
INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL 470
SÉTIMOS
EMBARGOS
INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL 470
NONOS
EMBARGOS
INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL 470
DÉCIMOS
PRIMEIROS
EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO
PENAL 40
QUINTOS
EMBARGOS
INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL 470
DÉCIMOS
EMBARGOS
INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL 470
DÉCIMOS
TERCEIROS
EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO
PENAL 470

ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Senhor
Presidente, em primeiro lugar, eu cumprimento o voto cuidadoso e
substancioso do meu querido amigo e eminente Ministro Luiz Fux, que
percorreu, de acordo com a sua visão e a sua percepção dos fatos e do
Direito, conjunto de elementos probatórios existentes. Louvo, não por
formalidade, mas por mérito efetivo, o esforço notável de Sua Excelência.
Eu trago um voto sob perspectiva um tanto diferente e passo a lê-lo.
###
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PLENÁRIO

EMB.INFR. NA AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS
VOTO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO:

I. INTRODUÇÃO
1.
Logo no início de minha participação neste
julgamento, fiz três observações. A primeira foi uma crítica à centralidade
do dinheiro no sistema político brasileiro, com os custos estratosféricos
das campanhas majoritárias e proporcionais. A segunda, a de que tal
sistema, além do seu deficit democrático, era indutor da criminalidade. E
penso que tal diagnóstico foi confirmado pela recorrente sucessão de
escândalos políticos que continuaram a aparecer, em todos os níveis da
Federação, sem distinção de partidos, indo de um lado a outro do
espectro político. Minha terceira observação foi a de que a imensa energia
jurisdicional dispendida no julgamento da Ação Penal 470 terá sido em
vão se não produzirmos uma reforma política profunda, capaz de
baratear o custo das eleições, dar maior autenticidade ao sistema
partidário e ajudar na formação de maiorias consistentes no Congresso
Nacional.
2.
Ao retomar essa última fase do julgamento,
reitero essas convicções e destaco que nada de relevante aconteceu ou
parece estar em vias de acontecer em relação à reforma do sistema
político. Por essa razão, continuaremos a viver um abominável espetáculo
de hipocrisia, em que todos apontam o dedo para todos, enquanto muitos
procuram manter ocultos os seus cadáveres no armário. Pior que tudo:
temos um sistema político que não atrai vocações, que não mobiliza a
juventude, compreensivelmente afastada pelo medo do contágio das
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práticas aqui denunciadas e condenadas. Vivemos a derrota do idealismo,
diluído no argentarismo e na criminalidade política. Os juízos que
formulo a seguir são rigorosamente técnicos. É o Direito que fornece as
possibilidades e limites da minha atuação. Tal circunstância, no entanto,
não neutraliza a minha aflição com a falta de iniciativa política que nos
retém no abismo ético em que nos encontramos.

II. O JULGAMENTO ORIGINÁRIO
3.
No julgamento originário, o Plenário do Tribunal
dividiu-se em duas correntes no que diz respeito à configuração ou não
do crime de quadrilha ou bando. De um lado, a partir do voto proferido
pelo relator, Ministro Joaquim Barbosa, seis Ministros entenderam
caracterizada a prática do delito (Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes,
Marco Aurélio, Celso de Mello e Carlos Britto). Nessa linha, consideraram
que a prova dos autos seria suficiente não apenas para demonstrar a
ocorrência dos demais crimes (corrupção ativa, corrupção passiva,
peculato, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e gestão fraudulenta de
instituição financeira), mas também a criação deliberada de uma
associação estável e dotada de desígnios próprios, destinada à prática de
crimes indeterminados. Na síntese do eminente relator:
“O extenso material probatório, sobretudo quando
apreciado de forma contextualizada, demonstra a existência de
uma associação estável e organizada, formada pelos
denunciados, que agiam com divisão de tarefas, visando à
prática de delitos, como crimes contra a administração pública e
o sistema financeiro nacional, além de lavagem de dinheiro”.

4.
Na posição oposta, os Ministros Rosa Weber, Cármen
Lúcia, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli entenderam que a prova dos
autos não revelaria a presença do dolo específico exigido pelo tipo penal
de quadrilha. Ao revés, os elementos disponíveis permitiriam entrever
2
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apenas a formação de associações episódicas e conjunturais, destinadas à
prática de condutas determinadas. Isso levou a condenações pelo
conjunto de infrações identificadas, com os acréscimos relacionados ao
concurso de agentes e à continuidade delitiva. Não teria havido, porém, a
criação de uma entidade autônoma, com processos decisórios próprios e
diversos da mera superposição de seus membros. Tampouco estariam
presentes ou, pelo menos, devidamente demonstrados, os requisitos
igualmente necessários da estabilidade e da indeterminação de crimes.

III. O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
5.
No julgamento dos primeiros embargos de declaração,
assumi uma postura declarada de autocontenção. Entendi que aquele
recurso, por sua natureza e destinação, não se presta a promover uma
rediscussão ampla acerca dos fatos e das opções teóricas assumidas pela
Corte no julgamento do mérito da ação penal. Isso não me impediu de
sanar duas contradições internas da decisão: a do intermediário que ficara
com pena maior do que o mandante (João Cláudio Genú) e a do coautor
que ficara com pena maior que o autor principal (Breno Fischberg). Em
ambos os casos, votei pelo realinhamento das penas aplicadas aos
condenados, observados os critérios utilizados para os corréus implicados
nos mesmos crimes. Ou seja: embora a dosimetria não fosse objeto de
exame autônomo no âmbito dos embargos de declaração, foi necessário
mudar algumas penas em razão do reconhecimento de vícios internos ao
acórdão. Em ambos os casos, essa foi a posição da maioria.
6.
Após o parcial provimento dos embargos de Breno
Fischberg e João Cláudio Genu, o Ministro Teori Zavascki retificou os
votos que já havia proferido para reconhecer a existência do que, a seu
ver, corresponderia a outra contradição interna do acórdão, mais
abrangente, relativa à valoração do crime de quadrilha em relação aos
demais delitos que foram objeto de condenações. Nessa ocasião, afirmou
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S. Exa:
“O que se verifica no acórdão, na verdade, é uma
discrepância de natureza objetiva na fixação da pena-base de
um determinado delito em relação a outros delitos imputados
ao mesmo réu: embora semelhantes as circunstâncias judiciais
consideradas desfavoráveis, o avanço entre a pena mínima
cominada em lei e a pena-base fixada chegou a percentuais de
até setenta e cinco por cento do máximo possível para o crime
de formação de quadrilha, aproximando-se do máximo da pena
em abstrato, em completo descompasso com o critério adotado
para os demais delitos, fixados em patamares mais ou menos
semelhantes entre si, mas significativamente inferiores, que em
geral não chegaram sequer a um terço daquele percentual.”

7.
Essa também foi a compreensão dos Ministros Ricardo
Lewandowski, Dias Toffoli e Marco Aurélio, que acompanharam o voto
do Ministro Teori Zavascki. Isto é: os votos vencidos identificaram uma
desproporção objetiva entre os percentuais de aumento utilizados para
elevar a pena-base da quadrilha e as dos demais delitos imputados aos
mesmos réus. Em termos numéricos, essa disparidade foi consolidada
pelo Ministro Dias Toffoli e pode ser verificada na tabela abaixo:
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III. VOTO NOS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES
8.
Considero, com todas as vênias de quem pense
diferentemente, que houve uma exacerbação inconsistente das penas
aplicadas pelo crime de quadrilha ou bando, com a adoção de critério
inteiramente
discrepante
do
princípio
da
razoabilidadeproporcionalidade. Tal critério, ademais, afastou-se dos dois outros
precedentes do próprio Tribunal, nos quais houve condenações por
formação de quadrilha, também em casos envolvendo corrupção política.
De forma ainda mais concreta, a desproporção se verifica em relação ao
próprio critério que foi aplicado, nessa mesma ação penal, para a fixação
da pena-base nas demais condenações impostas aos mesmos réus. E
considero, sempre com o respeito devido e merecido, que a causa da
discrepância foi o impulso de superar a prescrição do crime de quadrilha,
com a consequência de se elevar parte das condenações e até de se
modificar o regime inicial de cumprimento das penas.
9.
Não é difícil demonstrar o ponto e sirvo-me aqui do
mesmo raciocínio inicialmente desenvolvido pelo Ministro Teori
Zavascki. Apenas para fins de encadeamento do raciocínio, rememore-se
que, no sistema brasileiro, a determinação da pena segue um critério
trifásico (Código Penal, art. 68): na primeira fase fixa-se a pena base; na
segunda computam-se as circunstâncias atenuantes e agravantes; e, por
último, as causas especiais de diminuição e aumento. A distorção aqui
apontada verificou-se, de forma objetivamente constatável, na primeira
fase.
10.
A pena-base, como sabido, é fixada entre o mínimo e o
máximo previsto no tipo penal, levando-se em conta as circunstâncias
judiciais do art. 59 do Código Penal, a saber: culpabilidade, antecedentes,
conduta social e personalidade do agente, motivos, circunstâncias e
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consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Em
função da presença ou não dessas circunstâncias, vai-se subindo na escala
da pena, do mínimo em direção ao máximo.
11.
Pois bem: todos os embargantes foram condenados por
crimes diversos, consoante decisão já transitada em julgado. Além disso,
por 6 votos a 4, alguns deles foram condenados pelo crime de quadrilha,
objeto de reapreciação no presente recurso. Examino como foi feita a
valoração da conduta e, por conseguinte, o cálculo da pena de cada um
dos embargantes que integram o chamado núcleo político, cujos recursos
estão em pauta hoje.
12.
Delúbio Soares foi condenado pelos crimes de corrupção
ativa e quadrilha. As circunstâncias judiciais desfavoráveis identificadas
no acórdão condenatório foram em número de 4 (quatro): culpabilidade,
motivo do crime, circunstâncias do crime e consequências do delito. Na
determinação da pena por corrupção ativa – crime cuja pena mínima é de
2 anos e a pena máxima de 12 anos – o acórdão condenatório fixou-a em 4
anos. Isso significa que determinou um aumento de 20% em relação à
diferença ou intervalo entre a pena mínima e máxima (a diferença entre a
pena mínima e a máxima é de 10 anos, tendo a pena-base sido majorada
em 2 anos). No tocante ao crime de quadrilha – cuja pena mínima é de 1
ano e máxima de 3 anos –, o acórdão impugnado fixou a pena-base em 2
anos e 3 meses. Isso significa que, valorando as mesmas circunstâncias
judiciais, majorou a pena em 63% (a diferença entre a pena mínima e a
máxima é de 2 anos, tendo a pena-base sido majorada em 1 ano e 3
meses).
13.
No caso do embargante José Genoíno, igualmente
condenado por corrupção ativa e quadrilha, as coisas se passaram de
modo semelhante. As circunstâncias judiciais desfavoráveis identificadas
no acórdão condenatório, em relação a ele, também foram em número de
4 (quatro): culpabilidade, motivo do crime, circunstâncias do crime e
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consequências do delito. Na determinação da pena por corrupção ativa, o
acórdão condenatório fixou-a em 3 anos e 6 meses, correspondentes a
15% da diferença entre a pena mínima e a máxima. Já no tocante ao crime
de quadrilha, a pena-base foi fixada em 2 anos e 3 meses. Isso representa
um aumento de 63% da diferença entre a pena mínima e a máxima.
14.
Com tinturas ainda mais fortes, o mesmo quadro se repete
no caso do embargante José Dirceu, condenado, como os anteriores, por
corrupção ativa e quadrilha. As circunstâncias judiciais desfavoráveis
identificadas no acórdão condenatório, em relação a ele, foram
igualmente em número de 4 (quatro): culpabilidade, motivo do crime,
circunstâncias do crime e consequências do delito. Sua pena-base, em
relação ao crime de corrupção ativa, foi de 4 anos e 1 mês, significando
uma elevação de 21% em relação ao intervalo entre a pena mínima e a
pena máxima. No que diz respeito ao crime de quadrilha, a pena-base foi
fixada em 2 anos e 6 meses, correspondendo a uma majoração de 75% em
relação à diferença entre a pena mínima e a pena máxima. Neste caso,
estabeleceu-se como pena-base quase o limite de pena máxima, antes
mesmo de se apreciar a incidência de qualquer agravante ou causa de
aumento.
15.
No caso do embargante José Roberto Salgado, condenado
por lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira,
evasão de divisas e formação de quadrilha, repetiu-se situação
semelhante. Quanto ao crime de quadrilha, as circunstâncias judiciais
desfavoráveis identificadas no acórdão condenatório foram em número
de 4 (quatro): culpabilidade, motivo do crime, circunstâncias do crime e
consequências do delito. Na determinação da pena por evasão de divisas
– na qual se verificou a maior exacerbação –, o acórdão condenatório
fixou-a em 2 anos e 9 meses, correspondentes aproximadamente a 18% da
diferença entre a pena mínima e a máxima, considerando desfavoráveis 3
(três) circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivo do crime e
circunstâncias do crime). Já no tocante ao crime de quadrilha, a pena-base
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foi fixada em 2 anos e 3 meses. Isso representa um aumento de 63% da
diferença entre a pena mínima e a máxima. Trata-se de uma variação de
350% entre uma coisa e outra, impossível de ser explicada apenas pela
existência de uma circunstância desfavorável adicional.
16.
Por fim, o mesmo padrão é observado em relação à
embargante Kátia Rabelo, condenada por lavagem de dinheiro, gestão
fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas e formação de
quadrilha. As circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação ao crime
de quadrilha foram em número de 4 (quatro): culpabilidade, motivo do
crime, circunstâncias do crime e consequências do delito. Na
determinação da pena por evasão de divisas – na qual se verificou,
também aqui, a maior exacerbação –, o acórdão condenatório fixou-a em
2 anos e 9 meses, correspondentes aproximadamente a 18% da diferença
entre a pena mínima e a máxima, considerando desfavoráveis 3 (três)
circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivo do crime e circunstâncias
do crime). Já no tocante ao crime de quadrilha, a pena-base foi fixada em
2 anos e 3 meses. Isso representa um aumento de 63% da diferença entre a
pena mínima e a máxima, aplicando-se a mesma observação do parágrafo
anterior.
17.
Veja-se, então: levando em conta as mesmas circunstâncias
judiciais, o percentual de aumento foi multiplicado de três a quatro vezes
apenas na aplicação das penas de quadrilha a cada um dos condenados. E
aqui não se pode afirmar que os fatos tomados em consideração fossem
substancialmente diversos na análise de cada um dos delitos, o que
poderia explicar a desproporção. Pelo contrário, o que se extrai do
acórdão é a utilização do mesmo conjunto básico de elementos para a
justificação das diferentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. A
desproporção e a irrazoabilidade do critério saltam à vista. Note-se que
não se trata de uma comparação entre juízos formulados em processos
distintos ou mesmo por julgadores distintos, mas, sim, de uma
incongruência a meu ver insuperável no interior do próprio acórdão
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condenatório.
18.
Note-se, igualmente, que não se trata de exigir que as
penas por cada delito sejam fixadas com “proporção exata”, na linha do
que sustentou o Ministério Público em contrarrazões. Estou de acordo
que não deva ser assim. Mas não posso deixar de constatar que o acórdão
situou-se no extremo oposto. Tratar isso com naturalidade transformaria
a graduação da pena em ato de vontade livre, o que é incompatível com o
Estado de direito. Nessa linha, com o devido respeito, penso que o
raciocínio sustentado pelo Parquet não legitima a valoração efetuada
quanto ao crime de quadrilha na AP 470, e sim a infirma.
19.
De toda forma, para evitar simplificações excessivas, tive o
cuidado de fazer uma pesquisa no histórico ainda recente de ações penais
julgadas por esse mesmo Supremo Tribunal Federal, envolvendo
especificamente o crime de quadrilha e outros delitos relacionados à
corrupção política. O que apurei foi o seguinte:
a)
AP 396/RO (Natan Donadon): houve condenação pelos
crimes de peculato (CP, art. 312) e formação de quadrilha (CP, art. 288) .
Na dosimetria, a Ministra Cármen Lúcia, relatora, fixou a pena-base do
peculato em 8 anos e 3 meses – i.e., 6 anos e 3 meses acima do mínimo
legal (2 anos) – e a da quadrilha em 2 anos e 3 meses – i.e., 1 ano e 3 meses
acima do mínimo (1 ano). Em ambos os casos, S. Exa. avançou os mesmos
62,5% na escala penal. Prevaleceu, contudo, o voto do Ministro Dias
Toffoli, que definiu a pena-base do peculato em 5 anos – i.e., 3 anos
superior ao mínimo (2 anos) – e a da quadrilha em 2 anos – i.e., 1 ano
acima do mínimo legal (1 ano). Dessa forma, o Tribunal exasperou a
pena-base em 30% no peculato e em 50% na quadrilha.
b)
AP 481/PA (Asdrúbal Mendes Bentes): houve condenação
pelos crimes de corrupção eleitoral (Código Eleitoral, art. 299) ,
esterilização cirúrgica irregular (Lei nº 9.263/1996, art. 15) , estelionato
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(CP, art. 171) e quadrilha (CP, art. 288). Na dosimetria, o Tribunal
acompanhou o Relator, Ministro Dias Toffoli, que definiu as penas-bases
da seguinte forma:
(i)
Corrupção eleitoral: 1 ano e 2 meses (1 ano, 1 mês e 29 dias
acima do mínimo) – majoração de 29%
(ii)
Esterilização cirúrgica irregular: 2 anos e 4 meses (4 meses
acima do mínimo) – majoração de 5,5%
(iii)
Estelionato: 1 ano e 2 meses (2 meses acima do mínimo) –
majoração de 4,2%
(iv)
Quadrilha: 1 ano e 2 meses (2 meses acima do mínimo) –
majoração de 8,3%.
20.
Como se observa, em nenhum dos dois casos a pena-base
do crime de quadrilha foi fixada com uma discrepância tão grande em
relação às demais penas fixadas. Já no caso aqui presente, a pena-base do
embargante José Dirceu, por exemplo, foi fixada em 2 anos e 6 meses,
avançando 75% na escala penal, a ponto de quase atingir o teto legal (3
anos). Para que se tenha uma ideia, a condenação por corrupção ativa
teve a pena-base definida em 4 anos e 1 mês – uma elevação de apenas
21% em relação ao intervalo entre as penas mínima e máxima. Trata-se de
uma variação superior a 250% entre uma coisa e outra. Como apontado
pelo Ministro Teori Zavascki, tal situação se reproduz nas demais
condenações por quadrilha. E apenas nestas, ao menos com essa peculiar
intensidade.
21.
Ao comentar o julgamento da Ação Penal 470, muito antes
de ser Ministro, escrevi na Resenha de 2012 para o site Consultor Jurídico,
que ele fora “um ponto fora da curva”. Embora vista como enigmática, a
expressão tinha dois sentidos. Em primeiro lugar, significava o
rompimento com uma tradição de leniência e impunidade em relação a
certo tipo de criminalidade política e financeira. Numa segunda acepção,
ela designava a exacerbação de certas penas, em patamar discrepante da
jurisprudência do Tribunal e dos parâmetros utilizados para outros

10
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 5609093.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. ROBERTO BARROSO

Inteiro Teor do Acórdão - Página 72 de 171

AP 470 EI / MG
delitos no mesmo processo. Foi este o caso em relação ao crime de
quadrilha ou bando, com todas as suas conotações. E aqui não tenho a
pretensão de convencer todos e cada um dos Ministros da inadequação
desse desalinhamento. Como membro do colegiado, tudo o que posso
fazer é explicitar com toda a transparência as razões do meu próprio
convencimento.
22.
Pessoalmente, considero essa questão uma preliminar de
mérito. Mas antes de demonstrar o ponto, penso ser próprio fazer uma
reflexão prévia. Na minha visão, sem a exacerbação seletiva que apontei
acima, as penas por quadrilha já estariam todas prescritas e,
consequentemente, teria sido extinta a punibilidade em relação a elas.
Isso porque as penas cabíveis ficariam em patamar inferior a 2 (dois)
anos. Pelo art. 109, V, do Código Penal, penas não superiores a esse
patamar prescrevem em 4 (quatro) anos. O recebimento da denúncia se
deu em agosto de 2007. As condenações se deram em dezembro de 2013,
de modo que, caso tivessem sido fixadas com mínima proporção às dos
demais delitos – ainda que com variação razoável para maior – as penas
de quadrilha estariam inequivocamente prescritas .
23.
Reitero que não modifiquei as penas, por ocasião dos
embargos de declaração, por entender que seria tecnicamente impróprio
fazê-lo naquela via e circunstância. Mas, no mérito, estou de acordo com a
divergência então inaugurada pelo Ministro Teori Zavascki e
acompanhada pelos Ministros Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e
Marco Aurélio. Em verdade, não sou sequer convencido de que o avanço
em relação à pena-base de quadrilha ou bando deva necessariamente
corresponder ao maior percentual adotado para a pena-base do segundo
delito exacerbado em maior medida. Mas o ponto não é relevante aqui.
Seja como for, a consequência desse raciocínio é a constatação objetiva de
extinção da punibilidade, por ocorrência da prescrição.
24.

Chega-se aqui a uma situação que, se consumada,
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configuraria grave incongruência jurídica. Mantidas, no julgamento do
presente recurso, as posições já delineadas, tem-se o seguinte quadro:
cinco dos Ministros presentes votaram pela condenação pelo crime de
quadrilha; quatro dos Ministros votaram pela absolvição; e pelo menos
dois Ministros entendem que houve, em qualquer caso, extinção da
punibilidade. Vale dizer: a maioria do colegiado entende que não é o caso
de aplicação e execução da pena pelo crime de quadrilha, seja por
atipicidade, seja por extinção da punibilidade. Considero,
consequentemente, que a incidência da pena, contra o convencimento da
maioria, constituiria uma hipótese de injustiça flagrante, que não deve ser
chancelada pelo intérprete. Não fora por qualquer outra razão, somente
esta já seria suficiente para que eu desse provimento ao recurso.
25.
Com isso, retomo o meu raciocínio de que se está aqui
diante de uma questão de mérito. A prescrição da pena em tese, em rigor
técnico, é uma preliminar de mérito. Pois bem: o Ministro Teori Zavasky
demonstrou, de modo irrefutável, o máximo de pena que poderia ser
aplicado ao crime de quadrilha, sem quebra do mínimo de coerência
interna que se deve exigir do acórdão. Isto é, sem violar o mandamento
constitucional da proporcionalidade, comprometendo sua validade. Não
se trata de revisitar a dosimetria. Trata-se de um juízo prévio à
determinação das penas concretas. Vale dizer: mesmo em caso de
condenação, nenhuma pena poderia exceder tal patamar. Por isso
considero a questão passível de ser conhecida em sede de embargos
infringentes, que envolvem um novo exame quanto à procedência ou
improcedência das imputações. Tal como considerei possível rever penas
específicas em embargos de declaração, não de forma autônoma, mas na
esteira do reconhecimento de vício interno do acórdão. Diante disso, não
posso, nem mesmo em tese, declarar a procedência e referendar a
execução da pena em um caso inequívoco de extinção da punibilidade.
Não fosse pela via dos presentes embargos, a hipótese seria de concessão
de habeas corpus de ofício.
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26.
Pois bem: estabelecida a pena máxima a que legitimamente
se poderia chegar, é essa a sanção que preciso tomar como parâmetro
para a contagem do lapso prescricional. Não se trata de uma pena em
perspectiva, estimada à luz dos critérios que seriam utilizados em sua
fixação caso constatada a culpabilidade. Não. Cuida-se, ao contrário, da
pena máxima validamente aplicável, sem incidir na desproporção
objetiva e injurídica apontada. E assim verifico, de plano, que essas penas
máximas, em relação a todos os embargantes aqui considerados,
encontram-se prescritas, por serem todas inferiores a 2 (dois) anos. Desse
fato decorre a extinção da punibilidade quanto ao crime de quadrilha ou
bando.
27.
Portanto, o meu entendimento é no sentido de que a
prescrição, tal como configurada e apresentada acima, constitui uma
preliminar de mérito, a ser pronunciada antes e independentemente do
juízo condenatório ou absolutório. E, por essa razão, dou provimento ao
recurso para declarar extinta a punibilidade. No entanto, para evitar uma
imensa discussão paralela, de natureza procedimental, adianto que, caso
fosse avançar para o mérito propriamente dito, meu voto estaria alinhado
aos fundamentos que foram sustentados pela Ministra Rosa Weber.
Concluiria, assim, que a hipótese foi de coautoria e não de quadrilha –, o
que importa, igualmente, no provimento do recurso.
28.
Essa convicção quanto à extinção da punibilidade em
relação ao crime de quadrilha não minimiza o evidente juízo de
reprovação que se deve fazer quanto aos episódios gravíssimos que
restaram comprovados. Com a minha adesão, todos os embargantes
foram condenados pelo Tribunal, por decisão irrecorrível, pelos crimes de
corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e
gestão fraudulenta. As penas definitivas em relação a tais crimes foram as
seguintes:
-

José Dirceu: 7 anos e 11 meses
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-

José Genoíno: 4 anos e 8 meses
Delúbio Soares: 6 anos e 8 meses
Marcos Valério: 37 anos, 5 meses e 6 dias
Cristiano Paz: 23 anos, 8 meses e 20 dias
Ramon Hollerbach: 27 anos, 7 meses e 20 dias
Simone Vasconcelos: 12 anos, 7 meses e 20 dias
Kátia Rabello: 14 anos e 5 meses
José Roberto Salgado: 14 anos e 5 meses.

