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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
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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 José Genoíno Neto, réu condenado pelo
crime de corrupção ativa (art. 333 do CP) a 4 anos e 8 meses de pena
privativa de liberdade e de 180 dias-multa de 10 salários-mínimos cada, e
pelo crime de quadrilha a uma pena privativa de liberdade de 2 anos e 3
meses, totalizando uma condenação foi de 6 anos e 11 meses de pena
privativa de liberdade e de 180 dias-multa, cada qual no valor de dez
salários-mínimos. O trânsito em julgado já ocorreu em relação ao crime
de corrupção ativa, restando, assim, os Infringentes adstritos ao crime de
quadrilha.
Em seu recurso de Embargos Infringentes, José Genoíno Neto
sustenta o inconformismo com o decreto condenatório, nos termos que
podem ser assim resumidos:
i) Na percepção do Recorrente, haveria a necessidade de sua
absolvição pelo crime de quadrilha, porquanto o núcleo político jamais
imaginou formar uma associação para delinquir, nos termos do que
sustentado pela corrente vencida nesta Corte. 1 Lúcia. Segundo o
1
Ficaram vencidos os Ministros Lewandovski, Rosa Weber,
Dias Toffoli e Cármen Lúcia.
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Embargante, o núcleo político formava, efetivamente, um grupo, mas sem
que isso representasse uma quadrilha, sob pena de restar assentada no
Brasil a responsabilidade penal objetiva. O grupo não havia se unido com
a exclusiva finalidade de praticar crimes, mas a de construir um novo
projeto político para o Brasil; não se criou, assim, uma societas sceleris.
ii) Ademais, caso a condenação pelo crime de quadrilha seja
mantida, o Embargante também requer a redução da pena, porquanto o
percentual de majoração da pena-base do aludido crime com esteio no
art. 59 do CP foi muito superior àquele que seria justo, o que ficou
demonstrado pelo fato de a majoração aplicada ao crime de corrupção
ativa, em que se verificaram as mesmas quatro circunstâncias judiciais
que as consideradas para a quadrilha, ter sido muito inferior. É que o
aumento da pena-base pelo crime de quadrilha se deu em 63%,
enquanto que o aumento pela corrupção ativa em 15% a revelar uma
profunda desproporção entre os acréscimos. Nesse diapasão, o
Recorrente sustenta que o crime de quadrilha não teria consequências
mais graves que o delito de corrupção ativa, o que reclamaria uma
correção da dosimetria daquele primeiro.
Em peça de fls. 68.223-68.253, protocolizada em 10/12/2013, o
Procurador-Geral da República manifestou-se, nos termos do parecer
assim ementado:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES.
CONDENAÇÃO ORIGINÁRIA. REGIMENTO INTERNO 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
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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.
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.
3. 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.
4. Fartos elementos probatórios a indicar não só a
participação do réu no crime de quadrilha, mas sua própria
posição de liderança no esquema criminoso.
5. Pena justa e proporcional à gravidade do crime
praticado. Individualização da pena que impede a adoção de
rígidos critérios matemáticos, como pretendido pelos embargos.
6. Manifestação pelo conhecimento parcial dos Embargos
e, nesta parte, pelo desprovimento.

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 necessidade de admissibilidade dos Embargos Infringentes
unicamente em relação ao tema da condenação pela quadrilha, sendo
descabida a alteração da dosimetria, porquanto os votos invocados em
divergência foram proferidos nos Embargos de Declaração, e não no
julgamento original; iv) a inequívoca configuração do crime de quadrilha,
3
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assim como a inequívoca participação do 2º Réu na sua engrenagem, e v)
que a pena aplicada em relação ao crime de quadrilha é justa e
proporcional e não existe o direito à observância de um critério
matemático e muito rigoroso em relação aos percentuais de majoração da
pena.
Em decisão proferida em 17 de dezembro de 2013 pelo eminente
Min. Joaquim Barbosa, estes Embargos Infringentes foram admitidos
unicamente no que se refere à condenação pelo crime de quadrilha, verbis:
DECISÃO: Admito os embargos infringentes interpostos
por JOSÉ GENOÍNO, contra condenação pela prática do crime
de formação de quadrilha, por atender aos requisitos previstos
no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (art. 333, I,
c/c parágrafo único).
Redistribua-se ao Ministro Luiz Fux, relator prevento.
Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2013.
Ministro JOAQUIM BARBOSA
Relator
(fls. 68.093 do volume 301) (Grifamos)

Vieram-me os autos redistribuídos para relatoria e voto.
É o breve relatório.
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PLENÁRIO

DÉCIMOS PRIMEIRO 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..

3
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 5497211.

Supremo Tribunal Federal
Debate

Inteiro Teor do Acórdão - Página 19 de 161

AP 470 EI-DÉCIMOS PRIMEIRO / MG

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
DÉCIMOS PRIMEIRO EMB.INFR. NA AÇÃO PENAL 470
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. ROBERTO BARROSO
EMBTE.(S) : JOSÉ GENOÍNO NETO
ADV.(A/S) : SANDRA MARIA GONÇALVES PIRES
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. Luiz Fernando Pacheco, 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
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PLENÁRIO

DÉCIMOS PRIMEIRO 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
: JOSÉ GENOÍNO NETO
: SANDRA MARIA GONÇALVES PIRES
: 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

DÉCIMOS PRIMEIRO 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

DÉCIMOS PRIMEIRO EMB.INFR. NA AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS
VOTO

EMBARGOS INFRINGENTES DE JOSÉ GENOÍNO (2º DENUNCIADO)

EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES.
ADMISSIBILIDADE.
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
menos, quatro votos vencidos a favor da
absolvição do réu, restando inadmissíveis
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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.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Destaco, de início, que,
ao decidir, recentemente, em sede de Agravo Regimental, a respeito da
admissibilidade dos Embargos Infringentes interpostos por José Roberto
Salgado, Vinícius Samarane, Ramon Hollerbach e Rogério Tolentino, o
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Plenário desta Corte entendeu que o referido recurso apenas pode ser
manejado quando houver quatro votos vencidos pela absolvição.
Por essa razão, e ainda quanto à admissibilidade recursal, 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
o Ministro Joaquim Barbosa apenas admitiu estes Embargos Infringentes
para a rediscussão da condenação pelo crime de quadrilha, 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.
O Réu, no mérito, defende a tese de não ter cometido o crime de
quadrilha, percepção que encontrou acolhida na corrente vencida no
Pleno desta Corte e que contou com a adesão de quatro Ministros.
Segundo narra o Recorrente, os depoimentos de diversas testemunhas,
dentre elas José Janene e Pedro Correa revelariam a injustiça do decreto
condenatório.
Em linhas gerais, os ministros que aderiram à posição vencida e
divergente não reconheceram a prática do crime de quadrilha, mas tãosomente o concurso de pessoas, porquanto ausentes os requisitos
previstos no art. 288 do Código Penal para a sua configuração. Todos
esses aspectos já foram analisados e refutados anteriormente, pelo que
deixo de repeti-los. Consectariamente, incumbe-me, unicamente, a esta
altura, relembrar quais provas extraídas dos autos evidenciam o
cometimento do crime de quadrilha pelo Recorrente, uma vez que 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.
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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 José Genoíno Neto. Colho, assim, o ensejo para rememorar que,
segundo o acervo probatório dos autos:
i) o Recorrente, na condição de Presidente de sua
agremiação partidária e político de expressão nacional na época
dos fatos, integrou uma quadrilha estável e duradoura
abrangendo os núcleos político, publicitário e financeiro, com o
propósito de obter recursos ilicitamente e destinado à
corrupção de parlamentares para o apoio político necessário à
governabilidade do país. Assim, revela-se inviável supor que
tudo o que ocorreu nos anos de 2003 a 2005, referente ao que
apurado nestes autos não era de conhecimento do Embargante;
ii) as atividades ilícitas do Recorrente foram praticadas
por mais de dois anos de forma estável e eram voltadas para o
cometimento de ilícitos indeterminados;
iii) as reuniões partidárias, inclusive as destinadas à
formação de alianças, contavam com a participação ativa do
Recorrente, pessoa que contribuía substancialmente para a
tomada das principais decisões de sua agremiação;
iv) o Recorrente era sabedor das operações de
empréstimos dissimulados contratados por sua agremiação
partidária com o Banco Rural;
v) o elevado grau de amizade que o Embargante, José
Dirceu e Delúbio Soares tinham afasta a tese de que cada um
tomava conta de um setor específico dos acordos políticos da
agremiação partidária a que pertenciam; os três conheciam toda
a dinâmica da quadrilha e as atribuições de cada um de seus
membros. Ademais, é impossível dissociar o apoio político do
financeiro, de modo que a pessoa responsável pela negociação
do apoio político desconheça, completamente, o que ficou
acertado financeiramente;
vi) o depoimento em juízo de Roberto Jefferson (fls.
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15.909-15.932, volume 74) foi contundente no sentido de que a
negociação financeira contava com a ciência e participação de
José Genoíno, tendo o depoente afirmado que chegou a cobrar
do Embargante que houvesse uma regularização daquela vasta
quantia repassada pelo PT. “Genoíno vamos legalizar isso. É muito
dinheiro para ficar pelo caixa 2”, disse Roberto Jefferson;
vii) não é crível a afirmação do Embargante de que
desconhecia que Marcos Valério estava emprestando dinheiro
para o seu partido, porquanto era o próprio Recorrente que, na
condição de presidente, assinava os contratos e certamente
tinha conhecimento da origem das vultosas quantias que foram
entregues;
viii) o depoimento de Edilene Evangelista da Cruz (fls.
6.011-6.013), empregada do PT subordinada a Delúbio Soares e
responsável pela contabilidade da referida agremiação, torna
clara a integração do 2º denunciado no esquema criminoso ao
destacar que a emissão de cheques pela agremiação dependia
de autorização prévia de José Genoíno e que, apenas após sua
chancela é que Delúbio Soares poderia assiná-los. Isso
corrobora que a tese de que o Embargante tinha conhecimento
do que estava acontecendo em relação às despesas e receitas do
partido que presidia;
ix) o depoimento do Deputado Federal Vadão Gomes (fls.
1.718/1.722, confirmado às fls. 42.970/42.975) atesta que viu e
ouviu José Genoíno participando de reunião partidária do PT
com o PP para tratar de uma eventual aliança em âmbito
nacional e que, nesse encontro, houve debates sobre aspectos
financeiros da coligação, o que confirma o envolvimento do
Embargante em temas financeiros de seu partido;
x) o depoimento do Deputado Federal José Múcio
Monteiro Filho (fls. 8.540-8.541) atesta que viu e ouviu José
Genoíno participando de reunião partidária do PT com o PTB
para acetar um apoio financeiro do primeiro em favor desta
última agremiação, reforçando o conhecimento do Embargante
quanto aos ilícitos que exsurgem dos autos, e
xi) O fato de não ter contato permanente com Marcos
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Valério não afasta a responsabilidade penal do 2º réu, visto que
a vinculação poderia ser feita por intermédio de outras pessoas,
em especial, através de Delúbio Soares, este sim, amigo íntimo
de Marcos Valério e do Recorrente.

No mesmo sentido, o Procurador-Geral da República demonstra a
participação de José Genoíno Neto na quadrilha, evidenciando que: i) o
Embargante teve participação ativa nos acordos com o PP e PTB para a
formação de uma aliança, e os referido pactos envolveram o repasse de
substancial volume de recursos ilícitos pela agremiação do Recorrente em
favor do PP e PTB; ii) o Recorrente participava da cúpula de sua
agremiação e seria inviável imaginar que desconhecesse os ilícitos
apurados nestes autos, e iii) José Genoíno foi quem assinou, em conjunto
com Delúbio Soares, os empréstimos dissimulados com o Banco Rural e
BMG envolvendo quantias milionárias. 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
esquema, o réu Roberto Jefferson (fls. 68.236).
Salta aos olhos que o Recorrente, na época dos fatos Presidente de
sua agremiação partidária e pessoa de elevada expressão política,
conhecia os ilícitos que estava praticando em conjunto com os demais
réus de sua quadrilha.
Não houve, no julgamento embargado, uma mera narrativa
genérica, pelos votos vencedores, apontando a existência de uma
quadrilha integrada pelo Embargante. Os fatos reveladores da quadrilha
voltada para a prática dos mais diversos crimes de forma indeterminada,
com a participação do Recorrente, foram comprovados nos autos e
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detalhadamente demonstrados nos votos vencedores.
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, nos termos do parecer do
Procurador-Geral da Republica e de toda fundamentação acima.
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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.
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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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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

DÉCIMOS PRIMEIRO 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
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
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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
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
2
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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
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
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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
consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Em
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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
consequências do delito. Na determinação da pena por corrupção ativa, o
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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
foi fixada em 2 anos e 3 meses. Isso representa um aumento de 63% da
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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
condenatório.
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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
(CP, art. 171) e quadrilha (CP, art. 288). Na dosimetria, o Tribunal
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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
delitos no mesmo processo. Foi este o caso em relação ao crime de
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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,
configuraria grave incongruência jurídica. Mantidas, no julgamento do
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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.
26.