29.
São penas altas, que levaram em conta o desvalor da
conduta e as circunstâncias dos crimes. Penas que, no geral,
correspondem a uma ou mais condenações por homicídio (cujas penas
vão de 6 a 20 anos). Mais que isso, superando uma tradição de
impunidade, foram concretamente executadas. Nesse contexto, não se
justifica o emprego do tipo de quadrilha como um adicional punitivo. A
sua caracterização pressupõe o dolo específico de constituir uma
associação estável com desígnios próprios, destinada ao cometimento de
delitos indeterminados. E isso, com todas as vênias dos que pensam
diferentemente, não corresponde à minha compreensão dos autos.
30.
Fontes diversas divulgam o sentimento difuso de que
qualquer agravamento das penas é bem-vindo e de que a imputação de
quadrilha, em particular, teria caráter exemplar e simbólico. É
compreensível a indignação contra a histórica impunidade das classes
dirigentes no Brasil. Mas o discurso jurídico não se confunde com o
discurso político. E o dia em que o fizer, perderá sua autonomia e
autoridade. O STF é um espaço da razão pública, e não das paixões
inflamadas. Antes de ser exemplar e simbólica, a Justiça precisa ser justa,
sob pena de não poder ser nem um bom exemplo nem um bom símbolo.
31.
Minha posição é de que o marco institucional representado
pela Ação Penal 470 servirá melhor ao país se não se apegar a rótulos
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infamantes ou a exacerbações punitivas. Justiça serena, como deve ser,
rigidamente baseada naquilo que a acusação foi capaz de demonstrar,
sem margem de dúvida. A condenação maior que recairá sobre alguns
dos réus não é prevista no Código Penal: a de não haverem sequer
tentado mudar o modo como se faz política no Brasil. Por não terem
procurado viver o que pregavam. Por haverem se transformado nas
pessoas contra quem nos advertiam.
32.
Em conclusão: entendo que está extinta a punibilidade dos
réus pela ocorrência de prescrição da sanção máxima que poderia ser
validamente aplicável, sob pena de o acórdão conter vício interno
insuperável. No mérito propriamente dito, entendo que a hipótese foi de
coautoria e não de quadrilha. Reitero aos colegas que ao apresentar a
minha própria valoração sobre os fatos e o Direito, não estou fazendo
juízo de valor sobre a opinião de quem quer que seja. A vida comporta
muitos pontos de observação. Está em André Gide: “Creia nos que
buscam a verdade. Duvide dos que a encontram”. Um juiz constitucional
tem o dever de dialogar com a sociedade e eu expus os fundamentos da
minha convicção com o máximo de sinceridade e transparência de que fui
capaz.
33.
Com essas considerações,
embargos infringentes. É como voto.

dou

provimento

aos

15
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 5609093.

Supremo Tribunal Federal
Debate

Inteiro Teor do Acórdão - Página 77 de 171

26/02/2014

PLENÁRIO

EMB.INFR. NA AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS
DEBATE
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Ministro Barroso, Vossa Excelência me permite?
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Claro, pois não.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Em que dispositivo do Código Penal se encontram esses parâmetros
tarifários que Vossa Excelência está utilizando em seu voto?
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Não, eu não creio..
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Vinte por cento, aumentou-se quarenta. Isso não existe, Ministro. É pura
discricionariedade de Vossa Excelência. Admita isso.
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Eu vou demonstrar
o meu argumento e, em seguida, terei muito prazer de debater com Vossa
Excelência, por quem tenho grande consideração e admiração intelectual.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Não se trata de debater. Eu pergunto a Vossa Excelência onde está dito,
no Código Penal, que o juiz tem que, numa determinada situação, aplicar
um aumento de 20%, de 30 % ou de 40%, já que Vossa Excelência acha
que houve um exagero, um absurdo.
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Eu vou chegar lá,
Presidente.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Na fixação de uma pena de dois anos e três meses para quem praticou,
em quadrilha ou bando, os crimes de que ora estamos tratando. É disso
que se cuida.
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Eu entendo o ponto
de Vossa Excelência e vou chegar a ele.
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PLENÁRIO

EMB.INFR. NA AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS
DEBATE
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Leniência que está se encaminhando a ocorrer com a contribuição de
Vossa Excelência.
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Eu respeito a
opinião de Vossa Excelência.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) É fácil fazer discurso político, Ministro Barroso, e, ao mesmo tempo,
contribuir para aquilo que se quer combater. É muito simples dizer que o
sistema político brasileiro é corrupto, que a corrupção está na base de
funcionamento de quase todas as instituições, e, quando se tem a
oportunidade de usar o sistema jurídico para coibir essas nódoas, parte-se
para a consolidação daquilo que se aponta como conducente à corrupção.
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Eu entendo e
respeito a posição de Vossa Excelência.
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PLENÁRIO

EMB.INFR. NA AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

DEBATE
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Senhores Ministros, antes de encerrar esta sessão, eu gostaria de, mais
uma vez, trazer os dados técnicos - esses, sim, técnicos e não estatísticas,
percentuais - que levaram à exacerbação da pena de quadrilha neste caso.
Quais foram esses dados técnicos, dados concretos dos autos? A
quantidade de agentes, os montantes movimentados pela quadrilha. E aí,
Ministro Barroso, eu diria a Vossa Excelência: é um absurdo querer
comparar este caso com o caso Donadon, com o outro caso citado por
Vossa Excelência, porque, financeiramente, foram casos em que foram
movimentadas quantias bem mais modestas.
Neste caso, as cifras são da ordem de 70, 75 milhões, ou,
confessadamente pelo senhor Delúbio Soares, 55 milhões de reais. O
tempo em que essa quadrilha movimentou toda essa montanha de
dinheiro, a forma como esse dinheiro era distribuído aos parlamentares,
tudo isso foi objeto de debate intenso aqui neste Plenário. Agora Vossa
Excelência me chega aqui já com uma fórmula prontinha, já proclamou
inclusive o resultado do julgamento. Na sua chamada "preliminar de
mérito", Vossa Excelência já disse qual é o placar antes mesmo que o
Colegiado tivesse votado. A fórmula já está pronta. Indago se Vossa
Excelência já a tinha antes de chegar a este Tribunal. Parece que sim.
Então, o Tribunal não deliberou no vácuo, ele não exerceu a
arbitrariedade. Os fatos são graves, são gravíssimos. De maneira que,
trazer para o Plenário do Supremo Tribunal Federal um discurso político
- puramente político - para infirmar a decisão tomada por um Colegiado,
num primeiro momento, confirmada em embargos de declaração confirmada -, isso me parece inapropriado, para não dizer outra coisa,
Ministro Barroso. Só isso.
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Eu acho que Vossa
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Excelência pode ter a opinião que tiver - eu respeito - e expressá-la do
modo que considere próprio expressá-la.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Já me expressei. A sua decisão não é técnica, Ministro. É simplesmente
política. É isso o que eu estou dizendo.
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - O que eu estou
dizendo a Vossa Excelência, e é o fundamento do meu voto, é que os
crimes de corrupção ativa, de corrupção passiva, de lavagem, de evasão
de divisas e de gestão fraudulenta de instituição financeira não são menos
graves do que o de quadrilha. Eles são mais graves do que o de quadrilha
e, inclusive, são apenados com reprimendas maiores. De modo que se, em
relação a esses crimes, o Tribunal aumentou a pena entre 15% e 21%
como regra, e, em relação à quadrilha ou bando,...
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Isso não está no Código, Ministro.
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - ...aumentou a pena
em 63% ou 75%, eu considero isso uma contradição interna existente no
acórdão. E nem estou explorando, Presidente - porque não tenho
interesse em polemizar, e, aqui, de resolver -, que essa exacerbação tenha
sido feita para evitar a prescrição ou para mudar regime de semiaberto
para fechado. Eu não preciso especular isso.
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Eu só estou
entendendo que não há sentido - e, portanto, a consideração é técnica e
não política - em se majorar quadrilha ou bando em 75% e corrupção
ativa em 21%, quando corrupção ativa é muito mais grave e quando as
circunstâncias judiciais eram rigorosamente as mesmas.
Mas eu não estou tentando convencer Vossa Excelência,
diferentemente disso, e muito menos me passaria pela cabeça insinuar
qualquer motivação indevida de Vossa Excelência ao fazer isso. Portanto,
Vossa Excelência votou de acordo com a consciência de Vossa Excelência.
Eu já elogiei o papel que Vossa Excelência desempenhou nesse
julgamento.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) -
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Eu não preciso do seu elogio, Ministro, eu não preciso.
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Eu estou
manifestando a minha opinião e, para mal dos pecados de Vossa
Excelência, o meu voto vale tanto quanto o de Vossa Excelência. Portanto,
o esforço para depreciar quem pensa diferentemente, com todo o
respeito, é um teste civilizatório. É a inaceitação do outro. Quem pensa
diferente de mim só pode estar mal intencionado ou com uma motivação
indevida. É errada essa forma de pensar. Nós precisamos evoluir o
patamar ético do país e respeitar o outro, discutir o argumento e não a
pessoa. É assim que se vive civilizadamente.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) O que é o voto de Vossa Excelência senão um rebate ao acórdão do
Supremo Tribunal Federal? É isso apenas.
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - O voto que proferi é
o voto que corresponde ao meu entendimento.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Agora, o que eu estou dizendo é que não há nada de técnico. A lei penal
brasileira estabelece para o crime de quadrilha o mínimo de um e o
máximo de três anos. O Tribunal não extrapolou esse parâmetro. É
simplesmente isso.
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Eu considero
atécnico aumentar 75%.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Setenta e cinco por cento! Isso é... É manipulação, Ministro!
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Mas eu não acho
que eu estou certo e Vossa Excelência está errado. Eu só penso
diferentemente. É isso que temos que acostumar nessa vida.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Dizer que a fixação de uma pena de dois anos e três meses, ou de dois
anos e seis meses para réus que cometeram os crimes que cometeram,
cumprem pena por isso, da forma que cometeram, dizer que isso é
arbitrariedade, que isso é... - eu nem me lembro mais o termo usado por
Vossa Excelência -, me perdoe, Ministro Barroso, me perdoe.
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EXPLICAÇÃO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente,
começo por elogiar o voto de Vossa Excelência, que foi primorosíssimo.
Como se sabe, neste caso votei pela inocência dos réus. Por maioria, fui
vencida, e, por decisão do Plenário, aqueles que tivessem votado no
sentido da não condenação não participavam, como não participamos, da
dosimetria da pena: eu, Ministra Rosa, Ministro Dias Toffoli, e Ministro
Lewandowski.
Como a decisão foi tomada por maioria, tanto que estamos em sede
de embargos infringentes, vou dar provimento a todos os recursos ratificando o voto que já proferi - no sentido que me parece mais benéfico
aos réus. Meu entendimento é de que o Ministério Público não
comprovou a prática do delito de quadrilha. Quer dizer, José Dirceu, José
Genoíno, Delúbio, Kátia Rabelo, Cristiano Paz, Ramon Hollerbach,
Marcos Valério não se associaram - e o momento consumativo seria o da
associação, segundo a doutrina, para citar, de novo, Nelson Hungria,
apenas - ou seja, a minha compreensão e o estudo dos autos me levaram à
inocência quanto a este crime. Parece-me que o reconhecimento da
inocência é até mais benéfico do que a extinção da punibilidade pela
prescrição. Óbvio que, vencida, eu acompanharei o que Vossa Excelência
põe relativamente à prescrição.
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Eu pensei,
Ministra Cármen Lúcia, o meu convencimento - aqui fiz o meu voto, eu
não participei do julgamento, portanto, votei como eu senti juridicamente
a questão -, de modo que o meu convencimento é a ocorrência da
prescrição nos termos em que falei.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Não reconhecida a
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prescrição, eu apenas ratificaria meu voto no sentido da absolvição.
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Porém, para não
nos enredarmos num imbróglio processual que produziria um impasse...
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Mas qual seria o fundamento dessa prescrição, Ministro?
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Se a maioria for pela
inocência, não se chegaria a esse dado....
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Eu entendo, eu
entendo.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Mas eu estou
ponderando isso, apenas para o acertamento das minhas ideias...
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - A verdade é, tal
como estruturado o meu voto, se não prevalecer a prescrição, a
preliminar de mérito de prescrição, chegando-se ao mérito, eu
acompanho o voto da Ministra Rosa Weber tal como anunciei e já deixei
isso antecipado. Portanto, em rigor, sendo preliminar de mérito, a
prescrição viria.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - O meu raciocínio
seria o oposto. Eu ratificaria o meu voto no sentido da inocência, dando
provimento aos recursos, sem cogitar da prescrição.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Ministro Barroso, Vossa Excelência admite, então, a existência do crime
de quadrilha, mas fixa a pena...
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Não.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - É por isso que eu
ponderei...
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - A minha
avaliação é de que, como preliminar de mérito, a prescrição prescinde do
juízo.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Na verdade, Sua Excelência está acolhendo por dois motivos.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Não. Ele disse "se
superado" este, ele vai ao mérito; e eu, o contrário.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Pelos dois fundamentos.
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - É isso. Eu acho
que a prescrição, sendo preliminar de mérito, ela prescinde do juízo de
absolvição ou de condenação. Apenas para não ficar com uma posição
ambígua, eu já deixei claro que, se chegarmos ao mérito, eu tenho posição
também.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Mas, para o réu,
significa que ele teve um reconhecimento prescrito.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Reconheço, Senhor
Presidente, que a consumação do lapso prescricional, por implicar a
extinção da punibilidade, obsta o exame do próprio mérito da causa penal.
Também não desconheço que a prescrição da pretensão punitiva do
Estado traduz matéria de ordem pública e que, uma vez caracterizada, impede
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o órgão judiciário competente, como assinalado, de examinar o fundo da
controvérsia penal (HC 63.765/SP, Rel. Min. FRANCISCO REZEK –
HC 73.120/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – HC 115.098/RJ, Rel. Min.
LUIZ FUX, v.g.).
Não obstante tais considerações, entendo que o Tribunal, podendo
absolver, desde que seja o caso, deverá superar a questão prejudicial de mérito
e, prosseguindo no exame do litígio penal, proferir decisão de conteúdo
absolutório, evidentemente mais favorável, contanto que os elementos
produzidos nos autos permitam tal solução.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ministro, como não
chegamos à prescrição pela pena em abstrato, podemos chegar pela
fixada.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - In concreto.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Então, para
caminharmos nesse sentido, precisamos assentar que pena é essa. E a
conclusão pressupõe a culpabilidade.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Se houve a
condenação, não é, Ministro? Por isso é que teríamos que saber se a
condenação seria mantida, pois, caso contrário, não há se falar em
prescrição.
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - É, eu entendo. O
meu raciocínio, Ministro Marco Aurélio, foi não da pena in abstrato, mas
da maior pena, em tese, aplicável dentro do cálculo...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas, para fazê-lo,
Vossa Excelência precisa assentar a culpabilidade.
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O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Não, não. Se é
preliminar de mérito.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Não há pena in
concreto sem condenação.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sim, claro, claro,
porque, se, de início, a óptica é no sentido da absolvição, não se tem como
marchar para, ante uma pena concretizada, concluir pela prescrição. Caso
contrário o sistema não fecha.
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Porque temia
esse debate, eu já votei acompanhando a Ministra Rosa Weber.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Não se fala mais em pena in abstrato. Nós temos uma pena in concreto.
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Mas o meu
raciocínio é diferente. O meu raciocínio é: nos termos do voto do Ministro
Teori Zavascki, o máximo de pena, em tese, aplicável, obedece àquela
proporcionalidade que ele fez em relação à majoração das outras penas. E
esta pena máxima aplicável está prescrita. Portanto, em tese, considerei
que, como a pena máxima que poderia eventualmente ser aplicada está
prescrita, eu poderia declarar isso em preliminar de mérito.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) A pena máxima? Que pena máxima seria essa Ministro?
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Porque alguém
poderia ter dúvida razoável sobre esse raciocínio, eu já manifestei o meu
ponto de vista de que, não prevalecendo a prescrição como preliminar de
mérito, eu acompanho, no mérito, a posição da Ministra Rosa e de Vossa
Excelência.

5
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 5665293.

Supremo Tribunal Federal
Explicação

Inteiro Teor do Acórdão - Página 87 de 171

AP 470 EI / MG

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Vossa Excelência
acompanha a divergência.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Ministro Barroso, só para entender melhor. A pena máxima a que Vossa
Excelência se refere seria aquela resultante dos cálculos que Vossa
Excelência e o Ministro Teori fizeram.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Não, a que foi
fixada, Presidente.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) A pena fixada não incorreu em prescrição. Não há porque falar em
prescrição.
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - O Presidente está
correto. Eu utilizei como pena máxima a que foi estabelecida pelo critério
do voto do Ministro Teori, a única pena que não geraria uma incoerência
interna no acórdão pela sua desproporcionalidade.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Aí é que está a minha divergência visceral com Vossa Excelência. No
Brasil, pena é aquela que se situa entre os patamares fixados na lei. Neste
caso, é um e três anos. O Plenário não ultrapassou esse patamar máximo.
Ficou dois anos e três meses ou dois anos e seis meses. Não há por que
falar em outra pena.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, uma sugestão, diante da divergência colocada...
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Eu vou colher os votos amanhã.
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O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Poderíamos colhê-los hoje. Já encerrávamos hoje.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu
concordo.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) A Ministra Cármen pediu a palavra para esclarecer.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Exatamente.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Encerrávamos hoje.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Vamos
encerrar hoje.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
O meu voto agora vai ter uma linha. Depois eu o junto por escrito.
Como eu absolvi os réus do crime e quadrilha, como o fez a Ministra
Cármen Lúcia, eu já adianto o voto no sentido de acatar os embargos.
Não vou falar mais do que isso. Depois eu junto o voto.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu creio
que em quinze minutos, vinte minutos podemos encerrar. Eu queria fazer
uma ponderação também.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Então vamos encerrar, porque o Ministro Gilmar me disse que gostaria
muito de participar do debate.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Sim, mas
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por que ele não está presente?
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) E mais, nós já estamos deliberando há quase quatro horas.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Sim,
masquando nós julgamos o mérito, às vezes terminamos às oito horas da
noite. Acho que nós não inovaríamos. Pouparíamos a Corte de voltar
amanhã às dez horas de fazer uma extraordinária. Nós estamos
preparados, ainda que colhamos o voto do Ministro Gilmar Mendes
amanhã.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Se Vossa Excelência quiser adiantar o seu voto, Ministro, não tem
nenhum problema.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Pois não.
Então, eu acho que quem quer dar o voto poderia dar o voto desde logo.
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Ministro
Lewandowski, deixa eu simplificar a vida do Tribunal. Eu entendo que a
hipótese é de preliminar de mérito e prescrição. Mas eu bem entendo que
os que votaram pela absolvição podem ter dificuldade.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Eu vou votar pela absolvição. Até porque o oposto seria reformatio
in pejus.
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Porque quem
votou pela absolvição, para votar pela prescrição, estaria fazendo uma
reformatio in pejus.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
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Pois não há recurso do Ministério Público.
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - De modo que,
embora a minha convicção seja a de prescrição, eu vou votar pelo
provimento pelos fundamentos da Ministra Rosa Weber, porque acho que
assim eu simplifico o cômputo dos votos. Absolvo do crime de quadrilha
ou bando.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Vossa Excelência absolve todos os réus condenados por quadrilha.
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Eu dou
provimento a todos os embargos infringentes.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Vossa Excelência absolve, dá provimento e absolve todos os réus, não é
isso?
O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Pelo crime de
quadrilha, exatamente.
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ANTECIPAÇÃO VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, reafirmo o voto proferido no mérito. Farei
juntada por escrito. Peço vênia ao Relator para acompanhar a divergência
aberta pelo Ministro Roberto Barroso.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 5635066.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. DIAS TOFFOLI

Inteiro Teor do Acórdão - Página 92 de 171

26/02/2014

PLENÁRIO

EMB.INFR. NA AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Delúbio Soares de Castro opõe tempestivos embargos infringentes
nos quais traz, como preliminar de mérito, a hipótese de cabimento do
recurso independentemente do disposto na Lei nº 8.038/90, que não
alterou o disposto no art. 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal.
No mérito, pleiteia a reforma do acórdão impugnado para que seja
absolvido da acusação de formação de quadrilha - nos termos dos votos
proferidos pelos Ministros Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Dias
Toffoli e Cármen Lúcia.
Alternativamente, caso seja mantida a sua condenação pelo crime de
quadrilha, requer "a prevalência dos votos vencidos proferidos no
julgamento dos embargos de declaração pelos ilustres Ministros Teori
Zavascki, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Dias Toffoli, no
tocante à fixação da pena relativa à alegada infração ao art. 288 do Código
Penal".
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou
pelo conhecimento parcial do recurso e, quanto a essa parte, pelo seu não
provimento.
Admitidos os embargos infringentes na forma regimental, reitero,
quanto ao delito de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal),
que não vislumbro ter havido a associação dos acusados, por período
indeterminado, para a prática de crimes. No caso, o crime de quadrilha
ou bando reúne, a meu ver, dois elementos indispensáveis à sua
configuração, quais sejam, a reunião de mais de três agentes e a
associação estável ou permanente para a prática de crimes.
Segundo a lição clássica de Nelson Hungria, o crime de quadrilha
resulta da “reunião estável ou permanente (que não significa perpétua),
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para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes”
(Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1958. v. 9, p. 178
– grifei).
Com efeito, caso os crimes já estejam preestabelecidos e a associação
seja formada no intento de praticar aqueles crimes, teremos, na espécie,
uma coautoria, assim como destacou a Ministra Rosa Weber em seu
judicioso voto relativo ao Capítulo 2 da denúncia.
Em síntese, disse sua Excelência o seguinte:
“Digo, por outras palavras, que não vislumbro associação
dos acusados para delinquir, como disse, para praticar
indeterminadamente crimes. Entendo que houve aqui mera
coautoria, ainda que envolvendo a prática de vários crimes. Por
isso eu absolvo todos os acusados da imputação do crime de
quadrilha, sem prejuízo da condenação pelos demais crimes
praticados.”

Filiei-me a esse ponto de vista quando votei sobre a matéria no
exame de mérito da ação penal. Portanto, estando convencido desse
entendimento, reconheço a plausibilidade jurídica da pretensão do
embargante no que tange ao delito de formação quadrilha.
Quanto ao pleito alternativo, intimamente ligado à reanálise da pena
aplicada ao embargante no crime em questão, anoto que a conclusão do
meu voto pela atipicidade da conduta torna prejudicada a sua análise.
De qualquer modo, deixo registrado que a Corte, ao analisar os
agravos regimentais interpostos por José Roberto Salgado, Vinícius
Samarane, Ramon Hollerbach e Rogério Tolentino, assentou por maioria,
em sessão plenária realizada em 13/2/14, a inexistência de previsão
regimental para o cabimento isolado dos embargos infringentes
relativamente às penas aplicadas. Destacou o eminente Relator, em sua
decisão singular, confirmada pelo Tribunal Pleno, in verbis, que,
“na redação expressa do art. 333, I, do RISTF, os Embargos
Infringentes são cabíveis contra a decisão que julgar
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procedente a ação penal, havendo 04 votos divergentes, ou
seja, 04 votos contrários à condenação.
Não há, portanto, possibilidade de oposição de embargos
infringentes contra a decisão que fixou a dosimetria das penas,
pois esta não é a decisão sobre a procedência ou não da ação
penal, mas sim consequência da condenação, decidida por
ampla maioria em todos os demais delitos, salvo o crime de
formação de quadrilha” (grifos do autor).

Inaugurando a divergência, o eminente Ministro Teori Zavascki
votou pela admissão dos infringentes para analisar, na existência de
quatro votos vencidos, as penas aplicadas aos acusados. Esse, aliás, foi o
entendimento ao qual aderi, juntamente com os eminentes Ministros
Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio.
Porém, na visão majoritária da Corte, não há que se conhecer dos
infringentes quando tenham o escopo de discutir as penas concretamente
aplicadas.
Ante o exposto, provejo os embargos para, reiterando o voto que
proferi no mérito, absolver Delúbio de Castro Soares do crime de
formação de quadrilha, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código
de Processo Penal.
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PLENÁRIO

EMB.INFR. NA AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS
TRIBUNAL PLENO
EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL 470
DÉCIMOS QUARTOS EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL
470
SÉTIMOS EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL 470
NONOS EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL 470
DÉCIMOS PRIMEIROS EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO
PENAL 40
QUINTOS EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL 470
DÉCIMOS EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL 470
DÉCIMOS TERCEIROS EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO
PENAL 470
VOTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - O meu voto já fica
computado, portanto, Presidente.
***************
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PLENÁRIO

EMB.INFR. NA AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS

VOTO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI:
EMBARGANTE: DELÚBIO SOARES DE CASTRO
O embargante, em extensa preliminar, sustenta o cabimento dos
embargos infringentes em ação penal de competência originária do
Supremo Tribunal Federal.
Passando ao mérito, o embargante ataca os fundamentos de sua
condenação, argumentando que não houve efetiva demonstração da
prática do crime de quadrilha ou bando.
Aduz, mais, não haver prova de que houve ajuste com os demais
membros dos chamados “núcleo publicitário” e “núcleo financeiro”, com
o fim específico de cometer crimes, sendo, pois, inviável sua
responsabilização penal pela conduta prevista no art. 288 do Código
Penal. Ressalta, nesse sentido, os votos proferidos pelos Ministros
Lewandowski, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Rosa Weber.
Em aditamento ao recurso, o embargante apresenta argumentos
quanto à necessidade de prevalência dos votos vencidos no concernente à
proporcionalidade nos critérios de fixação da pena. Destaca o voto
proferido pelo Ministro Teori Zavascki, o qual reconheceu que “com igual
ou até maior razão deverá considerar contraditório o acórdão que, a partir das
mesmas ou assemelhadas premissas fáticas, atribui consequências jurídicas
extremamente diferentes para o mesmo réu” (fl. 2 do aditamento aos
infringentes – petição 56.988/2013).
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Esclarece que a impugnação, no ponto, reside exclusivamente na
quantidade de pena aplicada, ou seja, no cálculo que orientou a sua
fixação.
Para sustentar sua tese, reforça os argumentos extraídos dos votos
vencidos
na
dosimetria,
concluindo,
então,
que
houve
desproporcionalidade na fixação da pena-base.
Afirma, ainda, que, das oito circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal, apenas três foram sopesadas negativamente, porém, ainda
assim, a pena final se aproximou muito da máxima para o delito em
questão.
Por fim, pede a procedência dos embargos infringentes para
absolver DELÚBIO SOARES e, subsidiariamente, a prevalência dos
votos vencidos em embargos declaratórios para ajustar os critérios de
fixação da pena.
I – ANÁLISE DOS INFRINGENTES
DO DELITO DE QUADRILHA
No que toca ao delito de formação de quadrilha ou bando –
atualmente nominado de associação criminosa, após modificação
determinada pela Lei 12.850/2013 –, tenho que a pretensão recursal
merece acolhida.
Reitero os fundamentos lançados nos demais votos, nos quais
examinei o mesmo delito para concluir pela atipicidade da conduta
imputada ao embargante.
Com efeito, não se verificou, no caso concreto, a presença das
seguintes características: “a prática de uma série de crimes indeterminados;
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uma conjunção de pessoas interligadas por um mesmo interesse, portanto,
subjetivamente; e se realmente - a menos que se entenda de forma muito lata –
houve uma ameaça à paz pública”.
Em outras palavras, é preciso que haja uma conjunção permanente,
com um acordo subjetivo de vontades para praticar uma série
indeterminada de crimes, e não se observou isso nesta ação penal, o que,
por consequência, afasta a configuração do tipo penal descrito no art. 288
do Codex Crimen.
II – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, dou provimento aos embargos infringentes de
DELÚBIO SOARES, apenas para absolvê-lo da imputação de formação
de quadrilha.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
EMB.INFR. NA AÇÃO PENAL 470
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. ROBERTO BARROSO
EMBTE.(S) : DELÚBIO SOARES DE CASTRO
ADV.(A/S) : CELSO SANCHEZ VILARDI
EMBDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, aprovou questão de
ordem, suscitada pelo Relator, no sentido de serem julgados em
conjunto todos os Embargos Infringentes na Ação Penal 470
relativos ao delito de quadrilha (art. 288 do Código Penal), e
deliberou que o prazo para sustentação oral do Procurador-Geral da
República será em dobro. Em seguida, após as sustentações orais e
o relatório, o julgamento foi suspenso. Falaram, pelo embargante,
o Dr. Arnaldo Malheiros Filho, e, pelo Ministério Público Federal,
o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Procurador-Geral da
República. Presidência do Ministro Joaquim Barbosa. Plenário,
20.02.2014.
Decisão: Após o voto do Ministro Luiz Fux (Relator),
rejeitando os embargos infringentes, e os votos dos Ministros
Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski,
acolhendo-os para absolver o embargante do crime de quadrilha, o
julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Joaquim Barbosa.
Plenário, 26.02.2014.
Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar
Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux,
Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso.
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de
Barros.
p/ Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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PLENÁRIO

EMB.INFR. NA AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS
VOTO

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR): 1. Os recorrentes
investem contra a decisão condenatória por crime de quadrilha, e o fazem
invocando dois fundamentos: (a) o de que não houve o cometimento do
crime e o de que (b) a pena, por demasiadamente exacerbada, deve ser
reduzida para os patamares indicados nas razões recursais.
2. Registre-se, desde logo, que o exame desse segundo fundamento,
inclusive com precedência em relação ao primeiro, como o fez o Ministro
Roberto Barroso, não encontra qualquer empecilho de ordem técnica.
Muito pelo contrário. Tal exame, de modo algum conflita com a decisão
tomada pelo Plenário, que não conheceu dos embargos infringentes nas
hipóteses em que a divergência qualificada de quatro votos ocorreu
apenas em relação à dosimetria da pena. O que então se decidiu, com
efeito, é que, sendo unânime ou pouco qualificada a decisão de
condenação (e, portanto, sendo ela insuscetível de ser embargada), não
cabem os embargos infringentes com o único e restrito objeto de ver
reexaminada a dosimetria da pena. Não é essa, todavia, a hipótese agora
em julgamento. Aqui, a divergência de quatro votos se estabeleceu em
relação ao próprio juízo condenatório, o que ensejou o recebimento do
recurso. Ora, recebido o recurso, o âmbito da sua devolutividade
subordina-se ao regime comum dessa espécie recursal.
Cabe, assim, investigar qual é esse regime. A questão encontra
resposta uniforme e pacífica, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência.
Do ponto de vista da sua amplitude horizontal (= a dimensão da matéria
sujeita a novo juízo), o efeito devolutivo dos embargos infringentes é
equivalente à extensão do desacordo ou da divergência entre votos
vencedores e vencidos, desacordo esse que é dimensionado a partir das
conclusões (e não dos fundamentos) dos referidos votos. Isso significa
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que, observada a extensão da divergência, o Tribunal poderá manter
integralmente a decisão, ou reformá-la integralmente, ou, ainda, reformála parcialmente. No caso concreto, a divergência foi integral, já que as
conclusões foram radicalmente opostas: a maioria votou pela condenação,
a minoria pela absolvição.
Por outro lado, do ponto de vista da amplitude vertical (= o nível de
profundidade com que a matéria objeto do recurso pode ser examinada),
a devolutividade dos embargos infringentes permite juízo amplo e
exaustivo, ou seja, o Tribunal não fica subordinado aos fundamentos dos
votos proferidos no acórdão recorrido. Assim, poderá manter a conclusão
por ele preconizada (pela condenação) adotando para tanto os mesmos
fundamentos dos votos vencedores ou por fundamentos novos; e poderá,
se assim julgar de direito, reformar total ou parcialmente o acórdão, à luz
dos mesmos fundamentos dos votos vencidos ou por novos fundamentos.
Nesse sentido (ainda que se refira a recurso na área cível, mas cujo regime
é idêntico no processo penal), registra-se a doutrina, que vale por todos,
de Barbosa Moreira, nos seus Comentários ao Código de Processo Civil,
vol. V, 15ª ed., RJ: Forense, 2009, p. 532-535. Na jurisprudência do STF: RE
89.063, 2ª Turma, Min. Cordeiro Guerra, DJ de 12.05.78. Do STJ, a guisa de
mero exemplo da jurisprudência lá sedimentada, acórdão de que fui
relator, em cuja ementa está consignado:
“Em embargos infringentes (CPC, art. 530): (a) o
desacordo entre votos vencedores e vencido(s) é estabelecido
pela conclusão dos votos e não pelos seus fundamentos (que até
podem ser diferentes em cada voto); (b) nos limites dessa
divergência, o órgão julgador pode acolher uma das conclusões
ou pode adotar solução intermediária; em qualquer caso (c) o
tribunal não fica vinculado aos fundamentos do acórdão
recorrido — seja dos votos vencedores, seja do(s) vencido(s) —
podendo, se for o caso, adotar fundamentos novos.
Precedentes” (REsp 1.198.829, 1ª Turma, DJe de 25.11.10).

Portanto, em face da ampla devolutividade, horizontal e vertical,
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propiciada pelos embargos infringentes sob exame, nada impede que, ao
julgá-los, o Tribunal, reexaminando o provimento condenatório, promova
também e especificamente um novo juízo sobre a pena aplicada e, se for o
caso, reforme, no ponto, o acórdão recorrido, ainda que o faça em forma
de provimento parcial.
3. Porém, no caso concreto, essa questão sequer tem relevo maior. É
que, como ocorre em todos os recursos criminais, os embargos
infringentes estão dotados também do denominado efeito translativo, por
força do qual o órgão ad quem está investido, não apenas da faculdade,
mas do dever mesmo de conhecer de ofício as questões de ordem pública,
entre as quais a da prescrição penal. Mais ainda: segundo antiga e
iterativa jurisprudência deste STF, a matéria prescricional deve ser
examinada com prioridade em relação às demais, eis que “verificada a
prescrição da pretensão punitiva, as demais questões desenvolvidas no
recurso da defesa quedam prejudicadas” (HC 63.765-5, 2ª Turma, Min.
Francisco Rezek, DJ de 18.04.86, RTJ 118/934). Conforme demonstrado em
exaustivo voto do Ministro Célio Borja, relator do Recurso Criminal 1.453
(2ª Turma, DJ de 14.10.88), esse entendimento da Suprema Corte vem de
longa data, a saber:
“Há muito, já assentara, a Corte, como se lê em Vicente
Piragibe, Dicionário de Jurisprudência Penal do Brasil, 1º vol.,
A-P, Saraiva & Cia. Edit., S. Paulo, s/d, págs. 699/700, verbis:
‘Prescrição - 2.230. A prescrição da ação tem os mesmos
efeitos da amnistia, impedindo a verificação do facto delituoso e
do laço que o une ao delinquente, que fica acobertado com a
presunpção – juris et de jure - de innocência. Assim sendo, não é
lícito evocar a lembrança de um crime do qual, o interesse social,
pelo lapso de tempo decorrido, não julga mais precisa a punição’
(STF Aco. de 22 de julho de 1896).
O mesmo autor (op. cit., págs. 700/701) traz o magistério
da Corte maranhense:
(…)
‘... Conforme os ensinamentos dos penalistas e da
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jurisprudência uniformemente consagrada pelos Tribunais,
verificando-se que o facto delictuoso se acha prescripto, deve o
juiz ou tribunal limitar-se exclusivamente a julgar a
prescripção...’ (Sup. T. de Justiça do Maranhão, Acc. de 12 de
setembro de 1913).
(…)
‘A prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra
questão e a precede’, diz Celso Delmanto (Código Penal Anotado,
1986, Ed. Freitas Bastos pág.172). E Damásio de Jesus
(Comentários ao Código Penal, 2º vol, Saraiva, 1985, pág. 843), é
taxativo: ‘se em fase de julgamento, cabe ao juiz decretá-la (a
prescrição da pretensão punitiva) sem entrar no mérito.’ (grifei)
Colho no magistério de Aloysio de Carvalho Filho e Jorge
Alberto Romeiro (Comentários ao Código Penal, Forense, vol.
IV, págs. 251/252):
‘A prescrição criminal atende, primordialmente, ao
interesse social. Não há, por isso, esperar que a requeira o
acusado ou condenado. Não é favor ao indivíduo, mas medida de
ordem pública. Como tal, independe de provocação do
beneficiário, e pode ser, até, decretada a sua revelia, ou mesmo,
contra a sua vontade, no que se distingue, substancialmente, da
prescrição civil, conforme acentuado em todos os tratadistas.
Deve alegá-la, por si, o Ministério Público; deve declará-la,
espontaneamente, o juiz. Assim agindo o Ministério Público,
não é como se tomasse a seu cargo a defesa do acusado, mas em
fiscalização, que lhe cumpre, da fiel observância da lei. Já o
deixara evidenciado um aviso de 1865, atribuindo ao promotor
público o dever funcional de invocar a prescrição, como um
impedimento’ legal ao exercício ou prosseguimento da ação, o
mesmo dever assistindo, e pelo mesmo motivo, ao juiz,
porquanto seria ilegítima a pena que aplicasse, por um crime já
prescrito, acarretando, com isso, a nulidade da própria sentença.
A prescrição é matéria que supera qualquer outra no
processo: ‘mérito, responsabilidade, prazo de recurso, justiça ou
injustiça de pena aplicada, tudo se esfuma e se dilui diante da
punibilidade do apelante, extinta pela prescrição’, afirmou o
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Des. ADELMAR TAVARES, como relator do ac. de 26-2-51, da
3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
(Revista Forense, 1952, volume 141, pág. 423). Em igual
sentido, o ac. de 6-9-51, do mesmo relator, na mesma Câmara,
indicado em Jurisprudência Criminal Resumida, Revista
Forense, 1952, vol. 139, pág.399.
E concluem, adiante:
‘Em consequência, ainda, do caráter do instituto, ao
acusado não é lícito renunciar aos seus efeitos, que se operam de
pleno direito. Como observa o nosso João Mendes, a prescrição
criminal não é uma exceção, como a prescrição cível, mas um
modo político de extinção das ações, ‘criado mais no interesse
da sociedade do que no interesse do individuo.’
Por isso, porque fundada no ‘desaparecimento da razão
de utilidade social que legitima o direito de punir’, a
prescrição criminal é irrenunciável pelo beneficiado’ (pág.
256)
A lição de João Mendes inspirou diferentes julgados de
Tribunais dos Estados. Na Apelação nº 14.890 (RT 303/379), o
Desembargador Cantidiano de Almeida assentava:
‘Extinta a punibilidade, ao juiz é defeso manifestar-se
sobre a improcedência da acusação: "qui non potest condemnare,
non potest absolvere’.
Como recorda um aresto do Egrégio Supremo Tribunal
Federal, em casos semelhantes, extinta a punibilidade ‘ao Juiz é
defeso manifestar-se sobre a improcedência da acusação
mesma: ‘qui non potest condemnare, non potest
absolvere’’ (acórdão no habeas corpus nº 28.638, in
Jurisprudência do Diário da Justiça da União, de 5 de setembro
de 1964, págs. 3991-3992)’.
Na esteira dessa decisão, podem apontar-se outras:
Exceção da Verdade nº 119.842 (RJ TJESP,vol. 49/364) e Apelação
Criminal nº 10.155-3-SP RJ TJESP, 76/305).
É da Apelação Criminal nº 89.508, lª. Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a seguinte nota:
‘...as apelações dos réus não apresentam mais objeto que
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imponha o respectivo conhecimento, uma vez que extinta a
punibilidade, ao Juiz é defeso manifestar-se sobre a
improcedência da acusação mesma’ ... ‘tanto mais que, fundada
na razão de desaparecimento da utilidade que legitima o direito
de punir, a prescrição criminal e irrenunciável pelo beneficiado
(cf. Nelson Hungria, Comentários ao Código Penal, IV/237).’
(cf. RJTESP, 6/434-435).
Enfim, precedente desta Corte Suprema, de 11.03.88 recentíssimo, portanto - é o HC nº 65211-5- DF, no qual o
Relator, eminente Ministro SYDNEY SANCHES, com a
insuperável autoridade que lhe advém do tirocínio de
magistrado e de mestre acatadíssimo, consigna: ‘se foi julgada
extinta a punibilidade, pela prescrição da própria pretensão punitiva,
desaparece o interesse da ré ao exame do pedido de absolvição contido
na apelação’.
(…)
Em trecho mais elucidativo, observa o ilustre Relator:
‘A prescrição de que se trata faz desparecer o poder-dever
de punir de que o Estado é titular, tornando sem efeito qualquer
juízo acerca da responsabilidade penal do réu. Verificada a
prescrição da ação penal, portanto, toda outra matéria perde
interesse e tem sua apreciação impedida’ (RTJ 118/934). (...)”.

Nesse mesmo recurso criminal 1.453, extrai-se do voto do Ministro
Francisco Rezek:
“Há de existir em nosso meio social uma suposição
intuitiva, evidentemente equívoca do ponto de vista técnicojurídico, de que em hipóteses como esta a prescrição -- mesmo a
prescrição da pretensão punitiva do Estado - deixa seqüelas e
por isso justifica, na pessoa que foi um dia acusada, o interesse
em ver levada adiante a análise do processo, na busca de
absolvição sob este exato título.
Sucede que não é isso o que ocorre em nosso sistema
jurídico. A pretensão punitiva do Estado, quando extinta pela
prescrição, leva a um quadro idêntico àquele da anistia. Isso é
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mais que a absolvição. Corta-se pela raiz a acusação. O Estado
perde sua pretensão punitiva, não tem como levá-la adiante,
esvazia-a de toda consistência. Em tais circunstâncias, o
primeiro tribunal a poder fazê-lo está obrigado a declarar que
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, que o debate
resultou extinto e que não há mais acusação alguma sobre a
qual se deva esperar que o Judiciário pronuncie juízo de
mérito”.

Cumpre registrar que esse entendimento, tão antigo e tão pacífico na
jurisprudência do STF, continua sendo prestigiado, como não poderia
deixar de ser, em julgados atuais, como, v.g., no HC 115.098, 1ª Turma,
Min. Luiz Fux, publicado em 03.06.13, em cuja ementa se lê:
“1. A prescrição da pretensão punitiva, diversamente do
que ocorre com a prescrição da pretensão executória, acarreta a
eliminação de todos os efeitos do crime. 2. A prescrição é
matéria de ordem pública, por essa razão deve ser examinada
de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do
interessado, e, caso reconhecida em qualquer fase do processo,
torna prejudicada a questão de fundo. Precedentes: AgRg no RE
nº 345.577/SC, Rel. Min. Carlos Velloso, Dj de 19/12/2002; HC
73.120/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 03/12/99; HC nº
63.765/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 18/4/86”.