Pois bem: estabelecida a pena máxima a que legitimamente
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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
José Genoíno: 4 anos e 8 meses
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-

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
infamantes ou a exacerbações punitivas. Justiça serena, como deve ser,
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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
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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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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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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.
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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.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
José Genoíno opõe tempestivos embargos infringentes nos quais
pleiteia, em síntese, 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, busca que lhe seja aplicada a reprimenda estabelecida nos
votos dos Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski
e Marco Aurélio.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou
pelo conhecimento parcial do recurso e, quanto a essa parte, pelo seu não
provimento.
A respeito do delito de quadrilha (art. 288 do Código Penal), reitero
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),
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.
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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
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).
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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 José Genoíno Neto do crime de formação de
quadrilha, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo
Penal.
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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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VOTO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI:
EMBARGANTE: JOSÉ GENOÍNO NETO
O embargante inicia sua peça recursal rechaçando os fundamentos
utilizados para condená-lo pelo crime de corrupção ativa.
Reafirma sua convicção de que não há suporte fático para sustentar
sua condenação, a qual, segundo entende, deu-se tão somente por ele ser,
à época dos fatos, presidente do Partido dos Trabalhadores, o que
representaria, assim, “odiosa reedição da medieval responsabilidade penal
objetiva” (fl. 5 dos infringentes).
Recorda, mais, que as contas partidárias de 2003 foram aprovadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral e que as de 2004 já possuem parecer
favorável ao seu acolhimento. Anota, ainda, que em ambas os
empréstimos contratados com o Banco Rural foram registrados, sem que
fossem objeto de nenhuma impugnação.
Adiante, quanto ao mérito dos embargos infringentes, impugna a
sua condenação pelo crime de quadrilha (art. 288 do CP).
Reitera o argumento utilizado em alegações finais no tocante à
estratégia acusatória de, indiscriminadamente, associar o nome do
embargante, de JOSÉ DIRCEU, de DELÚBIO SOARES e de SÍLVIO
PEREIRA ao dos demais réus do “núcleo publicitário”, assim denominado
pela acusação.
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Afirma que, em “nenhum trecho da denúncia, a acusação expôs fatos que
levassem a crer estarem os acusados previamente associados para a prática de
crimes” (fl. 14 dos infringentes).
Cita escólio doutrinário sobre o tema para concluir ser “indispensável
a vontade consciente e livre de se associar com o fim de cometer crimes”,
aduzindo que “é fundamental que seja identificado, entre outros elementos, a
união do grupo com a expressa finalidade de praticar crimes” (fls. 15-16 dos
infringentes).
Assevera, também, que seu vínculo com os demais réus era de
natureza político-partidária, o que não configura nenhuma atividade
criminosa.
Na sequência, pede que, se não acolhidos no mérito os embargos
infringentes para afastar a condenação pelo delito de quadrilha, o
Tribunal reveja os critérios adotados na dosimetria.
I – ANÁLISE DOS INFRINGENTES
DO DELITO DE QUADRILHA
Tendo em vista a natureza dos embargos infringentes – recurso de
natureza devolutiva da matéria não unânime – e também o fato de dois
Ministros que agora compõem a Corte não terem participado dos debates
por ocasião do julgamento de mérito, permito-me reiterar os
fundamentos que me levaram a absolver o ora embargante quanto à
conduta tipificada no art. 288 do Código Penal.
Pois bem. Quando do julgamento de mérito da questão ora posta, fiz
as seguintes considerações no que concerne à tipificação do crime de
quadrilha ou bando:
“dos argumentos de Suas Excelências eu pincei o seguinte.
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Primeiro, o que diz a Ministra Rosa Weber:
‘o tipo penal do artigo 288 do Código Penal, que é o delito
de formação de quadrilha ou bando, tem como bem jurídico
tutelado a paz pública. E digo, ainda, da ótica enfatizada por
Hungria, 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 e de sossego, de paz, que corresponde à
confiança na continuidade normal da ordem jurídicoconstitucional’.
E diz mais Sua Excelência, na sequência:
‘O que pretende a regra de proibição, na minha
compreensão, é evitar a conduta que viabiliza sociedades
montadas para o crime, e é o caso de grupos reunidos para
assaltar, furtar, falsificar, sequestrar e extorquir. Pelo modo mais
diverso e imprevisto, a decisão dos que se reúnem em bando ou
quadrilha, na minha compreensão, é sobreviver à base dos
produtos auferidos com ações criminosas indistintas’.
Então, diz a Ministra Rosa Weber, que o escopo, o objetivo
fundamental da quadrilha que se forma nos termos do artigo 288, é pelo menos, segundo compreendi - sobreviver à base dos produtos
auferidos com ações criminosas indistintas.
Continua Sua Excelência:
‘Organizada essa sociedade criminosa, já estará
consumado o delito de bando, porque afetado o bem jurídico
tutelado pela norma, que é a paz pública. Pode não haver sequer
início de uma outra ação delituosa e já estará consumado o
delito.
Essa previsão legal, todavia, Senhor Presidente - diz ela ou
disse ela na ocasião -, entendo, não se ajusta às hipóteses de
coautoria’.
Essa é uma questão teórica da mais alta significância, Senhor
Presidente. A convivência da quadrilha com a coautoria não é
automática. É preciso que se façam as distinções, de maneira
tecnicamente apurada, para que se possa ir além de uma série de
crimes cometidos em coautoria, na forma do artigo 29 do Código
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Penal, para ingressarmos numa figura mais grave, ou conjugada
àquela primeira, que é justamente a formação de quadrilha ou bando a
que alude o artigo 288 do Código Penal.
E prossegue:
‘Essa previsão legal não se ajusta às hipóteses de coautoria
com mais de três agentes para a prática de crimes previamente
combinados. Nesse âmbito de decisão plural, inclusive
identifica-se uma agravante genérica, conforme o artigo 62, I, do
Código Penal, ou até mesmo uma qualificadora, como acontece
no furto, no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal.
Quadrilha, na minha compreensão, observado o tipo penal
do artigo 288, é a estrutura da societas sceleris que causa
perigo por si mesma para a sociedade. Nada tem a ver com
concurso de agentes que irão responder pelos crimes visados,
eventualmente com a pena agravada pela simples convenção
plural de criminosos, e ficando os agentes na mera fase de
preparação, sequer crime haverá nesse caso.
Portanto, a indeterminação da prática de crimes na ação
final é, a meu juízo, a diferenciação de bando e concurso de
agentes pura e simples’.
Portanto, é a indeterminação da prática de crimes na ação final
que diferencia a quadrilha do concurso de agentes.
É dizer, não é a prática de dois ou mais crimes praticados em
coautoria, que vai caracterizar o bando ou quadrilha. É preciso que
haja uma conjunção permanente com um acordo subjetivo de vontades
para praticar uma série indeterminada de crimes, como diz a