4. Ora, no caso concreto, há uma causa por si só suficiente para o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva relativamente ao
crime de quadrilha, causa essa aferível objetivamente, desde logo, no
estado em que se encontra o processo, independentemente de qualquer
outro juízo que não o decorrente dos próprios termos e fundamentos
constantes do acórdão recorrido. Não se trata, propriamente, de
prescrição em face de pena concretizada, mas de espécie peculiar de pena
em abstrato segundo o estado do processo: em face das especiais
circunstâncias em que ele se encontra, as penas fixadas concretamente
estão sujeitas a modificação, mas somente em favor dos acusados, eis que
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não há recurso da acusação.
A causa de extinção da punibilidade é a mesma suscitada no voto
que proferi no julgamento dos Décimos Terceiros Embargos Declaratórios
opostos na presente Ação Penal. Na oportunidade, a proposta não foi
acolhida, mas isso se deveu a uma razão técnica: a orientação majoritária
foi no sentido de não considerar a matéria suscetível de exame no estreito
âmbito de embargos de declaração. Agora, todavia, considerado o efeito
translativo dos embargos infringentes, nada impede – pelo contrário,
impõe-se – o seu enfrentamento.
Sustentei naquele voto que o Tribunal, ao julgar embargos de
declaração opostos por Breno Fichberg, estabeleceu como pressuposto de
legitimidade na aplicação das diversas penas, a observância de
tratamento uniforme para os casos em que as premissas fáticas eram as
mesmas. Assim, justamente em razão do não atendimento desse
pressuposto (= de tratamento uniforme), o Tribunal, nos próprios
embargos declaratórios, decidiu reduzir penas em mais de um caso. A
partir dessa constatação, afirmei que, se o tribunal considerou não ser
viável atribuir, a partir das mesmas premissas fáticas, consequências
jurídicas diferentes, mesmo para réus diferentes, com igual ou até maior
razão deveria considerar ilegítima a decisão que, a partir das mesmas ou
assemelhadas premissas fáticas, atribui consequências jurídicas
extremamente diferentes para o mesmo réu. E prossegui:
Foi exatamente isso o que ocorreu, em relação a vários
réus, quando da fixação da pena-base do crime de formação de
quadrilha: a partir de premissas fáticas homogêneas e
praticamente semelhantes, que foram consideradas para definir
as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o acórdão embargado,
embora tenha adotado uma certa homogeneidade de
tratamento em relação aos vários outros delitos imputados,
atribuiu consequências inteiramente discrepantes em relação a
esse específico delito de formação de quadrilha, cuja pena-base
foi estabelecida com notória exacerbação. Essa manifesta
discriminação de tratamento ficou evidenciada, com detalhes,
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nos votos a respeito proferidos pelo Ministro Ricardo
Lewandowski.
5. Certamente não se poderá justificar o fenômeno a partir
apenas da diversa natureza dos delitos considerados. Isso
importaria afirmar que a pena-base pode ser aumentada ou
reduzida na pura e simples consideração da natureza abstrata
da imputação penal, o que, evidentemente, contraria a maciça
jurisprudência do tribunal, que tem por ilegítima essa espécie
de argumento, seja para fins de individualização da pena, seja
para outros fins penais, como o decreto de prisão provisória ou
a fixação do regime inicial de cumprimento das penas. De
qualquer modo, ainda que se levasse em conta apenas a
natureza abstrata do crime de formação de quadrilha, mesmo
assim não haveria razão plausível para a multiplicada
exacerbação da pena-base desse delito em relação a outros de
muito maior gravidade, como o do peculato e o da corrupção
ativa. Também não se pode atribuir apenas a diferenças de
natureza subjetiva levadas em consideração para apurar as
circunstâncias judiciais em cada um dos delitos. É que o exame
do acórdão demonstra que, na sua fundamentação, essas
diferenças são meramente circunstancias, notadamente quando
avaliadas e comparadas em relação aos já referidos crimes de
corrupção ativa e ao peculato.
6. O que se verifica no acórdão, na verdade, é uma
discrepância de natureza objetiva na fixação da pena-base de
um determinado delito em relação a outros delitos imputados
ao mesmo réu: embora semelhantes as circunstâncias judiciais
consideradas desfavoráveis, o avanço entre a pena mínima
cominada em lei e a pena-base fixada chegou a percentuais de
até setenta e cinco por cento do máximo possível para o crime
de formação de quadrilha, aproximando-se do máximo da pena
em abstrato, em completo descompasso com o critério adotado
para os demais delitos, fixados em patamares mais ou menos
semelhantes entre si, mas significativamente inferiores, que em
geral não chegaram sequer a um terço daquele percentual.
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Pode-se não concordar com as razões que levam a esse
entendimento. Todavia, ele traduz um legítimo exercício de coerência,
não só com o que decidiu o STF nessa mesma ação penal em julgamento,
como também de submissão à jurisprudência do Tribunal sobre os
critérios de fixação da pena, enunciados de maneira magistral em voto do
Ministro Celso de Mello, no HC 101.118 (2ª Turma, julgado em 08.06.2010,
DJe de 26.08.2010), a saber:
Se é certo, de um lado, que nenhum condenado tem
direito público subjetivo à estipulação da pena-base em seu
grau mínimo, não é menos exato, de outro – tal como já
advertiu esta Suprema Corte (HC 71.697/GO, Rel. Min.
CELSO DE MELLO) -, que não se mostra lícito, ao
magistrado
sentenciante,
proceder
a uma especial
exacerbação da pena-base, exceto se o fizer em ato decisório
adequadamente motivado, que satisfaça, de modo pleno, a
exigência de fundamentação substancial evidenciadora da
necessária relação de proporcionalidade e de equilíbrio entre a
pretensão estatal de máxima punição e o interesse individual
de mínima expiação (HC 96.590/SP, Rel. Min. CELSO DE
MELLO), tudo em ordem a inibir soluções arbitrárias
ditadas pela só e exclusiva vontade do juiz.
Na realidade, a concretização da sanção penal, pelo
Estado-Juiz, impõe que este, sempre, respeite o itinerário lógicoracional, necessariamente fundado em base empírica idônea,
indicado pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob pena de o
magistrado – que não observar os parâmetros estipulados em
tais preceitos legais – incidir em comportamento
manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei,
apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico
que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação
legítima da resposta penal do Estado.
É por isso que o Supremo Tribunal Federal, tendo
presente o magistério da doutrina (INÁCIO DE CARVALHO
NETO, ‘ Aplicação da Pena’, 2ª ed., 2003, Forense;
MIGUEL REALE JÚNIOR, “Instituições de Direito Penal –
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Parte Geral”, p. 405/429, itens ns. 5.1 a 5.9, 3ª ed., 2009,
Forense; RENÉ ARIEL DOTTI, ‘ Curso de Direito Penal –
Parte Geral’, p. 512/516, itens ns. 6 a 17, 2ª ed., 2004,Forense;
CEZAR
ROBERTO
BITENCOURT,
‘ Código
Penal
Comentado’, p. 216/221, 4ª ed., 2007, Saraiva; GUILHERME
DE SOUZA NUCCI, ‘ Código Penal Comentado’, p. 381/402, 8ª
ed., 2008, RT; ROGÉRIO
GRECO, ‘ Código Penal
Comentado’, p. 127/130, 2ª ed., 2009, Impetus) – firmou
jurisprudência (HC 88.261/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA,
v.g.) no sentido de que a operação de dosimetria penal,
longe de constituir um exercício de puro arbítrio judicial,
deve apoiar-se, ao contrário, em fundamentação juridicamente
idônea e que atenda à exigência imposta pelo art. 93, IX, da
Constituição, notadamente se a sentença condenatória
houver fixado a pena em seu máximo legal (HC 87.263/MS,
Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) ou, tal como ocorreu na
espécie, em limite muito próximo ao grau máximo legalmente
cominado.
A condenação penal há de refletir a absoluta coerência
lógico-jurídica que deve existir entre a motivação e a parte
dispositiva da decisão, eis que a análise desses elementos que necessariamente compõem a estrutura formal da sentença,
permitirá concluir, em cada caso ocorrente, se a sua
fundamentação ajusta-se, ou não, de maneira harmoniosa, à
base empírica que lhe deu suporte.
(…)
Vê-se, portanto, que, mais do que motivar a exacerbação
da pena, a partir da observância de padrões de racionalidade
atributivos de coerência lógica à decisão condenatória, impõese que o ato decisório também revele fatores concretos cuja
realidade objetiva - materializando as referências meramente
abstratas da lei - permita justificar a especial exasperação do
‘quantum’ penal.
É por esse motivo que esta Suprema Corte,
pronunciando-se sobre esse específico aspecto da questão, já
advertiu que ‘A exigência de motivação da individualização da
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pena - hoje, garantia constitucional do condenado (CF, arts. 5º,
XLVI, e 93, IX) -, não se satisfaz com a existência na sentença de
frases ou palavras quaisquer, a pretexto de cumpri-la: a
fundamentação há de explicitar a sua base empírica e essa, de
sua vez, há de guardar relação de pertinência, legalmente
adequada, com a exasperação da sanção penal, que visou a
justificar’ (RTJ 143/600, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE grifei)”.

Constata-se, portanto, dessa clara lição da jurisprudência do STF,
que a dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e
voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, uma adequada
fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade,
harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que deve se
basear, predicados esses sujeitos a aferição inclusive em face do postulado
da igualdade de tratamento.
Ora, o que se afirmou, no voto proferido nos embargos de
declaração, agora reiterados, é que o acórdão embargado, ao fixar a pena
base para o crime de quadrilha, não atendeu adequadamente aos
requisitos de coerência interna, de proporcionalidade e de equilíbrio em
suas avaliações sobre as circunstâncias judiciais levadas em consideração
nos diversos delitos examinados e postos a prova a luz do estatuto
constitucional da isonomia. Trata-se, certamente, de uma crítica ao
acórdão embargado, mas respeitosa e reverente, ditada por elementar e
inafastável dever de ofício de quem está, como julgador, investido
justamente da função de reexaminar eventuais equívocos da decisão
recorrida.
Como modo de superar a apontada incoerência interna do acórdão,
propus, na oportunidade, fossem seguidos os mesmos critérios adotados
pelo Tribunal em situações análogas. Afirmei:
“Ora, relativamente ao réu Breno Fischberg, a solução
adotada pelo Tribunal para desfazer a contradição lá verificada
foi a de fixar a pena levando em consideração, à luz das
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premissas de fato consideradas (que eram as mesmas), o
mesmo critério objetivo que norteou a fixação da pena do outro
réu, em relação ao qual se verificou a injusta discrepância de
tratamento. Mutatis mutandis, é o que se propõe para a situação
aqui examinada, para desfazer a discrepância na fixação da
pena-base para os crimes de formação de quadrilha:
considerando que são semelhantes e homogêneas as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, o avanço em relação à
pena-mínima cominada para esse crime deve ser estabelecido
segundo os parâmetros adotados para a fixação da pena-base
dos demais delitos praticados pelo mesmo réu. Ademais,
considerando que, embora semelhantes, esses avanços não
foram iguais em todos os casos, o critério que, no meu entender,
guarda maior fidelidade à orientação geral que se extrai do
acórdão (que foi a de exacerbar a pena para o delito de
quadrilha) é o de fixar a pena-base desse delito mediante um
avanço, em relação à pena mínima cominada, equivalente ao do
maior percentual de avanço adotado para os outros delitos
imputados ao mesmo réu”.

Pois bem, encampando esse critério, o Ministro Dias Toffoli
apresentou o cálculo da pena privativa de liberdade que seria aplicada a
cada réu, todas inferiores a dois anos de reclusão, com exceção do réu
Marcos Valério Fernandes de Souza, que teria a pena fixada em dois (2)
anos e dois (2) dias de reclusão. É que, em relação a esse último, também
para um dos crimes de corrupção ativa, o cálculo da pena-base sofreu um
avanço desproporcional (36%) em relação à pena mínima dos demais seis
delitos a que foi condenado, cuja média de avanço foi de 18,33%.
Relativamente ao próprio crime de corrupção ativa de parlamentares, o
avanço foi de 21% e o de corrupção ativa BB-Visanet foi de 10%. Para
superar a referida desproporcionalidade de 36%, é razoável que se
desconsidere também esse percentual, adotando-se, em consequência,
para o crime de quadrilha, o maior avanço seguinte, que foi de 25%,
aplicado para o crime de evasão de divisas. Nessa hipótese, a pena-base
ficaria em um (1) ano e seis (6) meses, que, nos termos do voto do relator,
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deveria ser aumentada em 1/6 em face de agravante (CP, art. 62, I),
ficando a pena definitiva em um (1) ano e nove (09) meses de reclusão.
O que se afirma, em suma, é que há uma causa autônoma que
permite concluir que o máximo da pena definitiva cabível, na hipótese de
afirmação da sentença condenatória nesse ponto, seria inferior a dois anos
de reclusão, o que conduziria à extinção da punibilidade pela prescrição
da pretensão punitiva. Não se trata, convém repetir, de mera situação de
prescrição em perspectiva, mas de um juízo de prescrição aferível à luz de
cânones isonômicos, independentemente de qualquer juízo específico a
respeito da configuração ou não do crime de quadrilha, com base em
dados e critérios objetivos de fixação das penas utilizados pelo próprio
acórdão.
5. Tem toda a razão, portanto, e se reveste do maior rigor técnico, o
voto do Ministro Roberto Barroso quando sustenta a viabilidade de
conhecimento e provimento dos embargos infringentes pelo fundamento
da extinção da pretensão punitiva, matéria que, como afirmado, além de
ter sido suscitada no recurso, pode ser conhecida de ofício.
6. Mas vou adiante, para examinar também o primeiro fundamento
do recurso.
7. A caracterização teórica do crime de quadrilha está traçada, com
precisão, no voto da Ministra Rosa Weber. Ela coincide, em termos gerais,
com a que adotei em várias oportunidades. Assim, v.g., ainda como juiz
no TRF da 4ª Região, no julgamento da Apelação Criminal 94.04.05616-2
(DJ de 07.12.94), em que se tratava de associação para o tráfico, registrei,
como relator, o seguinte:
“O delito do art. 14, da Lei n° 6.368, de 1976, é (ou era)
semelhante, em sua substância, ao do art. 288 do CP, a cujo
respeito constam os seguintes comentários de José Silva Júnior
em ‘Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial’ (vários
autores, RT, SP, 4' ed., pág. 1512): ‘Define-a Nélson Hungria:
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'reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), para o
fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes'
(Comentários ao Código Penal, 91 178). Essa associação, cujas
características essenciais são a estabilidade e a permanência da
aliança, é punida independentemente dos crimes ou malefícios que
venha a praticar.
Na verdade, esse acordo de vontade, com um fim comum cometimento de crimes -, reflete apenas um ato preparatório, elevado a
categoria de crime autônomo, em razão do perigo que representa e do
alarma social que provoca- v. Helena Fragoso, Lições de Direito Penal,
31296.
Distingue-se da co-participação criminosa, que exige um
ocasional e transitório concerto de vontades para determinado crime.
Na quadrilha ou bando esse acordo concerne a uma duradoura atuação
em comum, visando à perpetração de crimes da mesma espécie ou não,
sempre mais ou menos determinados. Assim, a organização, sendo
suficiente a rudimentar, e a estabilidade ou permanência é que
marcam a societas delinquendi, que não se confunde com o caráter de
transitoriedade da 'co-participação criminosa (societas criminis ou
societas in crimine)'.
(…)
O momento consumativo é o momento associativo, no dizer de
Hungria (ob. Cit., p. 177), isto é, na oportunidade e lugar em que
mais de três pessoas (o quórum mínimo é quatro) concertam suas
vontades ou em que se ingressa em quadrilha já existente. A
advertência de Heleno Fragoso é de todo pertinente, 'é necessário que
a associação se traduza por atos e organização do bando, motivo pelo
qual na prática não é fácil demonstrar a existência da quadrilha antes
de seu efetivo funcionamento' (ob. Cit.,p. 297).
Registra, ainda, Hungria que o agente não terá excluída sua
punibilidade, pelo abandono ou voluntário recesso 'e se a sua retirada
fizer descer o quorum abaixo de quatro, cessará a permanência, isto é,
a continuidade do momento consumativo, mas não se apagará o crime
(factum infectum fieri nequit) (oh. cit., p.179); no mesmo sentido:
Noronha, que se apóia no ministério de Manzini (ob.cit., p. 93)."
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Esse mesmo entendimento manifestei, em mais de uma
oportunidade, perante o Superior Tribunal de Justiça, como, v.g., em voto
(vogal) proferido na Ação Penal 514 (relator Min. Luiz Fux, DJe de
02.09.2010), nesses termos:
“O crime de quadrilha é um crime autônomo e está assim
descrito no art. 288 do Código Penal: "Associarem-se mais de
três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer
crimes". Portanto, o crime de quadrilha ou bando, que é um
crime contra a paz pública - o bem jurídico,
preponderantemente tutelado, é a paz pública - é um crime
considerado
autônomo
porque
pode
ser
cometido
independentemente do cometimento de outros crimes. Ora, o
cometimento de crimes ou o possível cometimento de outros
crimes, ainda que por mais de três pessoas, não significa que
tenha sido mediante formação de quadrilha. O crime de
quadrilha supõe uma associação. O verbo aqui é associar-se
para cometer crimes. Portanto, supõe uma organização, uma
reunião estável de caráter duradouro e permanente para
cometer crimes. Isso é crime de quadrilha. Não se pode
transformar o crime de quadrilha - e penso que isso tem
acontecido, de certo modo, até banalizando o termo - com
concurso de agentes”.

Também no STJ, no julgamento da Ação Penal 549 (Min. Félix Ficher,
DJe de 18.11.2009), acompanhei o voto do relator, que, na esteira de
pacífica jurisprudência daquela Corte, assim definiu o crime de
quadrilha:
“IX - A conduta típica prevista no art. 288 do Código
Penal consiste em associarem-se, unirem-se, agruparem-se,
mais de três pessoas (mesmo que na associação existam
inimputáveis, mesmo que nem todos os seus componentes
sejam identificados ou ainda, que algum deles não seja
punível em razão de alguma causa pessoal de isenção de
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pena), em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes
(Luiz Régis Prado in ‘Curso de Direito Penal Brasileiro –
Volume 3’, Ed. Revista dos Tribunais, 4ª edição, 2006, página,
606). A estrutura central deste crime reside na consciência e
vontade de os agentes organizarem-se em bando ou quadrilha
com a finalidade de cometer crimes. Trata-se de crime
autônomo, de perigo abstrato, permanente e de concurso
necessário, inconfundível com o simples concurso eventual de
pessoas. ‘Não basta, como na co-participação criminosa, um
ocasional e transitório concerto de vontades para determinado crime: é
preciso que o acordo verse sobre uma duradoura atuação em
comum, no sentido da prática de crimes não precisamente
individuados.’ (Nelson Hungria in ‘Comentários ao Código
Penal - Volume IX’, ed. Forense, 2ª edição, 1959, página 178).
Pouco importa que os seus componentes não se conheçam
reciprocamente, que haja um chefe ou líder, que todos
participem de cada ação delituosa, o que importa,
verdadeiramente, é a vontade livre e consciente de estar
participando ou contribuindo de forma estável e permanente
para as ações do grupo (Rogério Greco in ‘Código Penal
Comentado’, Ed. Impetus, 2ª edição, 2009, página 682). A
associação delitiva não precisa estar formalizada, é suficiente a
associação fática ou rudimentar (Luiz Régis Prado in ‘Curso de
Direito Penal Brasileiro – Volume 3’, Ed. Revista dos Tribunais,
4ª edição, 2006, página, 607).
X - ‘CRIME DE QUADRILHA - ELEMENTOS DE SUA
CONFIGURAÇÃO TÍPICA. - O crime de quadrilha constitui
modalidade delituosa que ofende a paz pública. A configuração típica
do delito de quadrilha ou bando deriva da conjugação dos seguintes
elementos caracterizadores: (a) concurso necessário de pelo menos
quatro (4) pessoas (RT 582⁄348 - RT 565⁄406), (b) finalidade específica
dos agentes voltada ao cometimento de delitos (RTJ 102⁄614 - RT
600⁄383) e (c) exigência de estabilidade e de permanência da associação
criminosa (RT 580⁄328 - RT 588⁄323 - RT 615⁄272). (...) O crime de
quadrilha é juridicamente independente daqueles que venham a ser
praticados pelos agentes reunidos na societas delinquentium (RTJ

17
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 5465422.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. TEORI ZAVASCKI

Inteiro Teor do Acórdão - Página 117 de 171

AP 470 EI / MG
88⁄468). O delito de quadrilha subsiste autonomamente, ainda que os
crimes para os quais foi organizado o bando sequer venham a ser
cometidos. (...) (HC 72.992/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Celso
de Mello DJ 14/11/1996)”.

8. Como se constata, uma das características típicas do crime de
quadrilha é a sua autonomia em relação aos crimes para cuja prática ela é
formada. Essa autonomia se manifesta claramente em face de algumas
circunstâncias e consequências: (a) a consumação do crime ocorre no
“momento associativo” (na expressão de Nelson Hungria), que,
logicamente, antecede o cometimento de crimes pela quadrilha; (b) é
certo, portanto, que a consumação independe da efetiva prática dos
crimes a que se propõe a quadrilha, a significar que, para aferir a sua
ocorrência, há de se fazer um exercício de abstração em relação a esses
demais crimes; por outro lado, uma vez ativada efetivamente a quadrilha,
é decorrência natural da natureza autônoma dos delitos por ela
praticados a existência de concurso material que impõe, pelo menos em
relação aos principais líderes, uma múltipla imputação em relação aos
crimes cometidos. Essas características constituem instrumento e teste
eficiente para distinguir o crime de quadrilha da figura do concurso de
agentes, em continuidade delitiva.
9. No caso dos autos, a posição majoritária, adotada pelo acórdão
embargado como base da condenação, é a de que a quadrilha foi formada
“visando a prática de delitos, como crimes contra a administração pública
e o sistema financeiro nacional, além de lavagem de dinheiro” (voto do
Ministro Joaquim Barbosa, fls. 57388). Embora não se negue a ocorrência
dessa variedade delituosa, é difícil sustentar que o móvel de agregação,
que o objetivo comum, que a essência dos interesses dos acusados, tenha
sido a prática daqueles crimes. Não está efetivamente demonstrada a
presença de dolo específico do crime de quadrilha, a saber, “a vontade
livre e consciente de estar participando ou contribuindo de forma estável
e permanente para as ações do grupo” (Rogério Greco, “Código Penal
Comentado”, Ed. Impetus, 2ª edição, 2009, página 682), É difícil afirmar,
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por exemplo, que José Dirceu de Oliveira e Silva (ministro Chefe da Casa
Civil) ou José Genoíno Neto (dirigente partidário) tivessem se unido a
outros agentes com o objetivo ou o interesse comum de praticar crimes
contra o sistema financeiro nacional ou de lavagem de dinheiro. Eles
sequer foram denunciados em relação a esses delitos. Eles sequer foram
acusados dessas práticas delituosas. Da mesma forma, não parece
verossímil afirmar que Katia Rabello e José Roberto Salgado (dirigentes
de instituição financeira) tenham conscientemente se unido àqueles e a
outros agentes com o objeto e o interesse comum de cometer crimes de
corrupção ativa ou passiva. Nada indica que esses dois grupos de agentes
tivessem se unido por interesses e objetivos comuns.
Assim, o diagnóstico correto do que ficou demonstrado nos autos foi
assim sintetizado no voto da Ministra Cármen Lúcia:
“O que houve aqui foi a reunião de pessoas para práticas
criminosas, mas essas práticas eram diferenciadas e não tinham
como objetivo senão a busca de vantagens indevidas, para
suprir interesses específicos dos respectivos réus e não
colocarem em risco a incolumidade ou paz social, que é
exatamente o objetivo, é o bem tutelado pelo art. 288 do Código
Penal”.

10. Ante o exposto, invocando os fundamentos dos votos vencidos,
que adoto, voto pelo provimento dos embargos infringentes.
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PLENÁRIO

EMB.INFR. NA AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS
TRIBUNAL PLENO
EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL 470
DÉCIMOS QUARTOS EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO
PENAL 470
SÉTIMOS EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL 470
NONOS EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL 470
DÉCIMOS PRIMEIROS EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO
PENAL 40
QUINTOS EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL 470
DÉCIMOS EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL 470
DÉCIMOS TERCEIROS EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO
PENAL 470
ANTECIPAÇÃO AO VOTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, o
retorno do tema - configuração, ou não, do crime de quadrilha -, à
análise deste Plenário, agora pela via dos embargos infringentes, está a
oportunizar, não tenho a menor dúvida, nova reflexão, reflexão esta faço questão de registrar - enriquecida não só pelos argumentos das
partes, mas, também, pelos judiciosos fundamentos do eminente Relator,
a quem rendo, mais uma vez, minhas homenagens.
Apesar dos novos olhares que se oportunizam, com a devida vênia
da maioria que se formou ao julgamento do mérito da Ação Penal nº 470,
continuo convencida de que não configurado o crime de quadrilha ao
feitio legal, consoante a dicção do artigo 288 do Código Penal com a
compreensão que extraio desse dispositivo.
E ao que consignei neste Plenário, naquela oportunidade, reputando
indispensável para o delineamento do tipo - de perigo abstrato-, a
associação de mais de três pessoas para a prática de crimes
indeterminados e a existência de vínculo associativo a implicar a criação
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de entidade com certa autonomia em relação a cada indivíduo que a
integre, e com estabilidade, permanência e programa delitivo em afronta
à paz social, peço licença para tecer brevíssimas considerações.
Tenho por inegável o necessário concurso de mais de três pessoas. Já
a estabilidade - uma certa estabilidade -, embora eu não a reconheça
presente, admito-a passível de ser inferida de um dado objetivo, o lapso
temporal: os fatos em seu conjunto ocorreram ao longo de pouco mais de
dois anos.
Por outro lado, reconheci que corréus praticaram juntos delitos,
tendo este Plenário, em decisões, ora unânimes, ora majoritárias, efetuado
várias condenações.
O ponto central da minha divergência, Senhor Presidente, é
conceitual, à luz do artigo 288 do Código de Processo Penal.
Não basta, enfatizo, para a configuração deste delito, que mais de
três pessoas, unidas, ainda que por tempo expressivo, pratiquem delitos.
É necessário mais. É necessário que esta união se faça para a específica
prática de crimes, conforme o eminente Ministro Teori Zavaschi acabou
de ressaltar. Em outras palavras, a lei exige, na minha concepção, que a
affectio societatis, que informa a reunião dessas pessoas, seja qualificada
pela intenção específica de cometer crimes. Tanto é que se pode delinear o
delito de quadrilha - também já foi várias vezes repisado, crime formal
que é - antes mesmo da prática de qualquer crime. Essa especificidade
necessária não se faz presente, data venia, no caso dos autos, e, na minha
ótica, já integrava implicitamente, como apontam doutrina e
jurisprudência majoritárias, o tipo do artigo 288 do Código Penal. E foi
tornada explícita na nova redação que lhe deu a recente Lei nº 12.850, de
02 de agosto de 2013, lei esta que, além de alterar o nomen iuris do tipo
para "associação criminosa" e de diminuir o número de sujeitos ativos de
quatro para três, incluiu o adjetivo "específico" a qualificar a finalidade
dos agentes.
Assim, o requisito da especificidade criminógena do escopo
associativo agora está expresso, sem que se possa, a meu juízo, como já
aventei, sequer cogitar de novatio legis in mellius pela inclusão expressa
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do adjetivo "específico", porque implícito na dicção anterior. Esse
requisito, reitero, especificidade criminógena do escopo associativo, em
absoluto vislumbro presente na espécie.
Há diferença marcante entre pessoas que se associam para cometer
crimes e pessoas que se associam com finalidade outra, mas que, no
âmbito dessa associação, cometem crimes. No primeiro caso, é crime de
quadrilha. No segundo, há crimes praticados em concurso de agentes,
como é, data venia, a situação dos autos, na minha compreensão.
Não quero, em absoluto, fechar os olhos ao fato – destacado,
inclusive, pelo eminente Relator - de que agentes podem se associar,
originariamente, para fins lícitos e, em um dado momento, alterar a
finalidade inicial da sua associação, dirigindo-a à prática reiterada de
crimes. Ainda, uma associação de pessoas pode ocorrer por finalidades
várias, dentre elas a de cometer crimes, o que também configura o crime,
agora denominado de associação criminosa. Não detecto, entretanto, a
ocorrência de quaisquer dessas hipóteses no caso concreto, inclusive em
razão do aspecto subjetivo do tipo quadrilha, que exige vontade
consciente de associação para o fim específico de cometer crimes.
Reafirmo mais uma vez - e mais uma vez à demasia - não identificar,
à luz dos fatos e provas dos autos, nos agentes dos crimes específicos
reconhecidos por este Plenário, ao julgamento da Ação Penal nº 470, o
dolo de criar ou participar de uma associação criminosa, autônoma, com
vista à prática de crimes indeterminados.
Com essas considerações, pedindo vênia aos que pensam em
contrário, e requerendo, também, a juntada de voto escrito, um pouco
mais longo, voto pelo provimento dos recursos de embargos infringentes
para absolver os embargantes do delito de quadrilha por atipicidade de
conduta, forte no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Senhor Presidente, é o meu voto.
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A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Trata-se de embargos
infringentes opostos por Delúbio Soares de Castro, com base no art. 333, I,
parágrafo único, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal,
por meio dos quais visa à prevalência dos votos vencidos proferidos ao
julgamento do mérito da AP 470 (acórdão das fls. 51.616-60.020), no que
pertine à condenação pelo crime de quadrilha previsto no art. 288 do
Código Penal.
O embargante defende o cabimento dos embargos infringentes, à
compreensão de que hígida a regra do precitado art. 333, I, do RISTF,
questão, é sabido, já resolvida por esta Suprema Corte. No mérito, requer
o seu provimento para ver-se absolvido da imputação do crime de
quadrilha (art. 288 do Código Penal), na linha dos votos proferidos por
mim e pelos eminentes Ministros Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e
Dias Toffoli no bojo da ação penal.
Após o provimento do Vigésimo Sexto Agravo Regimental na Ação
Penal nº 470, em que decidida a admissibilidade do recurso de embargos
infringentes em caso de decisão condenatória não unânime em ação penal
originária com no mínimo quatro votos vencidos, o embargante adita sua
petição, aviando pretensão recursal sucessiva. Persegue a redução da
pena que lhe foi imposta pelo crime de quadrilha, forte na superveniência
dos quatro votos favoráveis a essa redução proferidos ao julgamento dos
Sétimos Embargos de Declaração na AP 470 (fls. 64.031-64.173) pelos
eminentes Ministros Teori Zavaski, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio
e Dias Toffoli.
O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões (fls. 67798829), sustentando, em síntese, revelarem, as provas dos autos, a
existência de uma complexa quadrilha em face (i) do concurso necessário
de mais de três pessoas; (ii) da finalidade de praticar diversos crimes,
inferida especialmente das condenações impostas pelo Plenário; (iii) da
estabilidade evidenciada pelo período de atividade do grupo criminoso,
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entre o final de 2002 e junho de 2005, quando da revelação do esquema
pelo corréu Roberto Jefferson.
Ao julgamento do mérito da AP 470, apreciei a imputação da prática
do crime previsto no art. 288 do Código Penal ao embargante e votei pela
absolvição por não vislumbrar a presença dos elementos constitutivos do
tipo em sua íntegra.
Transcrevo o voto que proferi na oportunidade:
Pedindo vênia ao eminente Relator, a quem rendo as
minhas homenagens, e também aos que compartilham de seu
respeitável entendimento, mantenho a posição que já defendi
em sessão anterior quanto ao crime de bando ou quadrilha, que,
como bem destacado pelo eminente Revisor na última
assentada, não se confunde com as figuras associação criminosa
e organização criminosa para fins de enquadramento penal em
nosso ordenamento jurídico.
Relembro a dicção do art. 288 do Código Penal:
“Associarem-se mais de três pessoas, em
quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes."
Tal como positivado em nosso Código Penal, o tipo
“quadrilha” ou “bando” corresponde, na lição de Nelson
Hungria, ao crime de associação de malfeitores do Código
Francês de 1810, à associação para delinquir do art. 416 do
Código Penal Italiano e à associação ilícita do art. 210 do
Código Argentino, constituindo entidade criminal estranha aos
nossos códigos anteriores. Ainda na lição do mestre, define-se
como a “reunião estável ou permanente (que não significa
perpétua), para o fim de perpetração de uma indeterminada
série de crimes”.
E nessa linha, diz ele, não basta - diverso do que ocorre na
“coparticipação criminosa”-, um ocasional e transitório concerto
de vontades para determinado crime: é preciso que o acordo de
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vontades verse sobre uma duradoura atuação em comum, no
sentido da prática de crimes não precisamente individuados ou
apenas ajustados quanto à espécie, que tanto pode ser uma
única (ex: roubos) ou plúrima (ex: roubos, extorsões e
homicídios)
A ideia, digo eu, é permitir a atuação preventiva do Estado
contra grupos criminosos antes mesmo dos crimes a cuja
prática se propõem, presente o bem jurídico tutelado pela
norma, a“paz pública”, da ótica enfatizada pelo mesmo Nelson
Hungria, consoante já pontuei em voto anterior, que não é a paz
pública no sentido material, vale dizer, a perturbação da paz
pública em si, mas a situação de alarma no seio da coletividade,
isto é, a quebra do sentimento geral de tranquilidade, de
sossego, de paz, que corresponde à confiança na continuidade
normal da ordem jurídico-social (Comentários, vol. 9, p.163).
A consumação do crime, continua Hungria, coincide com
“o momento associativo, pois com este já se apresenta um
perigo suficiente grave para alarmar o público ou conturbar a
paz ou tranquilidade de ânimo da convivência civil. Não fora o
grave perigo concreto que a organização da quadrilha ou bando
representa por si mesma, e não passaria de mero ato
preparatório, penalmente irrelevante (p.177).
Quadrilha é, pois, a estrutura da societas sceleris que causa
perigo por si mesma para a sociedade, o que nada tem a ver
com concurso de agentes, agentes estes que irão responder
pelos crimes visados, eventualmente com a pena agravada pela
simples convenção plural dos criminosos. E, ficando tais
agentes, na mera fase de preparação, crime algum haverá.
Quadrilha é tipo de perigo abstrato, em que objeto da
tutela os sentimentos de tranquilidade e segurança dos
indivíduos além de uma convivência pacífica e harmoniosa em
comunidade (cf. Sales, S.J., Dos Tipos Plurissubjetivos, p. 127,
citado por José Lafaieti Barbosa Tourinho, in Crime de
Quadrilha ou Bando &Associações Criminosas, p. 25)
Só existe quadrilha na acepção legal reitero, quando o
acerto de vontades entre os integrantes visa a uma série
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indeterminada de delitos.
Por isso a diferença com os crimes praticados em concurso
de agentes (concurso material, formal ou crime continuado, que
não passa de uma forma atenuada do concurso material).
E nessa linha de entendimento a doutrina majoritária, a
concluir que a finalidade de prática de número indeterminado
de crimes é essencial à configuração do tipo do art. 288 CP,
como destaca José Lafaieti Barbosa Tourinho, em primorosa
monografia sobre o tema (“Crime de Quadrilha ou Bando &
Associações Criminosas), reportando-se ao magistério de
Hungria, a que já me referi, e de penalistas como Antolisei,
Faria, Fiandaca, Musco, Maggiore, Mirabete, Prado, Ranieri,
Rosa, Ribeiro, Siqueira, inobstante ele próprio tenha
compreensão diversa (ob. cit., p. 43).
Na minha ótica, na esteira dessa abalizada doutrina, a
indeterminação da prática de crimes na ação final é a base para
a diferenciação de bando e concurso de agentes puro e simples,
à luz do art. 288 do Código Penal. E pela equivalência que
guarda com a denominada asociación ilícita do Código Penal
argentino, merece realce a lição do argentino Jorge Federico
Mikkelsen-Löth ao comentar o tipo, em tradução livre:
Dito de outro modo, as associações ad hoc não
são organizações que perseguem a consecução de
“algum delito indeterminado” ou de “delitos em
geral”, e sim estão expressamente constituídas para
empreender uma única operação concreta e pontual,
extinguindo-se neste mesmo ato.
Por isso, embora com características similares,
não constituem associação ilícita. (“Asociación
Ilícita”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2001, p. 56)
(Dicho de otro modo, las asociaciones ad hoc no son
organizaciones que persiguen la comisión de “algún delito
indeterminado” o de “delitos en general”, sino están
expressamente constituídas para emprender una única
operación concreta y pontual extinguiéndose en ese mismo
acto. Por eso, aun con características muy similares, no
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constituyen asociación ilícita. (“Asociación Ilícita”, Ed.
La Ley, Buenos Aires, 2001, p. 56)
Enfatizo que pressupõe, o tipo legal em foco, a
configuração de uma entidade autônoma, formada por vínculo
associativo, a transcender os indivíduos que a compõem e com
certa autonomia em relação a cada um deles, ainda que
desnecessária a existência de elementos constitutivos formais e
prescindíveis engenharia sofisticada e estrutura complexa,
consoante consignam precedentes sempre lembrados desta
Corte.
Nesse sentido que defendo ainda o magistério do
penalista português Jorge de Figueiredo Dias a respeito do
mesmo crime na legislação portuguesa:
“Verifica-se a este propósito, uma singular
convergência,
doutrinal
e
jurisprudencial.
Reconhece-se, nemine discrepante, que só haverá
associação ali, onde o encontro de vontades dos
participantes – um qualquer pacto mais ou menos
explícito entre eles – tiver dado origem a uma
realidade autônoma, diferente e superior às vontades
e interesses dos singulares membros. Onde, noutros
termos, no plano das realidades psicológicas e
sociológicas, derivar do encontro de vontades um
centro autônomo de imputação fáctica das ações
prosseguidas em nome e no interesse do conjunto.
Centro este que, pelo simples facto de existir,
represente uma ameaça tão intolerável que o
legislador reputa necessário e justo (sc.,
proporcional)
reprimi-la
com
as
penas
particularmente drásticas cominadas no artigo 287.”
(DIAS, Jorge de Figueiredo. As 'associações
criminosas' no Código penal Português de 1982 Arts. 287º e 288º. Coimbra: Coimbra Editora Ltda.,
Separata da Revista de Legislação e de
Jurisprudência nºs 3.751 e 3.760, p. 32-3)
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Jorge de Figueiredo Dias ainda faz referência à doutrina
de juristas italianos e alemães sobre o tema. Pela relevância do
tema, permito-me transcrição mais alongada:
“Nesse sentido, na doutrina alemã, exigem
Lenckner uma ‘subordinação da vontade individual
à vontade de todos’, Maurach e Schroeder a
‘prossecução de fins comuns mediante a
subordinação do indivíduo ao todo’ e Rudolphi a
‘existência, no interior da associação, de certas
estruturas de decisão reconhecidas pelos seus
membros’. E um passo mais dá Patalano, na Itália,
quando sustenta que o conceito de associação
assume, neste contexto, o significado de instituição.
Tratar-se-á de uma ‘instituição’ mais ou menos
complexa, mais ou menos formalizada e sofisticada,
mais ou menos hierarquizada nas suas relações e
mais ou menos cogente na imposição das suas
‘normas’ ou ‘regras’, mas sempre de uma realidade
transcendente à vontade e interesses individuais dos
seus membros. Por isso é que – ainda segundo o
mesmo penalista italiano – a simples existência da
associação vale já como uma ‘declaração de guerra’ à
ordem estadual.” (DIAS, Jorge de Figueiredo, op. cit.,
p. 34.)
E ainda a título conclusivo:
“Tudo vincula por isso à conclusão da
necessidade de que a associação surja, na
objectividade das representações dos seus membros,
nas suas experiências individuais ou de interacção,
como um centro autónomo de imputação e
motivação, como uma entidade englobante, com
metas ou objetivos próprios; objetivos aos quais
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devem subordinar-se – pelo menos até à medida da
sua integração na associação – os objetivos pessoais
dos membros.” (DIAS, Jorge de Figueiredo, op. cit.,
p. 35.)
Merece destaque, por fim, a observação de Maria Luísa
Cesoni, Professora do Departamento de Criminologia e de
Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade Católica
de Louvain e do CETEL, Faculdade de Direito da Universidade
de Genève), a respeito dos debates sobre o art. 416 do Código
Penal Italiano, similar à norma do art. 288 do nosso Código
Penal, em obra financiada pelo Fundo Nacional Suíço de
Pesquisa Científica quanto ao tema Violência no cotidiano e
crime organizado), em tradução livre:
Quanto ao art. 416 do Código Penal Italiano, o
déficit da definição, notadamente concernente aos
elementos materiais, é acompanhado de uma
valoração dos elementos subjetivos. O elemento
intencional é assim aquele que distingue, segundo
certa doutrina (e também segundo a jurisprudência),
esta infração das disposições em matéria de
participação (concurso de pessoas): a preparação de
infrações precisas caracteriza a participação,
enquanto que a intenção de constituir uma
associação criminal que se opõe aos fundamentos
das instituições estabelecidas caracteriza a associação
de malfeitores. (CESONI, Maria Luisa. Élements de
Comparaison. In CESONI, Maria Luisa dir.
Criminalité Organisée: des représentations sociales
aux définitions juridiques. Paris: LGDJ, 2004, p. 523)
Em sentido similar, destaco decisão do Tribunal Federal de
Justiça da Alemanha (Bundesgerichtshof, BGH) sobre o art. 129
do Código Penal Alemão, que trata do crime equivalente
naquele país, e é que citada por Jorg Kinzig, também em
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tradução livre:
Em uma decisão importante de 1983, o Tribunal
Federal revelou o que deve ser entendido por
associação, no sentido do art. 129 do Código Penal
Alemão, ‘a associação, por uma certa duração, de
mais de três pessoas que perseguem fins comuns e
que, a partir de suas relações recíprocas, se sentem
como fazendo parte de uma união, no sentido de que
as vontades individuais se submetem a uma vontade
comum. (KINZIG, Jorg. Mesures de lutte contre la
criminalité organisée em Allemagne. In CESONI,
Maria Luisa dir. Criminalité Organisée: des
représentations sociales aux définitions juridiques.
Paris: LGDJ, 2004, p. 653).
Ora, tenho como indiscutível – renovando meu pedido de
vênia aos que pensam de forma diversa-, que os chamados
núcleos político, financeiro e operacional envolvidos nesta ação
penal jamais imaginaram formar uma associação para
delinquir, uma societas sceleris com o objetivo de
sobreviverem, usufruírem – ou se locupletarem – com o
produto dos crimes resultantes de sua atuação.
Havia um objetivo: a cooptação de apoio político ao
governo. Todos os demais fatos típicos que giraram em torno
desse objetivo sempre tiveram por finalidade garantir a
consumação desse desiderato.
Em absoluto detecto a configuração, ainda que informal,
de uma entidade com vida própria ou, nos dizeres de José de
Figueiredo Dias, de um “centro autônomo de imputação e
motivação” a que subordinados os réus como agentes
criminosos.
Delineada, isto sim, data venia, hipótese de coautoria,
traduzindo, a meu juízo, o fato de os crimes terem sido
praticados em série e por tempo considerável,continuidade
delitiva, e não a existência de quadrilha ao feitio legal.
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Em síntese, à compreensão de que só existe quadrilha ao
feitio legal quando o acerto de vontades entre os integrantes do
grupo visa a uma série indeterminada de delitos, é dizer, à
compreensão de que o tipo penal exige que a associação se faça
para a prática de crimes com indeterminação na ação final e de
que o tipo penal diz com sociedades engendradas para o crime
com a finalidade de, por formas diversificadas e imprevistas,
usufruir dos produtos auferidos com ações criminosas
indistintas, caso, exemplificativamente, de grupos formados
para assaltar, roubar, falsificar, sequestar, extorquir, concluo
pela inviabilidade de reputar tipificado o artigo 288 do Código
Penal, na espécie, com a consequente absolvição de todos os
réus, forte no art. 386, III, do Código de Processo Penal.
Registro, à demasia, não identificar, em qualquer hipótese,
à luz dos fatos e provas dos autos, nos agentes dos crimes
específicos já reconhecidos por este Plenário contra os quais se
dirige a presente imputação, o dolo de criar ou participar de
uma associação criminosa autônoma com vista à prática de
crimes indeterminados. Identifico, é certo, em alguns desses
agentes os dolos inerentes à prática de crimes em série de
peculato, lavagem de capitais, corrupção e gestão fraudulenta,
consoante me manifestei ao longo deste julgamento,
inconfundíveis, contudo, com o dolo de associação criminosa.
É como voto, Senhor Presidente, pela absolvição de todos
os réus, forte no art. 386, III, do CPP, acompanhando, com
renovado pedido de vênia, o eminente Revisor.

O retorno do tema – configuração, ou não, do crime de quadrilha tal
como previsto no Direito posto – à análise do Plenário desta Suprema
Corte, agora pela via dos embargos infringente, está a oportunizar nova
reflexão, enriquecida não só pelos argumentos trazidos pelas partes como
também pelos fundamentos judiciosos e bem lançados do eminente
Relator, Ministro Luiz Fux, a quem rendo as minhas homenagens.
Apesar dos novos olhares propiciados, com a devida vênia da
maioria que se formou quando do julgamento do mérito da AP 470, bem
como dos que ora se manifestam pelo desprovimento do recurso,
9
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continuo convencida de que não configurado o crime de quadrilha ao
feitio legal, consoante a dicção do art. 288 do Código Penal com a
compreensão que dele extraio, o que me leva a reafirmar o voto no
sentido da absolvição do embargante.
Ao que já consignei neste Plenário naquela oportunidade, trago à
reflexão algumas breves considerações neste novo voltar de olhos sobre
o tema.
O Ministério Público Federal, em busca do desprovimento do
recurso, insiste na concretização do tipo penal forte (i) no concurso
necessário de mais de três pessoas; (ii) na finalidade de praticar diversos
crimes, que especialmente as condenações impostas pelo Plenário fazem
certa; e (iii) na estabilidade inferida do período de atividade do grupo,
entre o final de 2002 e junho de 2005, quando o corréu Roberto Jefferson
revelou o esquema.
Inegável o necessário concurso de mais de três pessoas. Já a nota da
estabilidade – uma certa estabilidade -, embora eu não a reconheça
presente, admito-a passível de ser inferida, na espécie, pelos que a
circunscrevem à passagem do tempo, do dado objetivo lapso temporal –
mais de dois anos -, em que os fatos em seu conjunto se deram. Por outro
lado, reconheci que os corréus praticaram juntos delitos, tanto que este
Plenário, em decisões ora unânimes, ora majoritárias, lhes impôs várias
condenações.
O ponto central de minha divergência diz com a concepção
doutrinária que tenho do delito de quadrilha tal como previsto já na
redação original do art. 288 do Código Penal. Não basta, para o seu
delineamento, que mais de três pessoas, unidas ainda que por tempo
expressivo, pratiquem delitos. É necessário mais: é necessário que esta
união seja voltada para a específica prática de crimes. Em outras palavras,
a lei exige, na minha concepção, que a affectio societatis a informar a
reunião dessas pessoas seja qualificada pela intenção específica de
cometer crimes. E tanto é que pode se configurar o delito de quadrilha –
crime formal -, antes mesmo da prática de qualquer dos crimes para os
quais instituída a associação. Essa especificidade necessária não se faz
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presente, a meu juízo, data venia, no caso dos autos, o que me levou, e
mais uma vez me leva, a votar pela absolvição do embargante forte no
art. 386, III, do Código de Processo Penal - atipicidade de conduta.
Registro que tal requisito, que na minha ótica já integrava o tipo do
art. 288 do Código Penal (“Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha
ou bando, para o fim de cometer crimes."), restou reforçado com a nova
redação que lhe deu a recente Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013. Além
de alterar o nomen iuris do tipo de quadrilha ou bando para associação
criminosa, e de diminuir o número mínimo de sujeitos ativos de quatro
para três, a Lei nº 12.850/2013 incluiu o adjetivo “específico” a
expressamente qualificar a finalidade dos agentes. Eis a nova dicção
legal:
Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o
fim específico de cometer crimes
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Assim, o requisito da especificidade criminógena do escopo
associativo, antes implícito, agora está expresso. E essa especificidade
do escopo associativo em absoluto se faz presente na espécie, reitero.
Nesse sentido lembro, por oportuno, o magistério de Guilherme de
Souza Nucci:
A reforma introduzida pela Lei 12.850/2013 incluiu, no
tipo penal, o termo específico, referindo-se ao fim dos agentes.
Nada mais fez o legislador do que consagrar a orientação
doutrinária e jurisprudencial no sentido de se exigir a
finalidade especial de cometer crimes, o que configura o caráter
de durabilidade e estabilidade da associação, diferenciando-se
do mero concurso de agentes (Código penal comentado. 14 ed.
Rio de Janeiro : Forense, 2014. p. 1195.