Ministra, numa tese que é - já vou adiantar - muito pacífica na
doutrina e até na jurisprudência.
Continua Sua Excelência:
‘Só concluindo que os fatos, as condutas, a situação e a
organização imputados na denúncia como identificadora do
crime ou quadrilha, a meu juízo, assim não se qualifica. Não
vislumbro prova sequer da prática desse crime; 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
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prática de vários crimes.
Por isso, eu absolvo todos os acusados da imputação no
item VI do crime de quadrilha, sem prejuízo da condenação pelos
demais crimes praticados’.
Na sequência, a nossa Ministra e doutrinadora, professora
Cármen Lúcia, ao acompanhar a divergência iniciada pela Ministra
Rosa Weber, asseverou o seguinte - no meu ponto de vista, de forma
tecnicamente impecável:
‘O que caracteriza o crime de quadrilha é o
estabelecimento com liame permanente voltado à prática de
crimes em geral e nem se precisaria cometer algum crime para se
ter, eventualmente, o cometimento do crime de quadrilha.
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 pública ou a paz social, que é exatamente o
objeto, é o bem tutelado pelo artigo 288 do Código Penal, é a
incolumidade pública ou a paz social’.
Então, nós precisamos verificar se essa quadrilha que o
Ministério Público imputa aos réus tinha ou não este escopo: colocar
em risco a incolumidade pública ou a paz social; ou se, simplesmente,
houve um concurso de agentes, conforme o art. 29 do Código Penal,
para praticar alguns crimes pelos quais, aliás, estão respondendo e
muitos estão sendo condenados.
Hoje, Senhor Presidente, 18 de outubro, quinta-feira, eu, que
sou um assinante há décadas do prestigioso jornal ‘O Estado de São
Paulo’, deparei-me com um artigo muito interessante de um professor
da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, cujo nome é
Rafael Mafei Rabelo Queiroz e que faz parte da equipe de juristas que
está acompanhando o julgamento desta Ação Penal 470. E esse
eminente mestre da Fundação Getúlio Vargas diz o seguinte:
‘A imputação de quadrilha visa a apenar membros de uma
organização que se associam para cometer crimes, e tal juízo fica
facilitado pelo fato de o tribunal já ter reconhecido que foram
cometidos, em associação, muitos dos crimes atribuídos a seus
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membros’.
Nós veremos, Senhor Presidente, que esse jurista vai
desenvolver o seu raciocínio na mesma linha das duas eminentes
Ministras da Casa. É um problema teórico importantíssimo que a
Corte tem de enfrentar e, eventualmente, superar, se for o caso.
Mas continua o Professor Rafael Mafei Rabelo Queiroz dizendo
o seguinte:
‘Entretanto, a condenação por esses crimes não leva, por si
só, ao reconhecimento penal de uma quadrilha, um crime
autônomo e que só se configura mediante circunstâncias
específicas, que não se confundem com o fato de uma infração ter
sido cometida em 'concurso de agentes' - isto é, por vários
autores, conjuntamente’.
Vejam, Vossas Excelências, que este professor, tal qual as duas
eminentes Ministras fazem uma distinção muito clara: uma coisa é
concurso de agentes, um plus é a quadrilha, que precisa ser muito
bem caracterizado.
Ainda nas palavras do Professor Rafael Mafei:
‘Para a configuração de uma quadrilha, exige-se a
associação de quatro ou mais pessoas em caráter estável e
permanente, com o fim de cometer crimes. A quadrilha pode ser
dada por existente sem que seus membros tenham sido
condenados por qualquer crime por ela cometido: sua
consumação só exige reunião perene, aliada ao fim
precipuamente criminoso do grupo, que deve objetivar a prática
de sucessivos e incontáveis delitos’.
Portanto, é uma organização permanente para a prática de
sucessivos, incontáveis – também eu infiro isto do que disseram a
Ministra Cármen Lúcia e a Ministra Rosa Weber – delitos
indeterminados. Ou seja, a prática de crimes é o modus vivendi dos
quadrilheiros.
Diz, então, o professor:
‘O Código Penal diz que uma quadrilha formada é, por si,
uma ameaça à paz pública, independentemente de outros danos
que possam causar os delitos por ela praticados’.
Note-se que há mais uma característica – também aventada
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pelas duas ilustres Ministras: o fulcro, o objeto, o bem jurídico
tutelado pelo artigo 288 do Código Penal é justamente a paz pública.
Para se ter como configurado esse tipo penal, é preciso verificar, assim,
se a conduta dos réus que foram incluídos nesta Ação Penal 470 teve
estas características: a prática de uma série de crimes indeterminados;
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.
Continua esse Professor:
‘A quadrilha, como crime autônomo, não se confunde com
os delitos que por intermédio dela se praticam.
O STF vai avaliar se as provas permitem dizer que, para
além de um concurso de agentes voltado a um ou poucos crimes
específicos, a ação conjunta dos réus dos núcleos político,
operacional e financeiro configurou um grupo estável e
permanentemente organizado, com fins ilícitos que iam além de
um ou outro delito episódico. A falta de provas dessa
estabilidade e permanência, bem como desse propósito criminoso
que se perde no tempo futuro, descaracteriza a quadrilha. Isso já
aconteceu no próprio julgamento do mensalão: Pedro Henry e
Breno Fischberg, mesmo condenados por outros crimes, foram
absolvidos da imputação de formação de quadrilha’.
Vejam, Vossas Excelências, estou trazendo aqui um artigo do ‘O
Estado de São Paulo’ publicado hoje e subscrito por um jurista da
afamada Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, que traz, em
pleno julgamento deste tópico, uma opinião abalizada, convergente
com a das Ministras.
Eu gostaria, Senhor Presidente, de, em rápidas palavras,
recuperar aquilo que eu assentei, com uma tintura levemente
diferenciada, quando do recebimento da denúncia.
No âmbito penal vigora o princípio da estrita legalidade, assim
como no Direito Administrativo. Vossa Excelência, Senhor Presidente,
que é um administrativista de escol, também sabe que, no Direito
Penal, tal como no Direito Administrativo, rege o princípio não da
legalidade, mas da estrita legalidade ou da taxatividade, que
ultrapassa o conceito da mera legalidade, que vigora em outros campos
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do Direito, em que não se coloca em jogo o maior bem do ser humano
após a vida, que é exatamente a liberdade. Senhor Presidente, isso
significa que o comportamento apenável deve ser típico, ou seja, deve
estar prévia e minuciosamente descrito na lei, em consonância com o
conhecido brocardo nullum crimen, nulla poena sine lege, segundo
o qual não há crime, nem pena, sem expressa previsão legal, segundo,
aliás, consigna o artigo 5º, inciso XXXIV, da nossa Constituição
Federal.
Nas palavras lapidares do grande jurista Luigi Ferrajoli:
‘o tipo penal deve ser previsto expressamente em lei
mediante fórmulas precisas e unívocas e devem consistir não em
qualidades ou condições pessoais do agente, mas em fatos ou
comportamentos exteriores empiricamente relevantes e
prováveis’.
Então, não é a condição do agente que vai determinar a sua
inclusão num determinado tipo penal, mas é o plexo de atos ocorrentes
no mundo fenomenológico que vai permitir a subsunção desses fatos à
norma, sempre taxativa, que é a norma penal.
No campo criminal, pois, tendo em conta a gravidade das
sanções que alberga, não se admitem generalizações nem aproximações
para enquadrar determinado comportamento na norma definidora de
um ilícito, como também não se aceita a chamada analogia in malam
partem, ficando, neste campo, vedada qualquer adequação típica por
semelhança. É dizer, ou o comportamento é típico, ou não é típico; ou
se enquadra nos estritos termos da lei, ou não se enquadra.
O nosso eminente decano Ministro Celso de Mello já advertiu, a
propósito, no HC 70.763/DF, o seguinte:
‘O processo penal de tipo acusatório repele, por ofensivas a
garantia da plenitude de defesa, quaisquer imputações que se
mostrem indeterminadas, vagas, contraditórias, omissas ou
ambíguas.
(...)
A imputação penal omissa ou deficiente, além de
constituir transgressão do dever jurídico que se impõe ao
Estado, qualifica-se como causa de nulidade processual
absoluta’.
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Na esfera criminal, convém insistir, ou o comportamento é
típico, ou não é; ou se enquadra estritamente no figurino legal, ou não
pode ser havido como ilícito, inexistindo meio-termo nesse delicado
campo do mundo jurídico.
A imputação constante do item II da denúncia refere-se ao delito
de formação de quadrilha ou bando, cujo tipo encontra-se descrito no
art. 288 do Código Penal, a saber:
‘Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou
bando, para o fim e cometer crimes’.
Prossigo para anotar que, na lição de Nelson Hungria:
‘Associar-se é reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável
ou permanentemente, para a consecução de um fim comum [no
caso para o fim de perpetração de uma indeterminada série de
crimes]’.
Desse modo, tal figura típica não se confunde com o concurso de
agentes, nem mesmo quando os delitos são praticados reiteradamente,
em continuidade delitiva, como, a propósito, já advertia o próprio
Hungria, para o qual
‘Não é de confundir-se uma coisa com outra ainda no caso
em que a coparticipação ocorra em crime continuado, pois,
mesmo em tal hipótese, inexiste organização estável entre os
coautores’.
Sendo
crime
complexo,
plurissubjetivo,
perpetrado
necessariamente por vários autores, assemelha-se aos delitos
societários, para cuja persecução penal se exige a descrição da conduta,
penalmente relevante, de cada um dos autores, não bastando, para
caracterizá-lo, mera narrativa genérica.
Porque, quando se trata de um crime societário, é mais difícil
individualizar as condutas, mas não é impossível, sob pena de se
imputar aos que integram uma sociedade uma responsabilidade penal
objetiva, que o nosso ordenamento criminal pátrio veda totalmente.
Então, não basta para caracterizar essa conduta uma mera narrativa
genérica.
A existência, na denúncia, de indícios, ou mesmo de provas
reveladoras da prática de diversos delitos, à evidência, não pode ser
suficiente para a tipificação do crime de formação de quadrilha em
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todas as imputações.
Delito autônomo que é, o crime de formação de quadrilha possui
contornos próprios, tais como, estabilidade, permanência, número
mínimo de participantes, liame subjetivo entre os membros, o desejo
de praticar uma série indeterminada de crimes, etc.
Com efeito, não basta, para a caracterização do delito de
quadrilha, a simples coautoria em diversos crimes, de forma
continuada ou em concurso material, se não ficar evidenciado que os
coautores se associaram, de forma estável e permanente, para o fim de
praticá-los.
A expressão ‘quadrilha’, empregada no sentido comum, popular,
leigo, da palavra – e não em sua acepção técnico-jurídica – e veiculada
à exaustão na denúncia e nas alegações finais da acusação, e,
consequentemente, pelos meios de comunicação, não pode, data
venia, impor-se a esta Suprema Corte, de forma indiscriminada, para
todas as imputações que foram assacadas pelo Ministério Público
contra os réus.
Na condição de guardiã máxima da Constituição, que tem como
vértice axiológico a dignidade da pessoa humana, incumbe a esta
Suprema Corte zelar para que qualquer pessoa possa exercer o seu
direito de defesa em toda a plenitude, repelindo as acusações que não
contenham uma imputação clara e inequívoca de um fato típico
imponível a alguém.
Bem examinadas a exordial acusatória e as alegações finais,
verifico que elas, de forma pouca técnica, data venia, ora mencionam
a formação de quadrilha, ora aludem à existência de uma organização
criminosa, chegando inclusive a falar em associação criminosa, que
são figuras tecnicamente distintas.
Eu tive o cuidado, Senhor Presidente, de fazer um levantamento
de quantas vezes essas expressões foram utilizadas pelo Ministério
Público. Na denúncia, falou-se cinquenta e quatro vezes em quadrilha;
consignou-se quarenta e uma vezes a expressão organização criminosa
e aludiu-se inclusive à associação criminosa. Nas alegações finais, o
Ministério Público falou em quadrilha quarenta e duas vezes; em
organização criminosa, quatorze vezes. Enfim, no total: noventa e seis
vezes em quadrilha; cinquenta e cinco vezes em organização
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criminosa. Ou seja, o valoroso, combativo, cuidadoso - porque não
dizer - e louvado pelos seus méritos o Ministério Público não
conseguiu decidir, com clareza, se estava imputando aos réus o delito
de quadrilha ou de organização criminosa ou de associação, figuras
penais, como demonstrarei, totalmente distintas, totalmente diversas.
Com a nova redação dada aos arts. 1º e 2º da Lei 9.034/1995
pela Lei 10.217/2001, o ordenamento legal pátrio passou a ser
integrado por três institutos penais assemelhados, porém
juridicamente distintos, a saber:
(i) a quadrilha, definida no art. 288 do Código Penal;
(ii) a associação criminosa, referida no art. 35 da Lei
11.343/2006, que ‘estabelece normas para a repressão à produção não
autorizada e ao tráfico ilícito de drogas’, a qual revogou a Lei
6.368/1976, que tratava do tema; e no art. 2º da Lei 2.889/1956, que
define e pune o crime de genocídio; e, finalmente,
(iii) a organização criminosa mencionada na Lei 9.613/1998,
que trata da lavagem de capitais, também nas Leis 10.217/2001 e
11.343/2006, e, ainda, no Decreto 5.015/2004, que internalizou a
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado,
denominada ‘Convenção de Palermo’, dentre outros diplomas legais.
Há, então, uma clara distinção legal, doutrinária e
jurisprudencial, entre as três figuras: quadrilha, associação criminosa
e organização criminosa.
No tocante a essa última figura, porém, os especialistas, de
longa data, entendem que, embora mencionada em diversos textos
normativos, de modo especial na Convenção de Palermo, o legislador
não lhe conferiu qualquer adequação típica, atribuindo-lhe apenas um
nomem iuris.
Por pertinente, trago à colação a recentíssima decisão proferida
pela Primeira Turma desta Corte no HC 96.007/SP, de relatoria do
Ministro Marco Aurélio, que assim se manifestou:
‘(...) a melhor doutrina sustenta que, no Brasil, ainda
não compõe a ordem jurídica previsão normativa
suficiente a concluir-se pela existência do crime de
organização criminosa. Vale frisar que, no rol exaustivo do
artigo 1º da Lei nº 9.613/98, não consta sequer menção ao de
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quadrilha, muito menos ao de estelionato, cuja base é a fraude.
Em síntese, potencializa-se, a mais não poder, a Convenção das
Nações Unidas contra o Crime Organizado para pretender-se a
persecução criminal no tocante à lavagem ou ocultação de bens
sem ter-se o crime antecedente passível de vir a ser empolgado
para tal fim (...)
(...)
Não é demasia salientar que, mesmo versasse a Convenção
as balizas referentes à pena, não se poderia, repito, sem lei em
sentido formal e material como exigido pela Constituição
Federal, cogitar-se de tipologia a ser observada no Brasil. A
introdução da Convenção ocorreu por meio de simples decreto!’
(grifei).
Essa verdadeira miscelânea conceitual, com o devido respeito,
em que incorreu o Ministério Público na exordial acusatória, a meu
ver, enfraqueceu sobremaneira as imputações assacadas contra os réus,
em especial contra JOSÉ DIRCEU, acusados que foram ora de
constituírem uma quadrilha, ora de uma organização criminosa, ora
ainda uma associação criminosa, todas elas, como disse, figuras
jurídicas com contornos claramente diversos.
Quando eu falo do Ministério Público, eu falo sempre com o
devido respeito, mas nós, que trabalhamos na área penal, verificamos
que, ultimamente, o Ministério Público, toda vez que apresenta uma
denúncia em que crimes são praticados por mais de quatro agentes,
automaticamente imputa aos acusados a formação de quadrilha.
Talvez o órgão acusatório muitas vezes entenda que as penas
resultantes de um determinado julgamento venham a ser tênues ou
insatisfatórias para a resposta penal que o Estado deve dar aos ilícitos,
então agrega à imputação o delito de formação de quadrilha visando ao
aumento da sanção. Contudo, nós juízes, que trabalhamos no plano
técnico, precisamos separar o joio do trigo”.