Conforme ressaltei ao julgamento do mérito desta AP 470:
11
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“...os chamados núcleos político, financeiro e operacional
envolvidos nesta ação penal jamais imaginaram formar uma
associação para delinquir, uma societas sceleris com o objetivo
de sobreviverem, usufruírem – ou se locupletarem – com o
produto dos crimes resultantes de sua atuação.
Havia um objetivo: a cooptação de apoio político ao
governo. Todos os demais fatos típicos que giraram em torno
desse objetivo sempre tiveram por finalidade garantir a
consumação desse desiderato.

Ao menos na minha ótica, que já reputava ínsita à redação original
do art. 288 do Código Penal a exigência da especifidade, não há sequer
cogitar de novatio legis in mellius pela inclusão expressa do adjetivo
“específico” no texto legal. Em qualquer hipótese, o legislador reforçou a
exigência e descurá-la seria, com redobrada vênia de quem sustenta tese
oposta, malferir o princípio da legalidade penal, insculpido no art. 5º,
inciso XXXIX, da Carta Magna, a dispor, sem grifos no original, :
“não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena
sem prévia cominação legal”.

Tal preceito, como ressaltado por Nilo Batista, confere ao cidadão:
“um direito subjetivo público de conhecer o crime,
correlacionando-o a um dever do Congresso Nacional de
legislar a matéria criminal sem contornos semânticos difusos”
(Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 4 ed., Rio de
Janeiro : Renavam, 1999, p. 80)

Dentre os corolários do princípio da legalidade penal, o princípio da
taxatividade - aliado à proscrição da incriminação por analogia e
costumes-, impõe ao julgador que se atenha aos estritos limites da dicção
legal ao apreciar a tipicidade de uma dada conduta.
Assim, não visualizando na espécie associação com o fim específico
12
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de cometer crimes, outro caminho não há que não o de absolver o
embargante por atipicidade da conduta.
Ainda, há diferença marcante entre pessoas que se associam para
cometer crimes e pessoas que se associam para finalidade outra, mas
que, no âmbito dessa associação, cometem crimes. No primeiro caso, há
o crime de quadrilha. No segundo, há crimes praticados em concurso de
agentes, como é a situação que ora se apresenta a julgamento.
O estabelecimento de marcos claros de distinção entre essas
realidades tem ocupado a doutrina de longa data. Em razão da crescente
judicialização de demandas penais relativas a delitos econômicos,
crescente a preocupação em diferenciar a dita “empresa criminosa” relativamente à qual a adesão do agente implica a prática do crime de
associação criminosa, a antiga quadrilha -, da situação em que praticados
crimes no âmbito de empresa constituída para fins lícitos.
A esse respeito vale citar a doutrina de Heloísa Estellita e Luís
Greco, que fundam a distinção na análise do bem jurídico tutelado pelo
crime do art. 288 do Código Penal. Para os eminentes doutrinadores, com
itálicos no original:
“...o delito associativo só estará realizado se, subtraindo-se
mentalmente a prática de quaisquer outros delitos, restar na mera
associação de pessoas conteúdo de desvalor suficiente a ponto de
justificar uma sanção penal. Se o único ponto de apoio para a
imputação do delito associativo for a prática de outros crimes,
está-se punindo essa prática duas vezes, já que a associação, em
si mesma, é algo que o ordenamento jurídico não valora
negativamente (ESTELITTA, Heloisa & GRECO, Luís. Empresa,
quadrilha (art. 288 do CP) e organização criminosa - uma
análise sob a luz do bem jurídico tutelado. Revista Brasileira
de Ciências Criminais. vol. 91. Julho de 2011, p. 398).

Não quero, em absoluto, fechar os olhos ao fato – tão bem destacado
pelo eminente Relator - de que
agentes podem se associar
originariamente para fins lícitos e, em um dado momento, alterar a
finalidade inicial da associação, dirigindo-a à pratica reiterada de crimes.
13
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Ainda, uma associação de pessoas pode se fazer por finalidades várias,
dentre elas a de cometer crimes, o que também configura o crime agora
denominado de associação criminosa.
Não detecto, entretanto, a ocorrência de qualquer dessas hipóteses
no caso concreto, inclusive em razão do aspecto subjetivo do tipo de
quadrilha que exige, repito ad nauseam, vontade consciente de associação
“para o fim específico de cometer crimes”.
Reafirmo, mais uma vez, e mais uma vez à demasia, não identificar,
à luz dos fatos e provas dos autos, nos agentes dos crime específicos
reconhecidos por este Plenário ao julgamento da AP 470, o dolo de criar
ou participar de uma associação criminosa autônoma com vista à prática
de crimes indeterminados. Identifico, é certo, em alguns desses agentes os
dolos inerentes à prática de crimes em série de peculato, lavagem de
capitais, corrupção e gestão fraudulenta, consoante me manifestei no
momento oportuno, inconfundíveis, contudo, com o dolo de associação
criminosa.
Com essas breves considerações e com renovado pedido de vênia
aos que pensam em contrário, provejo o presente recurso de embargos
infringentes, absolvendo o embargante do delito de quadrilha, forte no
art. 386, III, do Código de Processo Penal.
É como voto, Senhor Presidente.
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ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, começo
lembrando que nós estamos a encerrar já um longo trajeto, uma longa
caminhada; foram inúmeros esforços despendidos desde o recebimento
da denúncia no longínquo ano de 2007. Posteriormente, tivemos toda a
instrução e a dificuldade – é bom que se registre – para iniciar o
julgamento, com toda a sorte de tropelias. Depois, um julgamento
acidentado. Basta dizer que o julgamento se alongou, e não precisava se
alongar tanto, Procurador-Geral, dois Colegas deixaram de integrar a
Corte, a Corte teve que ser recomposta, por isso nós estamos discutindo a
questão dos embargos infringentes. Quiçá, no futuro, daqui a pouco, a
Corte será várias vezes recomposta para a revisão criminal.
Não obstante, o Tribunal cumpriu a sua função, e esse é o dado
positivo nesse quadro de práticas reprováveis. Este é o dado positivo: as
instituições são mais fortes quando elas são mais fortes do que aqueles
que a integram. Este é o dado positivo: o Brasil saiu forte desse
julgamento, porque o projeto era reduzir esta Suprema Corte a uma Corte
bolivariana; advogados chegaram a declarar que o julgamento não
terminaria, Ministro Fux. Portanto, esses dados precisam ser registrados.
A quadrilha, não houve quadrilha? Começo destacando a conclusão
do meu voto nessa questão.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Sr. Presidente, quando do
julgamento do capítulo referente ao crime de formação de quadrilha,
afirmei:
“(...) salvo abstraindo-se toda essa realidade ora
desnudada nesta ação penal, olvidando-se dos crimes já
reconhecidos pela Corte, conseguiria afirmar que não se
constituiu uma associação criminosa voltada à prática de crimes,
cuidando-se apenas de um partido político, de uma empresa de
publicidade e de uma instituição financeira que ocasionalmente se
relacionaram para satisfação de interesses exclusivamente
próprios.
Os autos revelam que houve, sim, uma realidade autônoma,
uma vontade própria, fruto dessa espúria aliança.
Sem dúvida, entrelaçaram-se, no princípio, interesses
individualizados. Aliás, como sói em ocorrer em qualquer
associação. Todavia, inegável que foi o esforço e contribuição
coletivos que lograram atender, ao fim e ao cabo, ao interesse de
todos, numa relação de absoluta sujeição.
Não se resolveu apenas o problema do PT, ou das
empresas de SMP&B e DNA, ou do Banco Rural ou do
Governo. Houve a formatação de uma engrenagem ilícita que
atendeu a todos e a cada um.
Denotativo dessa nova realidade é a atividade paralela
que as empresas de publicidade passaram a desempenhar,
administrando um “caixa partidário” abastecido por recursos
públicos desviados e empréstimos simulados.
Se o fato de uma empresa de publicidade administrar o
caixa criminoso de um partido não é uma nova realidade, o que
seria? Se uma instituição financeira simula empréstimos e
estrutura processo de lavagem de dinheiro, o qual deveria
combater, não é uma nova realidade, o que seria? Se um partido
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busca apoio político, não pelas coligações ideológicas, mas por
meio da contraprestação financeira, não é uma nova realidade,
o que seria? Se todos eles se juntam para executar a cooptação
parlamentar mediante paga, servindo-se de recursos públicos
desviados e empréstimos simulados, e, ainda, se utilizando de
mecanismos de lavagem de dinheiro, não é uma nova realidade,
o que seria?
Para mim, não se trata apenas de uma nova realidade,
trata-se de algo surreal.
Mas, se essa evidente realidade não contrasta, indago:
qual o interesse das empresas de publicidade de MARCOS
VALÉRIO, RAMON HOLLERBACH e CRISTIANO PAZ em
comprar apoio político? Era do interesse de MARCOS VALÉRIO a
solução da liquidação do Banco Mercantil de Pernambuco? Era
dele o interesse em resolver as questões do BMG, do Banco
Espírito Santo, da Portugal Telecom? E as questões relacionadas
a ex-mulher do então Ministro Chefe da Casa Civil? É normal
um publicitário zelar por tantos interesses privados? Qual o
interesse do Banco Rural em disponibilizar sua estrutura para
lavagem de dinheiro e compra de parlamentares? Em conceder
empréstimo para o Partido dos Trabalhadores? Qual o interesse
do partido em conceder contratos do governo para as agências
SMP&B e DNA Propagandas?
E mais, na tentativa da desconstrução histórica dos fatos,
buscou-se a inventiva tese do caixa 2. E, nessa mesma linha, do
fato de menor importância, quer-se sustentar que os crimes
praticados pela quadrilha não ofenderam o bem jurídico
tutelado, a paz pública.
O conceito de paz pública, como anteriormente
mencionado, não se reduz aos crimes violentos. Há muito já se
abandou a ideia de que os únicos bens a serem tutelados devem
ser a vida e a propriedade. Esse reducionismo, com cariz
ideológico, contrasta com os bens e valores protegidos
constitucionalmente.
Se a aceitação pela Corte de que os fatos representaram
um atentado à democracia não é o suficiente, é conveniente
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rememorar que foram reconhecidos, nestes autos, crimes contra
a Administração Pública (corrupção ativa, corrupção passiva,
peculato), contra o Sistema Financeiro Nacional (gestão
fraudulenta) e lavagem de dinheiro.
Não bastasse, é importante consignar que os autos
revelam muito mais do que o ora analisado. Não se pode
olvidar o pedido inicial de desmembramento e os inúmeros
procedimentos instaurados pela Procuradoria Geral da
República. Assim, sem a pretensão de exaurir o contexto fático,
há notícias de crimes da lei de licitação, de tráfico de influência,
de prevaricação, de advocacia administrativa, de crimes contra
a ordem tributária, de outros desvios de recursos públicos, de
improbidades, etc.
Um conjunto seriado de infrações penais e administrativas
que conspurcam contra princípios básicos do Estado de Direito
e da Administração.
A prova dos autos revela a utilização do aparelho do
Estado com desvirtuamento de suas finalidades e sobreposição
de interesses privados.
Não tenho dúvidas de que a gravidade dos fatos, sua
complexidade e dimensão, inequivocamente atentam contra a
paz pública, na sua concepção político-social. Nas palavras de
Hungria, com a quebra do sentimento geral de tranquilidade, de
sossego, de paz, que corresponde à confiança na continuidade normal
da ordem jurídico-social.
Não se pode cogitar de normal ordem jurídico-social quando
de tem um partido político corrompendo parlamentares,
distribuindo cargos públicos por meio de cooptação política;
quando a máquina do Estado é utilizada para fins privados;
quando se fraudam licitações; quando se desviam recursos
públicos; quando uma instituição financeira coloca interesses
outros à frente do seu papel constitucional de promover o
desenvolvimento e a servir os interesses da coletividade;
quando a empresa não se orienta por sua função social, ao
revés, se empenha na atividade criminosa.
Sem dúvida, isso subverte a lógica do funcionamento
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normal e esperado das instituições, das empresas, dos homens
públicos, colocando em risco a própria organização social”.

As retóricas construções fáticas e jurídicas, ora trazidas nos
embargos infringentes, não são suficientes para infirmar minha
compreensão sobre os fatos. Não tenho a menor dúvida de que, de fato,
se constitui uma quadrilha para saquear os cofres públicos e, assim,
viabilizar um projeto de perpetuação no poder.
Não obstante esse grave quadro de sucessivas violações legais e
éticas reconhecido por esta Corte, lançam-se, também, indevidas e
infundadas críticas à suposta severidade e firmeza das penas aplicadas.
Lembro que, diferentemente do que vem sendo dito, não se
distanciou a Corte da sua linha de atuação. Não se trata de opinião, mas
de constatação. Destaco, por exemplo, no caso do crime de formação de
quadrilha, que esta Corte, recentemente, na Ação Penal 396, caso do
deputado “Natan Donadon”, fixou pena-base em 2 anos e 3 meses
(vencido, apenas, o Min. Cezar Peluso) e, para o crime de peculato, a
pena-base de 5 anos, que, após os acréscimos legais, restou definitiva em
11 anos 1 mês e 10 dias. A soma das penas foi de 13 anos e 4 meses.
Reconheceu o Tribunal que eram desfavoráveis as seguintes
circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivos, circunstâncias do crime e suas
consequências. Em momento algum tergiversou a Corte sobre a própria
configuração do crime de formação de quadrilha, lembrando que se
tratava de desvio de recursos públicos na ordem de R$ 8.400.000,00 (oito
milhões e quatrocentos mil reais), pelo então diretor financeiro da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia, Natan Donadon.
Curioso ainda que, diferentemente do que ora se argumenta, quando
do julgamento dos embargos de declaração interpostos naquela ação
penal, a questão da dosimetria foi novamente ventilada, principalmente
quanto ao crime de formação de quadrilha, com fundamento no art. 580
do CPP, porquanto a pena aqui decidida foi superior àquela aplicada aos
outros réus condenados pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. E, mais
uma vez, a Corte, por unanimidade, rejeitou a tese.
Não é diferente o comportamento da Corte quando instada a se
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pronunciar sobre a dosimetria de pena imposta por outras instâncias (v.g.
HC 70.391, HC 72.992, HC 109.596, RHC 115.213).
Pois bem, como revela a história, já houve época em que “não era o
juiz que graduava a pena; também não era o criminoso que servia de objeto a essa
graduação; a bem dizer, nem era o crime, in concreto, que oferecia as condições
dessa dosagem; a soberania do direito penal, na sua adequação prática, que é a
arte da aplicação da pena, era exercida, firme e hieraticamente, por esta deusa da
medida: a aritmética” (Pedro Vergara apud José Antonio Paganella Boschi,
Das penas e seus critérios de aplicação, Livraria do Advogado, p. 175-176)
Ao discorrer sobre a individualização da pena, Gilberto Ferreira
assevera o seguinte:
“Como se sabe, o crime é a violação de um bem jurídico
que o legislador considera fundamental para o Estado.
Praticado um crime, violado esse bem jurídico, ameaçada, por
isso mesmo a ordem social, impõe-se que ao criminoso seja
aplicada uma pena. Para uns, essa pena deve ser a necessária e
suficiente para retribuir o mal causado. Para outros, deve ser a
necessária e suficiente para evitar a prática de novos crimes. Por
fim há aqueles, como o legislador brasileiro, que entendem que
a pena deve atingir essas duas finalidades: retribuir o mal e
prevenir a prática de novos crimes.
Assim, para cada tipo de crime haverá uma pena justa (em
qualidade e em quantidade) única e exclusiva, suficiente para
reprimir e prevenir. Ocorre que, como as pessoas não são
iguais, e os crimes praticados, idem, o legislador – a quem, em
tese, compete prever o que é bom e o que é ruim para seu povo
– jamais poderia estabelecer, a priori, a pena que deveria ser
aplicada para cada tipo de criminoso e de crime.
Por isso, surgiu a ideia de que a pena deveria ser
individualizada, vale dizer, individual, para cada indivíduo,
conforme merecer.
A história demonstrou que a individualização feita
exclusivamente pelo legislador não era proporcional sendo,
portanto, injusta. Comprovou, também, que deixar essa tarefa
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ao livre arbítrio do magistrado poderia levar a abusos. Chegouse, então, ao meio termo. O legislador estabeleceria um mínimo
e um máximo em valores abstratos para cada crime, deixando
ao juiz a incumbência de fixar, dentre esse mínimo e esse
máximo, a pena cabível a cada espécie”. (Aplicação da Pena,
Forense, p. 49).

Não se discute mais o método trifásico de fixação da pena, sendo
que, na sua essência, “a mensuração definitiva e concreta da pena é a
resultante de um sistema pluridimensional de valorações”, que, ao fim e ao
cabo, permite individualizar a sanção. (Paulo José da Costa Junior, Direito
Penal Objetivo, Forense, p. 111).
A doutrina, há tempo, busca, a partir da jurisprudência, delinear o
caminho a ser seguido pelo juiz na fixação da pena. Converge, em sua
maioria, no sentido de que, “se todas as operadoras do art. 59 forem favoráveis
ao réu, a pena-base deve ficar no mínimo previsto. Se algumas circunstâncias
forem desfavoráveis, deve afastar-se do mínimo; se, contudo, o conjunto for
desfavorável, pode aproximar-se do termo médio, que, segundo a velha doutrina
nacional, é representado pela média da soma dos dois extremos, quais sejam,
limites mínimo e máximo cominados” (Cezar Roberto Bitencourt, Tratado der
Direito Penal, Parte I, Ed. Saraiva, p. 764).
A questão, todavia, não é tão simples. Há de se lembrar que, “se a
valoração das circunstâncias judiciais indicar necessidade de maior reprovação, a
pena-base precisa ser individualizada em quantidade ainda maior”. (José
Antonio Paganella Boschi, Das penas e seus critérios de aplicação, Livraria do
Advogado Editora, p. 223).
Adverte, ainda, Eduardo Correia:
“Há muitas espécies de crimes cuja gravidade é da
máxima elasticidade, independentemente das circunstâncias
que podem agravar ou atenuar a responsabilidade penal, e
portanto seria iníquo aplicar-se sempre o mesmo quantitativo
de pena. Os códigos estabeleceram penas de duração variável
dentro da qual os tribunais podem aumentar-lhe ou diminuirlhe o quantitativo em atenção à gravidade da hipótese sujeita;
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dentro da mesma espécie de crimes pode haver hipóteses mais
ou menos graves”. (Direito Criminal, Livraria Almedina,
Coimbra, p. 336).

O renomado professor português leciona que “a aplicação das penas,
entre os limites fixados na lei para cada uma, depende da culpabilidade do
delinquente, tendo-se em atenção a gravidade do facto criminoso, os seus
resultados, a intensidade do dolo ou grau da culpa, os motivos do crime e a
personalidade do delinquente” (ob. cit. p. 338).
Logo, a individualização da pena, como princípio constitucional, não
se compagina com a contagem e “percentualização” das circunstâncias
judiciais e muito menos com a comparação métrica de penas aplicadas em
crimes diversos.
A pretensa equiparação estatística, matemática, de penas aplicadas a
crimes diversos, concessa venia, não encontra base jurídica. Nem mesmo o
princípio da proporcionalidade legitimaria parametrização dessa ordem,
isso porque, primeiramente, não se pode olvidar a própria distinção
legislativa na proteção dos bens jurídicos diversos, evidenciada, prima
facie, pela fixação de penas mínimas e máximas diversas.
Crime
Peculato (art. 312 CP)
Corrupção Ativa (art. 333 do CP,
após a Lei 10.763/03)
Corrupção Ativa (art. 333 do CP,
redação primitiva)
Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98)
Evasão de Divisas (Lei 7.492/86)
Gestão Fraudulenta (Lei 7.492/86)
Quadrilha (art. 288 do CP)

Pena-base
2 a 12 anos
2 a 12 anos

Bem jurídico
Administração Pública
Administração Pública

1 a 8 anos

Administração Pública

3 a 10 anos
2 a 6 anos
3 a 12 anos
1 a 3 anos

Pluriofensivo
SFN
SFN
Paz Pública

Com efeito, não se pode abstrair a valoração jurídica realizada pelo
legislador ao estabelecer os parâmetros sobre os quais o magistrado pode
percorrer ao fixar a pena-base. Saliente-se, para argumentar, que o termo
médio de cada delito é distinto, a saber: nos crimes de peculato e
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corrupção ativa, na atual redação 7 anos, e na redação antiga 4 anos e 6
meses; no crime de lavagem de dinheiro – 6 anos e 6 meses; no crime de
evasão – 4 anos; no crime de gestão fraudulenta – 7 anos e 6 meses; por
fim, no crime de quadrilha – 2 anos.
Igualmente, a uniformização linear de bens jurídicos diversos
incorre em outro equívoco, que é a abstração das diferentes circunstâncias
judiciais que devem ser valoradas in concreto, caso a caso, crime a crime,
mormente a culpabilidade, as circunstâncias, os motivos e as consequências do
crime. E exatamente isso que foi realizado e concretizado pela Corte.
Como adverte Figueiredo Dias: “difícil é negar que o procedimento de
determinação da pena apresenta especialidades notáveis face ao procedimento
<comum> de aplicação do direito. Não enquanto o juiz é, nele necessariamente,
reenviado para regras jurídicas não escritas, conceitos normativos e
indeterminados, e mesmo puras valorações; mas já sim na medida em que se vê
obrigado a traduzir os critérios jurídicos de determinação numa certa
quantidade de pena, em que ele não pode, por outras palavras, furtar-se a uma
quantificação exacta (numérica!) das suas valorações. É esta circunstância –
não singular, mas, em todo o caso, específica no domínio da aplicação do direito –
a responsável maior, de resto, pelas diferenças ou distonias na determinação da
pena...”. Prossegue o professor: “daí que cresça, um pouco por toda a parte, a
reivindicação de formalização – quando não mesmo de <matematização>,
inclusive com auxílio informático – dos procedimentos e dos resultados de
determinação da pena; reivindicação em que se tem distinguido a doutrina angloamericana do sentencing. Se, porém, uma uniformização da jurisprudência na
matéria não deixará de ser benvinda (por difícil que seja se lograr), ela não deverá
ser conseguida à custa da formalização dos procedimentos respectivos. Uma tal
formalização deve considerar-se de antemão excluída face ao caráter
necessariamente individualizado que assumem os critérios de determinação da
pena e à ilimitada variedade dos factores que à luz daqueles relevam”.
A par dessas considerações, ressalto que não se trata de um caso
singelo qualquer. Como assentou Pertence, no julgamento do HC 70.774,
“evidente que se trata de uma sanção severa, mas a gravidade do fato
realmente torna inadequada a invocação de parâmetros de apenação,
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talvez suficientes para punir um ajuntamento de descuidistas em
estações rodoviárias, mas não os membros de uma organização da
gravidade daquela de que se cuida e que escandalizou o País”.
O exame dos autos revela, nas contundentes palavras do Min. Celso
de Mello:
Formou-se, na cúpula do poder, à margem da lei e do
Direito e ao arrepio dos bons costumes administrativos, um
estranho e pernicioso sodalício constituído de altos dirigentes
governamentais e partidários, unidos por um perverso e
comum desígnio, por um vínculo associativo estável que
buscava conferir operacionalidade, exequibilidade e eficácia ao
objetivo espúrio por eles estabelecido: cometer crimes, qualquer
crime, agindo, nos subterrâneos do poder, como conspiradores à
sombra do Estado, para, em assim procedendo, vulnerar,
transgredir e lesionar a paz pública, que representa, em sua
dimensão concreta, enquanto expressão da tranquilidade da
ordem e da segurança geral e coletiva, o bem jurídico posto sob
a égide e a proteção das leis e da autoridade do Estado.
(...)
Nada se mostra mais lesivo aos valores que informam a
ordem democrática e republicana e, por consequência, a própria
integridade da paz pública, do que a presença, na condução do
Estado e de agremiações políticas, de altos dirigentes
governamentais e partidários integrantes de quadrilha
formada e constituída para corromper o Poder e para submeter,
à vontade hegemônica do Poder Executivo e de determinados
grupos nele encastelados, a direção do Estado, ainda que
mediante prática de crimes os mais diversos.
Nada mais ofensivo e transgressor à paz pública do que a
formação de quadrilha no núcleo mais íntimo e elevado de um
dos Poderes da República com o objetivo de obter, mediante
perpetração de outros crimes, o domínio do aparelho de Estado e a
submissão inconstitucional do Parlamento aos desígnios
criminosos de um grupo que desejava controlar o poder,
quaisquer que fossem os meios utilizados, ainda que
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vulneradores da própria legislação criminal do Estado
brasileiro.
O que vejo neste processo, Senhor Presidente, emergindo
da prova nele produzida contra os ora acusados, são homens
que desconhecem a República, que ultrajaram as suas
instituições e que, atraídos por uma perversa vocação para o
controle criminoso do poder, vilipendiaram os signos do
Estado democrático de Direito e desonraram, com os seus
gestos ilícitos e ações marginais, a ideia mesma que anima o
espírito republicano pulsante no texto de nossa Constituição.
Mais do que práticas criminosas, por si profundamente
reprováveis, identifico, no comportamento desses réus,
notadamente dos que exerceram (ou ainda exercem) parcela de
autoridade do Estado, grave atentado às instituições do Estado
de Direito, à ordem democrática que lhe dá suporte legitimador
e aos princípios estruturantes da República.
Este processo revela um dos episódios mais vergonhosos
da história política de nosso País, pois os elementos probatórios
que foram produzidos pelo Ministério Público expõem aos
olhos de uma Nação estarrecida, perplexa e envergonhada um
grupo de delinquentes que degradou a atividade política,
transformando-a em plataforma de ações criminosas.
A acusação criminal contra esses antigos dirigentes
estatais e partidários, cuja atuação se deu no contexto de um
esquema delituoso estruturado nos subterrâneos do Poder e que
contou com o auxílio operacional de agentes financeiros e
publicitários, demonstra que a formação de quadrilha
constituiu, no caso ora em julgamento, um poderoso
instrumento viabilizador da prática de crimes contra a
administração pública, contra o sistema financeiro nacional,
contra a estabilidade do sistema monetário e contra a paz
pública.