Dito isso, concluí pela atipicidade da conduta imputada aos réus no
item II da denúncia.
De toda sorte, mesmo que suplantada a questão conceitual, estou
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convencido de que não há prova nos autos para sustentar um juízo
condenatório contra JOSÉ GENOÍNO.
Há ampla prova testemunhal, não contestada pelo Ministério
Público, de que o embargante atuava exclusivamente no campo político e
de representação partidária.
Aliás, entre todos os réus desta ação penal, JOSÉ GENOÍNO foi o
que mais produziu prova testemunhal em seu favor, incluindo corréus
que, supostamente, teriam sido corrompidos.
Recordo, por imperiosamente necessário, minhas razões de
convicção quanto à ausência de provas contra o embargante.
Consta do meu voto de mérito:
“A cuidadosa análise que fiz dos argumentos, quer da acusação,
quer da defesa, bem como dos documentos e depoimentos constantes
dos autos, levam-me à conclusão de que não há nenhuma prova de que
JOSÉ GENOÍNO tenha praticado a conduta descrita no art. 288 do
Código Penal. Isso, sobretudo, porque o MP não conseguiu provar
nenhum liame subjetivo entre o réu e os demais integrantes da alegada
quadrilha.
Com efeito, nada existe nos autos que me conduza ao estado de
certeza necessário à condenação do réu. Ao contrário.
Diferentemente do Ministério Público, a defesa do réu produziu
provas suficientes, e não contestadas ao longo da instrução criminal,
para afastar as imputações que lhe foram irrogadas.
Há vários depoimentos - incluindo de corréus, que,
supostamente, teriam sido corrompidos -, os quais comprovaram, à
saciedade, que JOSÉ GENOÍNO não tratava de assuntos financeiros
nem de temas administrativos atinentes ao Partido dos Trabalhadores.
Sua atuação dava-se exclusivamente no campo político e de
representação partidária.
Nesse sentido, trago à baila os seguintes depoimentos prestados
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em juízo:
Do Deputado Maurício Rands:
‘O SR. CONRADO DONATI ANTUNES – OAB/DF
26903:(...) Excelência, quando o Deputado Genoíno exerceu a
presidência do Partido dos Trabalhadores, chegou a tratar de
questões financeiras com Vossa Excelência?
O SR. MAURÍCIO RANDS COELHO BARROS:
Não.
O SR. CONRADO DONATI ANTUNES – OAB/DF
26903: Qual era a postura assumida pelo então presidente do
partido com relação à bancada do Partido dos Trabalhadores?
O SR. MAURÍCIO RANDS COELHO BARROS: Ele
fazia a articulação política entre partido e bancada. Ele já tinha
sido deputado, então tinha uma capacidade de articulação muito
grande com a bancada e com parlamentares de outros partidos.
O SR. CONRADO DONATI ANTUNES – OAB/DF
26903: Então não havia questões financeiras?
O SR. MAURÍCIO RANDS COELHO BARROS:
Não. A intervenção de Genoíno era na articulação
política da discussão dos caminhos políticos e das
posições que as bancadas, sobretudo a do PT, iriam tomar em
face de cada proposição em tramitação no parlamento’ (fls.
42.597-42.598 - grifei).
Do corréu DELÚBIO SOARES:
‘DEFENSOR (por Delúbio): O Deputado Genoíno foi
avalista dos empréstimos bancários?
DEPOENTE: O presidente do PT e o tesoureiro
assinam pelo partido e os bancos solicitaram para que tivesse
mais compromisso real do PT junto aos dois bancos que o
presidente, e o tesoureiro avalizassem, era um aval enquanto
pessoas representando a instituição e não como pessoas, porque
meu patrimônio, também suponho que o do Genoíno também
não é um patrimônio para avalizar 2 milhões, 3 milhões, então,
foram feitos, nós avalizamos esse dois projetos com essa
característica. Somos avalistas desses dois projetos. Desses dois
empréstimos.
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DEFENSOR (por Delúbio): O Deputado Genoíno
participou das negociações com o Marcos Valério?
DEPOENTE: Não. O Deputado Genoíno vivenciou o
drama dos diretórios o drama dos diretórios do PT (sic), dos
partidos da base aliada, agora a solução, com já falei, foi
encontrada coletivamente no Diretório Nacional, foi encontrada
uma solução e solucionar o problema, encontrar um caminho, foi
o que foi feito (sic)’ (fl. 16.630 - grifei).
Igualmente, do corréu PEDRO CORRÊA:
‘(...)que nunca conversou com JOSÉ DIRCEU,
DELÚBIO SOARES, JOSÉ GENOÍNO ou SÍLVIO PEREIRA
sobre o repasse de dinheiro do PT para o PP; que teve
várias reuniões políticas com JOSÉ DIRCEU, JOSÉ
GENOÍNO e SÍLVIO PEREIRA; que nessas reuniões foram
discutidos pleitos dos deputados, divergências políticas e nunca
se discutiu sobre questões financeiras dos partidos’ (fl.
14.617 - grifei).
E mais, do também corréu PEDRO HENRY:
‘QUE esteve em reuniões no Palácio do Planalto em que
JOSÉ GENOÍNO também estava presente; QUE nunca
acertou, na presença de JOSÉ GENOÍNO, receber apoio
financeiro do PT; QUE a bancada do PL sempre votou com o
Governo; QUE todos os assuntos de repasse de recursos do
PT para o PL, sempre tratou com o Sr. DELÚBIO SOARES’
(fl. 14.354 - grifei).
Ainda JOSÉ JANENE, falecido:
‘Houve uma reunião entre o Presidente do Partido
Progressista, Pedro Corrêa, e o nosso líder, na época, Deputado
Pedro Henry e o Deputado José Genoíno, que era Presidente
do PT e para se fazer um acordo não financeiro, mas um
acordo político de apoio ao governo e isso incluía uma aliança
política e nunca uma aliança financeira’ (fl. 16.089 - grifei).
Além desses depoimentos, que abonam a tese da defesa, há ainda
os testemunhos de vários dirigentes regionais do PT, abaixo
transcritos, todos prestados diante de um magistrado e, portanto, sob
o crivo do contraditório.
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Nessa esteira, tem-se um significativo testemunho judicial,
prestado perante o Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de Porto Alegre,
de David Stival, Presidente do PT/RS.
Indagado sobre quem seria a pessoa da direção nacional do
Partido encarregada de arcar com repasses financeiros para o
pagamento de dívidas de campanha, respondeu ele o seguinte:
‘TESTEMUNHA: Na época, eu fiz um contato com o
Presidente, o José Genoíno, e ele nos passou o Secretário
de Finanças, que era o Delúbio Soares, e foi com ele que a
gente tratou esse assunto’ (fl. 31.795 dos autos - grifei).
Maria do Carmo Lara Perpétuo, então Presidente do PT/MG,
depondo na 4ª Vara da Seção Judiciária Federal de Minas Gerais, por
sua vez, afirmou:
‘(...) que entre 2002 e 2005, além de presidente do PT