Sr. Presidente, chega de ironia e de blasfêmia! A descrição típica do
art. 288 do Código Penal não se restringe a abarcar os estereótipos sociais
voltados à delinquência contra a vida e conta o patrimônio. Saliente-se,
10
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inclusive, que o emprego de armas qualifica o crime (parágrafo único do
art. 288), não o condiciona.
Reitero, os autos revelam muito mais do que o ora analisado. Não se
pode olvidar o pedido inicial de desmembramento e os inúmeros
procedimentos instaurados pela Procuradoria-Geral da República. Há
notícias de crimes da lei de licitação, de tráfico de influência, de
prevaricação, de advocacia administrativa, de crimes contra a ordem
tributária, de outros desvios de recursos públicos, de improbidades, etc.
Um conjunto seriado de infrações penais e administrativas que
conspurcam contra princípios básicos do Estado de Direito e da
Administração.
A prova dos autos revela a utilização do aparelho do Estado com
desvirtuamento de suas finalidades e sobreposição de interesses
privados.
Não tenho dúvidas de que a gravidade dos fatos, sua complexidade
e dimensão, inequivocamente, atentam contra a paz pública, na sua
concepção político-social, e justificam a pena aplicada.
Dessarte, acompanho o cuidadoso e judicioso voto do relator, para
negar provimento aos embargos infringentes.
É como voto.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ouço, Presidente, para
aprender, não para desaprender e, então, constato que o Regimento, no
que estampa os embargos infringentes, sobreviveu à Lei nº 8.038/90,
gerando, até mesmo, reafirmo – e não sei quando isso será consertado,
com s e com c –, incongruência, no que, por exemplo, um governador de
Estado julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo contando com
quatro votos favoráveis, não dispõe do citado recurso, enquanto, no
Supremo, julgado um representante do povo – um Deputado ou Senador
da República –, tem-se a possibilidade de um segundo tempo.
Presidente, a maioria está formada. O Supremo de ontem assentou a
condenação e o fez por seis votos a quatro. O de hoje, sob a minha óptica,
e com a devida vênia, dando o dito pelo não dito, inverte o placar
condenatório, e a condenação – repito que a maioria já está formada – é
transformada em absolvição.
Cabe indagar: julgamos segundo o critério de plantão? Cabe
indagar: o pronunciamento anterior mostrou-se à margem dos elementos
coligidos, a cargo do Ministério Público, ao processo? A resposta,
Presidente – e devemos honrar até mesmo o colega, ou, se ambos votaram
na matéria, os colegas que já não integram o Colegiado –, é
desenganadamente negativa. O pronunciamento fez-se a partir da prova,
a meu ver contundente quanto à existência não de uma simples coautoria,
mas do crime previsto no artigo 288 do Código Penal. Tanto assim que
apenas tivemos, dentre os muitos réus envolvidos no processo, a
condenação de oito.
A sequência da prática criminosa saltou aos olhos, presente o
concurso material e, em substituição, a continuidade delitiva. Durante
quantos anos houve a prática? Houve a permanência da prática, a
estabilidade, e houve, acima de tudo – aludi à similitude com a máfia –,
inexcedível entrosamento. Não tivesse sido escancarado o quadro
criminoso por aquele que se aponta como delator – pouco importa se
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retaliando – Roberto Jefferson, bem como o Governo atual, o Presidente
do Brasil, seria outro. Porque presumo o que normalmente ocorre, e não o
excepcional, haveria a continuidade da prática.
O crime de quadrilha, entre as imputações, não é o gerador da pena
mais gravosa, mas é de simbolismo incomum. Daí a insistência em afastálo, alfim incentivada, como ressaltou o ministro Gilmar Mendes, pelo fato
de o Supremo de hoje – estou a abandonar a impessoalidade, mola mestra
na Administração Pública, inclusive na Judiciária – não ser o de ontem,
porque, se assim não fosse, a tendência seria os integrantes reafirmarem o
convencimento pretérito.
Presidente – e revisitarei o voto que proferi, quando da apreciação
dos declaratórios, e aludi aos votos do ministros Ricardo Lewandowski,
Luís Roberto Barroso e Teori Zavascki –, há algo que realmente ficou em
descompasso: as circunstâncias judiciais se mostraram, quanto aos crimes
praticados, as mesmas. Reconheço que esse fato não leva,
necessariamente, à adoção da mesma percentagem quanto a todos os
delitos, porque as consequências de cada qual podem ser diversas. A
consequência do crime de quadrilha, no que motivou as inúmeras
práticas delituosas – e um dos réus foi apenado com mais de trinta anos –,
se mostrou muito grave. Indago: é razoável ter-se diferença nas
percentagens a alcançar mais de cinquenta por cento? Não. Não se
coaduna com a organicidade, com a inteligência, com a razoabilidade do
próprio Direito, diferença tão substancial.
Não se está aqui a votar, como não se esteve antes – e não presumo o
excepcional, mas o ordinário –, para chegar-se a quadro conducente à
conclusão da prescrição nem, ontem, ao afastamento. Estamos, sim, a
perquirir se a percentagem – com diferença superior a cinquenta por
cento, ante as mesmas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código
Penal – encontra justificativa na circunstância a que me referi, ou seja, a
revelada nas consequências do crime. A meu ver, não encontra.
Quando votava o relator, questionei se Sua Excelência não admitiria
a virtude, a virtude segundo a proclamação dos antigos filósofos, no que
está no meio-termo, fugindo, portanto, aos extremos. Por que o fiz,
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Presidente? Porque, no caso, os embargos foram admitidos tendo em
conta votos favoráveis à defesa – quatro votos. Sob esse ângulo, esse
grande todo – absolvição e condenação –, a rigor – não vou nem aludir à
lição de Barbosa Moreira quanto ao cabimento dos embargos infringentes
presente a quantidade –, voltamos a julgar a imputação do Ministério
Público, a procedência ou improcedência da imputação, a Ação Penal.
Uma coisa é, quanto aos pressupostos de recorribilidade, não se admitir o
recurso, presente a dosimetria e a dispersão de votos, e, mesmo assim,
admito. Algo diverso é, relativamente ao mérito – e a delimitação da
pena, está no grande todo, que é o mérito –, adentrar-se o tema.
Reporto-me ao voto proferido nos embargos declaratórios e digo
que, no caso, não há como prevalecer a percentagem adotada e que
chegou – se não me falha a memória – a 75%, quando, no tocante aos
demais crimes, tivemos percentagens bem menores.
Não ocorreu, Presidente, o acionamento da causa de aumento
prevista no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, porque a
quadrilha mostrou-se armada, mas não de arma propriamente dita, de
fogo ou branca, mas de muito dinheiro!
Presidente, provejo os embargos parcialmente. Não transmudo a
condenação proclamada pelo Supremo em absolvição, mas acolho o
pedido sucessivo formalizado – e não alternativo, porque este diz respeito
a situação jurídica em que aquele que deva observar uma obrigação pode
escolher entre duas a que cumprirá – para, no caso, diminuir a apenação,
reportando-me, quanto ao quantitativo, ao voto prolatado nos embargos
declaratórios.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: O meu voto, Senhor
Presidente, com a vênia daqueles que pensam de forma contrária, nega
provimento aos presentes embargos infringentes.
Ao assim julgar, reafirmo os votos que anteriormente proferi sobre a
matéria, neste mesmo processo, nas sessões plenárias de 2012.
Acompanho, portanto, o substancioso voto que o eminente Ministro
LUIZ FUX, Relator, proferiu na sessão de ontem, dia 26 de fevereiro.
Quero observar – e o faço com a vênia daqueles eminentes Juízes
desta Corte que pensam diversamente – que o Supremo Tribunal Federal, ao
proceder à operação de dosimetria penal relativamente ao crime de
quadrilha, fez corretíssima aplicação do método trifásico, identificando,
com plena e pertinente fundamentação, a existência de diversos fatores
negativos (que foram reputados desfavoráveis aos condenados) no
exame das circunstâncias judiciais a que alude o art. 59 do Código Penal,
valorando-os de modo adequado e proporcional à gravidade da conduta
punível, tipificada no art. 288 do Código Penal, em que incidiram os ora
embargantes.
Foi uma resposta penal severa do Estado, em justa e necessária reação
do ordenamento jurídico ao comportamento delinquencial gravíssimo dos
condenados, ora recorrentes.
Inexistiu, portanto, segundo penso, qualquer incongruência jurídica
ou interpretação arbitrária dos fatores subjacentes à exacerbação da
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pena-base ou inconsistência sistêmica, por parte desta Suprema Corte, na
concreta aplicação da sanção penal aos ora embargantes em razão de seu
comportamento delituoso pela prática do crime de quadrilha.
É certo, tal como relembrou o eminente Ministro TEORI ZAVASCKI ao
registrar voto por mim proferido nesta Corte, que a imposição da pena
privativa de liberdade supõe a observância, pelo magistrado sentenciante,
do critério trifásico resultante da combinação do art. 59 com o art. 68,
ambos do Código Penal, a significar que, nesse tema, não há margem nem
espaço para o arbítrio do juiz que profere a condenação penal.
A dosimetria da pena, por isso mesmo, há de respeitar, criteriosamente
e com apoio em adequada fundamentação, as diversas fases a que se refere o
art. 68 do Código Penal, não cabendo, para tal efeito, por representar
conduta vulneradora do ordenamento penal, a mera enunciação da
vontade do magistrado, considerada a circunstância de que, na matéria em
causa, mostra-se limitada a discricionariedade judicial.
Não se mostra lícito, desse modo, ao órgão judiciário sentenciante
proceder a uma especial exacerbação da pena-base, exceto se o fizer,
como ressaltei em voto que proferi em julgamento nesta Suprema Corte
(HC 101.118-Extn/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO), em ato decisório
adequadamente motivado (como o acórdão ora embargado do Supremo
Tribunal Federal o fez), que satisfaça, de modo pleno, a exigência de
fundamentação substancial evidenciadora da necessária relação de
proporcionalidade e de equilíbrio entre a pretensão estatal de máxima
punição e o interesse individual de mínima expiação (HC 96.590/SP, Rel.
Min. CELSO DE MELLO), tudo em ordem a inibir soluções arbitrárias –
de todo inocorrentes neste processo – ditadas pela só e exclusiva vontade do
juiz.
A exacerbação penal a que procedeu o Supremo Tribunal Federal,
no entanto, que impôs, no caso, aos embargantes pena inteiramente
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compatível com a inquestionável gravidade do crime de quadrilha,
revela-se plenamente legítima, porque impregnada de fundamentação
adequada e suficiente, como resulta da leitura do capítulo do acórdão
deste Tribunal que definiu o “quantum” penal imposto a tais condenados.
Corretíssima, portanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal no
ponto em que aplicou, de modo inteiramente adequado, aos embargantes a
pena pelo crime de quadrilha, observando o itinerário lógico-racional
definido pela legislação e respeitando, nas diversas etapas da dosimetria
penal, notadamente em sua primeira fase (pena-base), padrões estritos de
proporcionalidade e de razoabilidade, dadas as circunstâncias totalmente
desfavoráveis relativas aos condenados em questão.
Esta Suprema Corte, ao definir e ao quantificar a pena imposta aos ora
embargantes pelo crime de quadrilha, observou a advertência de sua
própria jurisprudência, que, a respeito desse tema, assinala, nas palavras
do eminente Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, que “A exigência de
motivação da individualização da pena – hoje, garantia constitucional do
condenado (CF, arts. 5º, XLVI, e 93, IX) –, não se satisfaz com a existência na
sentença de frases ou palavras quaisquer, a pretexto de cumpri-la: a
fundamentação há de explicitar [como explicitou o acórdão desta
Suprema Corte] a sua base empírica e essa, de sua vez, há de guardar
relação de pertinência, legalmente adequada, com a exasperação da sanção
penal, que visou a justificar” (RTJ 143/600, Rel. Min. SEPÚLVEDA
PERTENCE – grifei).
Incensurável, desse modo, a individualização das penas aplicadas
aos ora embargantes como resposta jurídica do Estado à prática do crime
de quadrilha, como muito bem o demonstrou o eminente Ministro
GILMAR MENDES, no voto que vem de proferir nesta sessão de
julgamento.
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Desejo, agora, Senhor Presidente, ainda que brevemente, expor
algumas considerações a respeito de temas que o eminente Ministro
LUIZ FUX abordou, com absoluta precisão, em seu douto e substancioso
voto.
A quadrilha ou bando, como salientei no voto que proferi, no
julgamento desta causa, na sessão plenária de 1º de outubro de 2012,
constitui crime plurissubjetivo de concurso necessário, cuja configuração
típica resulta da conjugação de três elementos essenciais, assim
reconhecidos pela jurisprudência desta Corte Suprema, como resulta
claro da decisão no HC 72.992/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO
(RTJ 168/863-865), proferida em momento no qual ainda vigorava a
redação original do art. 288 do Código Penal, recentemente modificada
pelo advento da Lei nº 12.850/2013: (a) concurso necessário de, pelo
menos, quatro pessoas (RT 565/406 – RT 582/348); (b) finalidade
específica dos agentes voltada ao cometimento de um indeterminado
número de delitos (RTJ 102/614 – RT 600/383) e (c) exigência de
estabilidade e de permanência da associação criminosa (RT 580/328 –
RT 588/323 – RT 615/272).
O crime de quadrilha – observei então – é juridicamente independente
daqueles que venham a ser praticados pelos agentes reunidos na “societas
delinquentium” (RTJ 88/468). O delito de quadrilha, por isso mesmo,
subsiste autonomamente, ainda que os crimes para os quais o bando foi
organizado sequer venham a ser por este cometidos.
Os membros da quadrilha, vale reafirmar, que praticarem a infração
penal para cuja execução foi o bando constituído expõem-se, nos termos
do art. 69 do Código Penal, em virtude do cometimento desse outro ilícito
criminal, à regra do cúmulo material pelo concurso de crimes
(RTJ 104/104 – RTJ 128/325 – RT 505/352).
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Mostra-se importante destacar, de outro lado, a advertência do
eminente Ministro BENTO DE FARIA, antigo Presidente do Supremo
Tribunal Federal e ilustre penalista, que já assinalara, em seus valiosos
comentários ao nosso Código Penal (“Código Penal Brasileiro”,
vol. V/396, item n. II, 1943, Livraria Jacinto Editora), que, para efeito de
configuração do crime de quadrilha, não se exige que os integrantes do
bando ou do grupo criminoso se conheçam pessoalmente, bastando, para
fins de integral realização do tipo penal, que estejam presentes os requisitos
estabelecidos no preceito primário de incriminação (CP, art. 288).
Ninguém desconhece que o crime de quadrilha constitui, pela só
existência de sua formação, um estado de “agressão permanente contra a
sociedade civil”, para usar uma feliz expressão de HELENO CLÁUDIO
FRAGOSO (“Lições de Direito Penal”, p. 294/295, item n. 935, 6ª ed.,
1988, Forense):
“A quadrilha ou bando é aqui punida independentemente
dos crimes ou malefícios que acaso pratique, pois sua simples
existência constitui, como assinalava ‘Carrara’, § 3.039, nota,
agressão permanente contra a sociedade civil e estado
antijurídico que tem sua objetividade no direito universal (de todos os
cidadãos) à tranquilidade pública. A tutela jurídica exerce-se, pois,
em relação à ‘paz pública’ (...).
.......................................................................................................
O acordo de vontade para a prática reiterada de crimes constitui,
em verdade, apenas um ato preparatório, que seria impunível (art. 31,
CP), se o legislador não o tivesse erigido em crime autônomo, em face
do perigo que acarreta e do alarma social que provoca.” (grifei)

É certo que, sem a existência de um vínculo associativo estável e
dotado de permanência, não se caracteriza, no plano da tipicidade penal,
o delito de quadrilha, incompatível, em seu perfil conceitual, com conluios
criminosos meramente transitórios.
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Ocorre, no entanto, que se registrou, neste caso, a existência de um
vínculo associativo permanente (que se projetou entre os anos de 2002 e
2005) estabelecido com o propósito de viabilizar, no contexto de um nítido
programa delinquencial, a prática de uma série de delitos em razão dos quais
se organizou o bando criminoso.
Incompatível, por isso mesmo, com a própria evidência probatória
produzida nos autos a afirmação – completamente destituída de base
empírica, tal como bem o demonstrou o eminente Relator – de que teria
havido, no caso ora em exame, um isolado, transitório, ocasional e eventual
concurso de pessoas...
Este processo, ao contrário, tornou claro que os membros da
quadrilha, reunidos em verdadeira “empresa criminosa”, agiram com “dolo
de planejamento, divisão de trabalho e organicidade”, para usar expressão do
eminente Desembargador ÁLVARO MAYRINK DA COSTA, em análise
que proferiu no julgamento de outro litígio penal (RT 745/628).
Diria, até mesmo, Senhor Presidente, em mera formulação hipotética,
que, se já estivesse em vigor, à época da conduta delituosa dos condenados,
ora embargantes, a Lei nº 12.850, de 02/08/2013, que definiu, somente agora,
o delito de organização criminosa, punível com prisão de 03 (três) a
08 (oito) anos (art. 2º), talvez o comportamento de tais pessoas, quando do
julgamento desta causa, pudesse ser enquadrado nessa nova e rigorosa
legislação penal.
De qualquer maneira, no entanto, como a Lei nº 12.850/2013 não
estava em vigor na data em que se consumou o crime de quadrilha (período
de 2002/2005), a aplicabilidade de referido diploma legislativo não se
revela possível, em razão da cláusula constitucional que veda a aplicação
retroativa da “lex gravior” (CF, art. 5º, inciso XL).
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De outro lado, o crime de quadrilha, por ser delito de caráter
plurissubjetivo e de concurso necessário (que se apresenta sempre
independente dos delitos praticados ou que possam vir a ser cometidos
pelos integrantes do bando que formam a “societas delinquentium”),
“dispensa o exame aprofundado do grau de participação de cada um na ação
delituosa, bastando o fato da integração na quadrilha para figurar o acordo para
a prática de crimes” (RSTJ, vol. 110/354 – grifei).
O reconhecimento desse cenário, que encontra integral apoio,
segundo entendo, em prova validamente produzida neste processo penal,
tal como o demonstrou o eminente Relator, põe em destaque, de maneira
muito clara, a ofensa que esses condenados, ora embargantes, cometeram
contra a paz pública, o que justifica o enquadramento de sua conduta no
art. 288 do Código Penal, pois se mostra evidente, a partir dos elementos
que compõem esse tipo penal, a prática, por tais sentenciados, do crime de
quadrilha.
Reafirmo, desse modo, Senhor Presidente, aquilo que já havia
pronunciado no voto que proferi em 22/10/2012, destacando aspecto que
me parece fundamental em termos de reconhecimento, no caso, da plena
configuração típica do crime de quadrilha: os fins não justificam a adoção
de quaisquer meios, quando estes se apresentam, como na espécie, em
conflito ostensivo com a Constituição e com as leis da República,
notadamente aquelas de natureza penal.
É por isso que se mostra absolutamente irrelevante, em termos
jurídico-penais, a afirmação que se fez no sentido de que os resultados
positivos obtidos, em processo eleitoral, por determinada agremiação
partidária e seus candidatos representariam um juízo popular de absolvição
criminal dos embargantes.
Nada mais equivocado do que tal afirmação...
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Com efeito, a conquista e a preservação temporária do poder, em
qualquer formação social regida por padrões democráticos, embora
constituam objetivos politicamente legítimos, não autorizam quem quer
que seja, mesmo quem detenha a direção do Estado, independentemente
de sua posição no espectro ideológico, a utilizar meios criminosos ou
expedientes juridicamente marginais, delirantes da ordem jurídica e
repudiados pela legislação criminal do País e pelo sentimento de
decência que deve sempre prevalecer no trato da coisa pública, ainda que
invocando, para justificar tais ilícitos comportamentos, expressiva votação
eleitoral em determinado momento histórico.
Em uma palavra, Senhor Presidente: votações eleitorais, embora
politicamente significativas como meio legítimo de conquista do poder no
contexto de um Estado fundado em bases democráticas, não se
qualificam nem constituem causa de extinção da punibilidade, pois
delinquentes, ainda que ungidos por eleição popular, não se subtraem ao
alcance e ao império das leis da República.
É por isso, Senhor Presidente, que salientei que o Supremo Tribunal
Federal não condenou atores políticos, mas, sim, impôs a reprimenda
penal a protagonistas de sórdidas tramas criminosas. Em suma: não se
condenaram atores ou dirigentes políticos e/ou partidários, mas, sim,
autores de crimes...
De outro lado, Senhor Presidente, e em face da absurda, esdrúxula e
inaceitável afirmação de que esta Corte agiu “como Tribunal de exceção”,
julgo importante reafirmar que o Supremo Tribunal Federal decidiu o
presente litígio penal com apoio exclusivo na prova validamente produzida
nos autos deste processo criminal, respeitando, sempre, como é da
essência do regime democrático, os direitos e garantias fundamentais
que a Constituição da República assegura a qualquer acusado e
observando, ainda, ao longo do julgamento desta AP 470/MG, além do
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postulado da impessoalidade e do distanciamento crítico em relação a todas
as partes envolvidas no processo, os parâmetros jurídicos que regem, em
nosso sistema legal, qualquer procedimento de índole penal.
Na realidade, Senhor Presidente, o Supremo Tribunal Federal, como
órgão de cúpula do Poder Judiciário nacional e máximo guardião e
intérprete da Constituição da República, garantiu, de modo pleno, real e
efetivo, às partes deste processo – ao Ministério Público e a todos os réus,
inclusive aos ora embargantes – o direito a um julgamento justo,
imparcial, impessoal, isento e independente.
Ocorre, no entanto, Senhor Presidente, que alguns dos condenados
embargantes, que cumprem, no momento, a reprimenda penal que lhes foi
imposta, com trânsito em julgado, pela prática de crimes infamantes, como o
peculato, a corrupção ativa e a corrupção passiva (CP, arts. 312, 333 e 317),
referiram-se a este processo criminal como sendo “a maior farsa da história
política brasileira”, querendo imputar, ofensivamente, a esta Corte Suprema,
sem qualquer razão, conivência na instauração de um procedimento
penal que, muito ao contrário do que sustentaram tais sentenciados,
revelou-se plenamente legítimo e solidamente estruturado em provas lícitas,
válidas e produzidas sob a égide da garantia constitucional do
contraditório e da plenitude de defesa, respeitadas, em consequência, todas
as prerrogativas jurídicas inerentes à cláusula fundamental do “due
process of law”.
Essa gravíssima aleivosia, Senhor Presidente, além daquela que
tentou qualificar esta Corte como “tribunal de exceção”, como se tal
absurda e injuriosa afirmação pudesse atenuar o intenso grau de
culpabilidade e o estigma das várias condenações já definitivamente impostas aos
réus por delitos tão desonrosos, há de ser repelida com veemência pelo
Supremo Tribunal Federal, porque, além de desautorizada pela realidade
indiscutível dos fatos e das provas penais, serve, unicamente, para dissimular,
ao que tudo indica, a absoluta falta de convicção pessoal de referidos
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embargantes quanto à sua própria inocência, não obstante o empenho e a
qualificada atuação profissional de seus ilustres e competentes Advogados.
Ao contrário do que esses embargantes afirmaram, torna-se
necessário reconhecer que “a maior farsa da história política brasileira”
residiu, isso sim, Senhor Presidente, nos comportamentos moralmente
desprezíveis, cinicamente transgressores da ética republicana e juridicamente
desrespeitadores das leis criminais de nosso País, perpetrados por
delinquentes, agora condenados definitivamente, travestidos da condição de
altos dirigentes governamentais, políticos e partidários, cuja atuação
dissimulada ludibriou, acintosamente, o corpo eleitoral, fraudou,
despudoradamente, os cidadãos dignos de nosso País, fingindo cuidar,
ardilosamente, do interesse nacional e dos partidos políticos que
integravam, quando, na realidade, buscavam, por meios escusos e ilícitos e
mediante condutas criminosamente articuladas, corromper o exercício do
poder, ultrajar a dignidade das instituições republicanas, apropriar-se da
coisa pública, dominar o Parlamento, controlar, a qualquer custo, o
exercício do poder estatal e promover, em proveito próprio ou alheio, a
obtenção de vantagens indevidas.
Nisso, Senhor Presidente, nessa sucessão organizada de golpes
criminosos desferidos pelos embargantes contra as leis e as instituições de
nosso País, que romperam a harmonia da paz pública e a tranquilidade
da ordem jurídica, é que reside “a maior farsa da história política brasileira”,
para vergonha de todos nós e grave ofensa ao sentimento de decência
dos cidadãos honestos desta República democrática.
É por tudo isso, Senhor Presidente, que se impõe repelir, aqui e agora,
com o máximo vigor, essa inaceitável ofensa que tão levianamente foi
assacada contra a dignidade institucional e a alta respeitabilidade do
Supremo Tribunal Federal.
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Concluo o meu voto, Senhor Presidente, reafirmando a condenação
que impus aos ora embargantes pela prática do crime de quadrilha (CP,
art. 288, na redação anterior à Lei nº 12.850/2013), por entender, na linha
do que já acentuara nas sessões plenárias de 2012, que uma organização
estruturada desde o ápice do poder, posicionada na intimidade da esfera
governamental, particularmente em um dos mais importantes e sensíveis
gabinetes da Presidência da República, que lançou os seus tentáculos e
irradiou os seus efeitos perversos sobre o aparelho de Estado, conspurcando
a própria legitimidade do conceito de cidadania e da prática democrática
de poder, com o objetivo, profundamente escuso, de ilícita apropriação
institucional dos mecanismos constitucionais de Governo e de dominação
patrimonial do Parlamento brasileiro, mediante perpetração de diversos
crimes, especialmente de atos de corrupção, que só fizeram degradar a
ordem republicana, em ultrajante desrespeito e ofensa à dignidade da
política e às instituições do Estado de Direito: tal organização –
visceralmente criminosa em seu aparato funcional e operacional – não pode ser
lenientemente qualificada como expressão menor de um simples concurso
eventual de delinquentes, mas há de ser considerada em sua real essência e
concreta dimensão como quadrilha composta por pessoas, com e sem
vinculação governamental e partidária, comprometidas, ao longo de
extenso período de tempo (entre 2002 e 2005), com práticas criminosas,
disruptivas da paz pública, que merecem a repulsa do ordenamento
jurídico e o adequado enquadramento, no art. 288 do Código Penal, de
seus transgressores, que nada mais são – é preciso sempre enfatizar – do
que meros e ordinários criminosos comuns.
É o meu voto.
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PLENÁRIO

EMB.INFR. NA AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS
VOTO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE): O
recorrente DELÚBIO SOARES afirma que “jamais se associou a outras
pessoas com o fim de cometer crimes” e que os fatos narrados configuram
“simples co-autoria na alegada prática do delito de corrupção ativa”.
Com apoio na divergência inaugurada pelo Ministro Ricardo
Lewandowski, Revisor da Ação Penal, a defesa salienta trecho do voto de
Sua Excelência, segundo o qual a existência “de indícios, ou mesmo provas
reveladoras de diversos delitos, à evidência, não pode ser suficiente para a
tipificação do crime de formação de quadrilha em todas as imputações”.
A defesa sustenta que a imputação da prática do crime de formação
de quadrilha seria um “estratagema” do Ministério Público Federal para
“incrementar acusações (especialmente as de crimes econômicos ou cometidos
contra a administração pública), a elas acrescentando indiscriminadamente
termos por vezes midiáticos como ‘organização criminosa’ ou ‘quadrilha’”.
Sustenta que “as provas colhidas durante o desenrolar da presente ação
penal em nenhum momento apontaram haver qualquer ajuste do peticionário e de
seus companheiros de partido com os demais acusados membros dos chamados
‘núcleo publicitário’ e ‘núcleo Banco Rural’ com o fim específico de cometer
crimes, razão pela qual sua responsabilização pela conduta prevista no art. 288
do Código Penal é simplesmente inviável”.
Argumenta, citando trecho do voto do Revisor, que “a prática de
crimes é o modus vivendi dos quadrilheiros”. Destaca, ainda, a
fundamentação do voto divergente proferido pela Ministra Rosa Weber,
verbis:
“os chamados núcleos político, financeiro e operacional
envolvidos nesta ação penal jamais imaginaram formar uma
associação para delinquir, uma societas sceleris com o objetivo de
sobreviverem, usufruírem – ou se locupletarem – com o produto dos
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crimes resultantes de sua atuação. Havia um objetivo: a cooptação de
apoio político ao governo. Todos os demais fatos típicos que giraram
em torno desse objetivo sempre tiveram por finalidade garantir a
consumação desse desiderato.
Em absoluto detecto a configuração, ainda que informal, de uma
entidade com vida própria, ou nos dizeres de Jorge de Figueiredo Dias,
de um ‘centro autônomo de imputação de motivação’ a que
subordinados os réus como agentes criminosos”.

Também busca apoio no pronunciamento da Ministra Cármen Lúcia,
que entendeu não se ter demonstrado a existência de uma “associação
estável, livremente ajustada, para a prática de crimes”, considerando que “as
reuniões de determinados réus para a prática de alguns crimes foram eventuais,
fundadas em interesses momentâneos que os união naquela ocasião, inexistindo a
estabilidade imprescindível para a configuração do crime de quadrilha”.
O recorrente cita, ainda, trecho do voto proferido pelo Ministro
Gilmar Mendes no Inq. 2.246, de relatoria de Sua Excelência, cujo teor é o
seguinte:
“Tampouco há qualquer associação minimamente estável, como
sentido de permanência, à qual se atribua a perenidade necessária para
a caracterização do crime de formação de quadrilha.
‘Quem são os quadrilheiros? Que crimes – no plural – a
quadrilha deseja cometer no futuro? De onde a permanência desta
pretensa organização necessária ao cometimento do crime?”.

Pois bem.
As provas dos crimes para os quais a quadrilha foi estruturada
constam dos autos e conduziram à condenação desses réus, pelo Plenário
do STF. Assim, essas provas não estão em jogo.
A questão que se põe é, unicamente, se a prática desses crimes se
deu por meio de um simples concurso de agentes, ou se efetivamente
havia uma quadrilha, ou seja, um grupo estável e permanente que se
voltou à prática reiterada dos delitos narrados na denúncia.
No caso agora em julgamento, ficou mais do que evidenciado que os
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réus não se reuniam a cada vez que os delitos seriam praticados, para
concertar o meio da sua prática, ou para discutir os papeis que seriam
desempenhados por cada um.
Ao contrário: durante todo o tempo, a estrutura delituosa esteve
permanentemente em funcionamento. Os mesmos réus MARCOS
VALÉRIO, RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ, DELÚBIO
SOARES, JOSÉ GENOÍNO, JOSÉ DIRCEU, KÁTIA RABELLO e JOSÉ
ROBERTO SALGADO [1] mantiveram-se vinculados pela união de
desígnios voltada ao cometimento dos delitos que se estenderam de
princípios de 2003 até a denúncia do esquema.
Tanto é assim que não há qualquer dúvida quanto a quem eram os
membros da quadrilha – seus líderes organizadores, seus operadores,
com papeis bem definidos, facilmente discriminados, quais sejam:
1) JOSÉ DIRCEU: conforme se demonstrou nos autos, dele dependia
a permanência e estabilidade da organização. Encaminhou os Deputados
interessados em negociar o apoio político para que recebessem sua
propina mediante agendamento com os réus DELÚBIO SOARES e
MARCOS VALÉRIO, os quais funcionaram como os principais
interlocutores do réu JOSÉ DIRCEU junto aos parlamentares e seus
intermediários. Esses dois réus, DELÚBIO SOARES e MARCOS
VALÉRIO, participaram ativamente de reuniões mantidas na Casa Civil
com outros membros da quadrilha, ligados ao núcleo financeiro. O réu se
manteve na posição de líder e organizador da quadrilha até que o corréu
ROBERTO JEFFERSON viesse a delatar o esquema.
2) JOSÉ GENOÍNO: atuou como negociador de valores com os
parlamentares que presidiam e/ou lideravam os partidos alugados por
meio do esquema, conforme depoimentos dos próprios envolvidos.
Durante os anos de 2003 e 2004, não havia dúvida, por parte dos
parlamentares corrompidos, do papel exercido por JOSÉ GENOÍNO,
como preposto do corréu JOSÉ DIRCEU no Partido dos Trabalhadores, a
quem deveriam recorrer para cobrar o efetivo pagamento da vantagem
indevida oferecida pelo grupo.
3) DELÚBIO SOARES: durante todo o período de atuação a
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quadrilha, foi a referência permanente dos parlamentares e seus
intermediários, para saber quanto receberiam, a data e o local do
pagamento.
4) MARCOS VALÉRIO: através de suas agências, juntamente com
seus sócios e funcionários, foi a fonte do dinheiro ilícito utilizado para
distribuir aos Deputados, o qual foi desviado de contratos públicos que
suas empresas de publicidade firmaram no período com a Câmara dos
Deputados e o Banco do Brasil;
5) CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH: os sócios de
MARCOS VALÉRIO também participaram do esquema, mantendo as
empresas SMP&B e DNA Propaganda como distribuidoras de propina
por meio de lavagem de dinheiro, assinando cheques nominais às
próprias agências, que seriam repassados a SIMONE VASCONCELOS,
Diretora das agências subordinada aos sócios, para que sacasse o dinheiro
em espécie e entregasse pessoalmente aos Deputados ou a seus
intermediários, ou ainda para que ela, entrando em contato com as
agências do Banco Rural utilizadas no esquema, informasse quem seria o
portador dos valores que seriam sacados em espécie, para final entrega
aos parlamentares;
6) KÁTIA RABELLO e JOSÉ ROBERTO SALGADO: A Presidente e o
Vice-Presidente do Banco Rural se encarregaram de manter a instituição
financeira por eles dirigida permanentemente disponível para a lavagem
de dinheiro necessária ao pagamento de propina aos parlamentares.
Assim, por meio de reuniões que mantiveram com JOSÉ DIRCEU,
DELÚBIO SOARES, MARCOS VALÉRIO e JOSÉ GENOÍNO,
estabeleceram o método pelo qual os recursos chegariam ao seu destino
final sem deixar rastros formais no sistema financeiro: a assinatura de
empréstimos fraudulentos com várias agências ligadas a MARCOS
VALÉRIO, RAMON HOLLERBACH e CRISTIANO PAZ, bem como dois
empréstimos com o Partido dos Trabalhadores, de valores milionários,
que na verdade não seriam jamais adimplidos e cuja finalidade era
conferir aparência lícita aos vultosos recursos reiteradamente sacados das
contas das agências de publicidade, falsamente identificados como
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pagamento de fornecedores, mas que, na verdade, foram retirados por
SIMONE VASCONCELOS ou por intermediários dos agentes públicos
corrompidos, para garantir o sucesso do esquema.
Como salientei em meu voto no julgamento do mérito desta ação
penal, essa estrutura sólida, estável, permanente, duradoura, é o oposto
de um concurso de agentes que se dá para a prática de um crime, num
momento determinado, lugar certo, com previsibilidade do momento da
sua consumação e do fim da prática delitiva.
O que tivemos nos autos foi, indubitavelmente, uma estrutura
criminosa organizada em quadrilha, que permitiu a reiterada prática
delitiva ao longo dos anos, sem alterações na sua composição e nos seus
objetivos delituosos.
Entendo, senhores Ministros, que não há como confundir os fatos
criminosos praticados por estes réus, reunidos desde fins de 2002 até
meados de 2005 para os fins da prática delituosa, com um mero e
eventual concurso de agentes.
Note-se que não há, no tipo penal do art. 288 do Código Penal,
qualquer alusão à necessidade de que os membros da quadrilha façam do
crime seu modus vivendi, como se sustentou neste Plenário. Sob esse
prisma, este crime só poderia ser praticado por desempregados, ou por
indivíduos que vivem à margem da sociedade, condenados ao
subemprego, ao trabalho informal sem vínculo. Noutras palavras,
membros supostos ou reais da chamada “boa sociedade” jamais
poderiam ser qualificados de ‘quadrilheiros’.
Mas não é essa a correta rationale do art. 288 do Código Penal, que
exige, de modo objetivo, apenas a existência da associação entre mais de
três pessoas, para o fim de praticar crimes. No caso, a associação se
prova exatamente pela existência das características da permanência e da
estabilidade, que estão mais do que demonstradas nestes autos.
A série indeterminada de crimes ficou evidenciada pela forma de
atuação do grupo e volume de crimes praticados. O objetivo do grupo era
conseguir recursos públicos, mediante desvios variados, para utilização
na corrupção de parlamentares e servidores, tudo com a finalidade última
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de manutenção do projeto de poder estabelecido pelo PT. Para tanto, o
número de crimes de peculato e corrupção, dentre outros, não estava
antecipadamente definido. Era, efetivamente, indeterminado. Se não fosse
a delação por um dos corrompidos, muitos outros delitos continuariam a
ser praticados.
Aliás, quando o tipo penal prevê como crime de formação de
quadrilha a associação “para o fim de cometer crimes”, com isso não se quer
dizer que os crimes sejam diferentes uns dos outros. Como demonstra a
experiência jurisprudencial, em regra as quadrilhas se dedicam a uma
prática criminosa específica – as quadrilhas voltadas à prática de crimes
de tráfico de drogas, de crimes de roubo e, no caso destes autos, de crimes
de corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de
instituição financeira e evasão de divisas. O que se exige, para diferenciar
a quadrilha do concurso de agentes comum, é que a associação entre os
autores e partícipes não termine com a consumação da prática delituosa.
Essa associação permanece como uma estrutura estável, que voltará a
delinquir, a praticar os crimes para os quais ela se organizou, como foi,
exatamente, o caso destes autos.
Provou-se, ao longo da instrução desta ação penal, a existência de
um amplo, eficiente e organizado esquema criminoso, que movimentou
mais de R$ 55 milhões de reais em espécie, segundo admitiu o próprio
réu Delúbio Soares, distribuídos pelo grupo liderado por Marcos Valério
às pessoas indicadas pelo denominado "núcleo político". Este núcleo,
como demonstram as provas citadas no acórdão recorrido, foi liderado
por José Dirceu, tendo por principal braço operador o então tesoureiro do
Partido dos Trabalhadores, Delúbio Soares, que se encarregou de indicar
aos parlamentares corrompidos o valor e a data em que a propina seria
paga, mediante contato realizado pela Diretora Financeira da SMP&B, de
acordo com os desígnios dos sócios. Os parlamentares, então, assim
instruídos pelos membros da quadrilha, enviavam seus intermediários
(funcionários de seus partidos ou outros indivíduos subordinados à sua
autoridade), para receber milhares de reais em espécie, retirados nas
agências do Banco Rural disponibilizadas pelo núcleo financeiro para os
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fins da quadrilha, e que eram entregues seja nas próprias agências
bancárias do Banco Rural, seja ainda na sede da empresa SMP&B, em
quartos de hotéis ou na sede do partido. Em alguns casos, para sofisticar
ainda mais a ocultação da origem, movimentação e destinação dos
valores criminosos, foram utilizadas empresas especializadas em lavagem
de dinheiro, conforme se comprovou nestes autos (Bônus Banval e
Guaranhuns).
Os recursos empregados no esquema de distribuição de dinheiro aos
parlamentares foram obtidos por meio de crimes de peculato, em
detrimento do Banco do Brasil e da Câmara dos Deputados, que
contrataram exatamente as empresas pertencentes aos senhores Marcos
Valério, Cristiano Paz e Ramon Hollerbach, a partir de 2003, desviando,
através delas, mais de 70 milhões de reais. Para viabilizar a entrega do
dinheiro, em espécie, aos parlamentares, foram utilizados, como
mecanismos voltados à lavagem de dinheiro, empréstimos
comprovadamente fraudulentos, formalizados junto ao Banco BMG e ao
Banco Rural, os quais foram assinados tanto em favor das empresas
controladas pelos réus Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Hollerbach
como, ainda, pelo Partido dos Trabalhadores, mediante assinatura de José
Genoíno e aval de Delúbio Soares. Ficou comprovado que tais
empréstimos foram firmados apenas para conferir aparência lícita aos
milionários recursos desviados e distribuídos a parlamentares de partidos
aliados e ao próprio Partido dos Trabalhadores. O então Ministro-Chefe
da Casa Civil reuniu-se com os controladores do Banco Rural e do Banco
BMG, em datas próximas aos momentos-chave de concessão e renovação
dos empréstimos fraudulentos, sempre acompanhado dos dois principais
braços da distribuição de dinheiro a parlamentares: Marcos Valério e
Delúbio Soares. Além disso, a ex-esposa do senhor José Dirceu foi
contratada para trabalhar no Banco BMG naquele período, e
simultaneamente obteve um "empréstimo atípico", nas palavras de Kátia
Rabello, junto ao Banco Rural, cujos valores foram empregados na
compra de um apartamento em São Paulo. Nesta operação, a ex-mulher
de José Dirceu ainda teve seu antigo apartamento comprado pelo senhor
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Rogério Tolentino, outro corréu nestes autos, contando com a
participação do senhor Ivan Guimarães, ex-assessor do Presidente do
Banco do Brasil que veio a ser nomeado Presidente do então criado Banco
Popular do Brasil, o qual também contratou uma das empresas de Marcos
Valério.
O esquema, que foi comprovado por provas coligidas ao longo de 7
anos nestes autos, durou mais de dois anos. Todas as testemunhas
arroladas pelos réus foram ouvidas - ressalvadas apenas algumas dentre
as que residiam no exterior, por desistência das defesas, mantendo-se as
oitivas das testemunhas residentes em Portugal. Também foram
renovadas todas as perícias, sob o crivo do contraditório. O conteúdo
probatório é robusto e conduziu à prolação de um juízo condenatório
inteiramente baseado nos autos, sem qualquer apoio em reportagens
jornalísticas ou qualquer outro fato que não tivesse sido demonstrado
mediante o devido processo legal. Não houve meras presunções, nem
alusão genérica à teoria do domínio do fato, como unilateralmente vem
sendo afirmado pelas defesas, mas sim uma análise aprofundada e
fundamentada ao longo das milhares de páginas que compuseram o
acórdão final desta ação penal.
Por todo o exposto, nego provimento aos Embargos Infringentes
opostos por DELÚBIO SOARES, mantendo sua condenação pela prática
do crime de formação de quadrilha definido no art. 288 do Código Penal.

[1] Também fizeram parte da quadrilha os réus ROGÉRIO
TOLENTINO e SIMONE VASCONCELOS, porém suas penas foram
alcançadas pela prescrição retroativa, razão pela qual foi decretada a
extinção da sua punibilidade.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
EMB.INFR. NA AÇÃO PENAL 470
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. ROBERTO BARROSO
EMBTE.(S) : DELÚBIO SOARES DE CASTRO
ADV.(A/S) : CELSO SANCHEZ VILARDI
EMBDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, aprovou questão de
ordem, suscitada pelo Relator, no sentido de serem julgados em
conjunto todos os Embargos Infringentes na Ação Penal 470
relativos ao delito de quadrilha (art. 288 do Código Penal), e
deliberou que o prazo para sustentação oral do Procurador-Geral da
República será em dobro. Em seguida, após as sustentações orais e
o relatório, o julgamento foi suspenso. Falaram, pelo embargante,
o Dr. Arnaldo Malheiros Filho, e, pelo Ministério Público Federal,
o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Procurador-Geral da
República. Presidência do Ministro Joaquim Barbosa. Plenário,
20.02.2014.
Decisão: Após o voto do Ministro Luiz Fux (Relator),
rejeitando os embargos infringentes, e os votos dos Ministros
Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski,
acolhendo-os para absolver o embargante do crime de quadrilha, o
julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Joaquim Barbosa.
Plenário, 26.02.2014.
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu os embargos
infringentes para absolver o embargante do crime de quadrilha, com
base no art. 386, III, do Código de Processo Penal, vencidos os
Ministros Luiz Fux (Relator), Gilmar Mendes, Celso de Mello,
Joaquim Barbosa (Presidente) e, parcialmente, o Ministro Marco
Aurélio, que os acolhia em menor extensão. Redigirá o acórdão o
Ministro Roberto Barroso. Plenário, 27.02.2014.
Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar
Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux,
Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso.
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de
Barros.
p/ Luiz Tomimatsu
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Assessor-Chefe do Plenário
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