mineiro era Deputada Federal, que participou das discussões na
Câmara Federal sobre a reforma da Previdência e considera que
qualquer tema de relevo nacional, de grande repercussão, como é
o caso, envolve a participação de todos os partidos, inclusive da
oposição (...) que, na Câmara Federal, nunca ouviu falar de
Deputados recebendo dinheiro para aprovar a reforma da
Previdência (...) que reafirma que não tratava de assuntos
financeiros com o presidente do partido quando foi
presidente do diretório estadual; que as questões financeiras
eram tratadas entre as diretorias, tesoureiros estaduais e
nacionais eleitos’ (fls. 37.417-37.418 - grifei).
Também Divino Donizeti Borges Nogueira, então VicePresidente do PT/TO, em depoimento realizado no Juízo da 1ª Vara
Federal da Seção Judiciária do Estado de Tocantins, enfatizou o
seguinte:
‘(...) afirma que da campanha de 2002 restaram algumas
dívidas, sendo que a direção estadual do PT recorreu a alguns
amigos e à direção nacional, contando com o apoio do acusado
Delúbio Soares (...) afirma que o PT não comprou voto no
Parlamento (...)
RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DOS DEMAIS
ACUSADOS – DEFENSOR AD HOC (...) o fato de ter
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utilizado de despesas não contabilizada não revela falta de
competência do acusado Delúbio Soares (...) afirma que os
recursos não contabilizados tinham finalidade exclusiva
de financiar as campanhas, uma vez que deles ninguém se
apropriava para satisfazer interesse pessoal’ (fls. 33.572-33.573
- grifei).
De seu turno, Paulo Fernandes dos Santos, então Presidente do
PT/AL à época, prestado no Juízo da 4ª Vara da Seção Judiciária
Federal do Estado de Alagoas, disse:
‘(...) que inclusive nessa eleição de 2002 que nós tivemos
candidaturas também a governo do Estado (...) é que durante a
campanha o PT nacional, através do Delúbio Soares como
secretário de finanças, ele estabeleceu contratos nos
estados, e aqui em Alagoas teve esse fato, onde para contribuir
com a candidatura do governo da época, que era uma
candidatura do Partido dos Trabalhadores, ele repassou
recursos para o PT de Alagoas’ (fl. 34.676 - grifei).
Já Wilmar Lacerda, ao tempo dos fatos Presidente do PT/DF, em
testemunho dado perante o Juízo da Seção Judiciária Federal do
Distrito Federal, assentou:
‘O SR. WILMAR LACERDA: Encontrei o PT-DF com
muitas dívidas. Nós tínhamos participado de eleições anteriores,
inclusive em meados de 1994 e em 1998. Quando cheguei,
encontrei o PT com bastantes dívidas nessa época, em 2001.
DEFESA: E a quem o senhor recorreu quando tomou
contato dessa dívida?
O SR. WILMAR LACERDA: Os recursos eram poucos,
do fundo partidário, e as outras receitas da contribuição dos
filiados ao PT. Não tinha condições de quitar o conjunto das
dívidas e, naturalmente, quando acontece isso, você procura a
direção nacional do partido. Por diversas vezes procurei o então
tesoureiro, companheiro Delúbio Soares, para que ele pudesse
socorrer as contas do PT do Distrito Federal.
DEFESA: Está certo. Por que especificamente o Delúbio
Soares?
O SR. WILMAR LACERDA: Porque ele era o
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responsável pelo planejamento, pelas finanças do PT.
DEFESA: O senhor foi atendido no seu pleito, o diretório
nacional socorreu o Partido dos Trabalhadores do Distrito
Federal?
O SR. WILMAR LACERDA: Socorreu, em 2003. Em
2002, já quando eu entrei, que eu vi o tamanho da dívida, eu
havia procurado o Delúbio por várias vezes. Em 2003 ele
repassou recursos para o PT do Distrito Federal’ (fls.
42.538-42.539 - grifei).
Também o Deputado Carlos Abicalil, integrante do Diretório
Nacional do PT, naquela data, lembrou:
‘A SRª. ADRIANA PAZINI DE BARROS - OAB/SP
211911: Quando Vossa Excelência fez essa gestão junto à
Executiva Nacional, com quem Vossa Excelência tratou do
assunto a respeito do pagamento das dívidas?
O SR. CARLOS AUGUSTO ABICALIL: Com
Delúbio Soares, que era, à época, o tesoureiro nacional do PT.
(...)
A SRª, SANDRA MARIA GONÇALVES PIRES OAB/SP 174382: Boa-tarde, Excelência. Sou advogada de José
Genoíno Neto e tenho apenas uma pergunta. Na campanha de
2004, quanto à questão das dívidas de campanha que estavam
em pauta, Vossa Excelência chegou a tratar de questões
financeiras com o deputado José Genoíno Neto, que, à época,
ocupava a presidência do Diretório Nacional do Partido dos
Trabalhadores?
O SR. CARLOS AUGUSTO ABICALIL: Não, o único
interlocutor a esse tema, designado pela Executiva Nacional,
era o Sr. Delúbio Soares’ (fls. 42.578-42.584 - grifei).
A Senadora Ideli Salvati, atual Ministra, antiga integrante da
Comissão Executiva Nacional do PT, também atestou, em juízo, que a
cúpula partidária ignorava totalmente a existência de empréstimos
bancários tidos como fraudulentos e a distribuição de dinheiro a
parlamentares. Confira-se:
‘A SRª POLLYANA KELLY MACIEL MEDEIROS
MARTINS ALVES (JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA):
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Quanto aos fatos do denominado ‘mensalão’, Vossa Excelência
tem conhecimento?
A SRª IDELI SALVATTI: Bom, eu tomei conhecimento
pela imprensa e na participação das diversas comissões que
aconteceram no Congresso Nacional, no Senado, especialmente.
(...)
O SR. JOSÉ ALFREDO DE PAULA SILVA –
(REPRESENTANTE
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
FEDERAL): Vossa Excelência afirmou que em 2004 foi líder do
PT no Senado. Eu pergunto à senhora, nessa condição a senhora
integrava a Comissão Executiva Nacional do Partido dos
Trabalhadores?
A SRª. IDELI SALVATTI: Integrava por conta de que a
estrutura de direção do partido tem na Executiva o assento
obrigatório da liderança do PT na Câmara e no Senado. (...)
O
SR.
JOSÉ
ALFREDO
DE
PAULA
(REPRESENTANTE
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
FEDERAL): Quando a senhora teve conhecimento dos
empréstimos tomados pelo PT junto aos bancos Rural e BMG?
(...)
A SRª. IDELI SALVATTI: Só pela imprensa.
O
SR.
JOSÉ
ALFREDO
DE
PAULA
(REPRESENTANTE
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
FEDERAL): E os empréstimos tomados junto ao Sr. Marcos
Valério e suas empresas, a senhora tomou conhecimento quando:
A SRª. IDELI SALVATTI: Só pela imprensa’ (fls.
42.763-42.774 - grifei).
Da Deputada Maria Dalva de Souza Figueiredo:
‘O SR. FLÁVIO JOSÉ DA ROCHA - OAB/DF 23640:
Em relação aos empréstimos que foram tomados junto às
empresas do Sr. Marcos Valério, a senhora tomou conhecimento
deles quando?
A SRª. MARIA DALVA DE SOUZA FIGUEIREDO:
Não, só pela imprensa (...) aí, depois, ouvi pela televisão’
(fl. 42.635 - grifei).
É imperioso destacar, como já salientei, que todos os
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depoimentos colhidos em favor do réu foram prestados em juízo, os
quais se contrapõem, com superioridade, àqueles – poucos e genéricos,
diga-se - colhidos na fase extrajudicial contra o réu.
Outro importante depoimento colacionado nos autos é o do
corréu JOSÉ BORBA, cujas palavras a denúncia conferiu especial
destaque, mas que, por seu lado, isenta JOSÉ GENOÍNO de
qualquer participação nas nomeações para cargos no Governo. Veja-se
o que ele afirmou diante do Juízo da Vara Federal Criminal de
Maringá/PR, in verbis:
‘J: O Sr. Procurou o Sílvio Pereira pra obter as
nomeações?
A: Sim, ele que dava atendimento aos
parlamentares;
J: Chegou a falar com o José Dirceu sobre isso?
A: Não;
J: José Genoíno?
A: Não;’ (fls. 15.751v-15.757 - grifei).
No mais o que se tem são declarações do corréu ROBERTO
JEFFERSON, e nada em acréscimo.
Contudo, tenho como de todo imprestáveis tais declarações,
esclarecendo a razão pela qual o faço.
Conforme estabeleci nas premissas do voto que proferi com
relação a JOSÉ DIRCEU, a jurisprudência desta Suprema Corte
entende que o depoimento de corréu não pode ter o mesmo peso
daquele que provenha de uma testemunha regularmente arrolada por
qualquer das partes (HC 81.172, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Isso
porque, como assentei anteriormente, o acusado não fala sob
juramento, podendo até mentir em sua defesa, sem que nada lhe possa
ser imputado.
Desse modo, não se pode ter por válido e suficiente para uma
condenação o depoimento de corréu que não foi confirmado em juízo.
Isso, aliás, decorre, inclusive, do que dispõe o art. 155 do Código de
Processo Penal.
Da mesma forma, não é lícito ao magistrado desconsiderar ou
inverter o critério do art. 197 do CPP, admitindo que a prova
extrajudicial sobrepuje aquela colhida em juízo, ou mesmo negar valor
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a uma retratação posterior, sem que exista uma contraprova obtida sob
o crivo do contraditório.
Em casos como esses, a única conclusão possível é aquela
exaustivamente repetida na jurisprudência desta Suprema Corte, qual
seja: é nula a condenação penal decretada com apoio em prova não
produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do
contraditório (HC 73.338/RJ, Rel. Min. Celso de Mello).
Esta é, insista-se, justamente a situação que se delineia nos
autos. O corréu ROBERTO JEFFERSON, além de contraditório em
suas declarações iniciais - de resto, infirmados na fase judicial -, foi
desmentido em várias ocasiões. Senão, vejamos.
Depoimento prestado em juízo por Walfrido Mares Guia, exMinistro de Estado do Turismo no Governo Lula:
‘(...) questionado se o depoente tem informação sobre a
acusação formulada de que os então deputados federais Romeu
Queiroz, José Carlos Martinez, falecido, e Roberto Jefferson
teriam recebido recursos para apoiar o Governo Federal,
respondeu que pode assegurar, com toda certeza e
peremptoriamente, que não é verdade qualquer acusação
que Romeu Queiroz, Roberto Jefferson e José Carlos
Martinez teriam recebido recursos para votar qualquer
coisa, ou seja, que não houve dinheiro em troca do voto destes
parlamentares; diz que nunca viu isso no Congresso Nacional,
especialmente no âmbito do Partido Trabalhista Brasileiro;’ (fl.
21.278, vol. 98 - grifei).
Depoimento prestado em juízo pelo então Deputado José Múcio
Monteiro Filho, atual Ministro do Tribunal de Contas da União:
‘O SR. MARCELO LEONARDO – OAB/MG 25328:
Especificamente, então, em relação às votações no Congresso
Nacional, o PTB votou favoravelmente ao projeto de
iniciativa do Governo porque recebeu ajuda financeira?
O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO FILHO: Em
hipótese alguma. Nós votávamos absolutamente favorável ao
Governo, e cada deputado que não votava nas matérias do
Governo até então, no final das votações, a gente chamava, sabia
por que não estava votando, porque o Governo tinha no PTB, e
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o PTB tinha no Governo, uma indiscutível parceria.
(...)
O SR. JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES OAB/MT 3432: Existia discussão de questões financeiras?
O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO FILHO: Posso
responder pelo meu partido. Isso, em hipótese nenhuma.
Inclusive, uma vez, Roberto Jefferson disse que, se algum
deputado tivesse, quer dizer, reclamação de quem não tinha
dinheiro para a campanha, isso é useiro e vezeiro na Casa, mas,
sobre negócio de dinheiro, quem dá dinheiro, isso não.
(...)
O SR. CONRADO DONATI ANTUNES - OAB/DF
26903: Conrado Donati Antunes, pelo deputado José
Genoíno Neto.
Vossa Excelência disse, há pouco, que teve reuniões ou, no
caso, uma reunião com o deputado José Genoíno Neto.
Queria que Vossa Excelência pudesse esclarecer se nessas
reuniões ou especificamente nessa reunião foi tratado de
questão financeira com o deputado José Genoíno.
O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO FILHO: Não. Foi
no grupo e de uma forma assim tão oficial que até se deu
entrevista na saída. Era uma discussão de partido para partido.
Era uma reunião formal de um presidente de um partido, do
Partido dos Trabalhadores, José Genoíno, com o presidente do
meu partido. Uma coisa assim quase que oficial, dizendo que ia
ter despesas e que seria uma coisa oficial, e o Partido dos
Trabalhadores iria ajudar o PTB, mas não uma conversa
coloquial de fulano com beltrano. Uma coisa de dois partidos
que estavam tratando de materializar uma parceria nas
eleições que estavam próximas.
(...)
A SRª RAQUEL BRANQUINHO PIMENTA
MAMEDE
(REPRESENTANTE
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL): Excelência, a testemunha mencionou
que participou de uma reunião onde estava presentes líderes do
PT, do PTB, acho que mencionou José Genoíno, Delúbio
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Soares, e não me recordo o outro...
O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO FILHO: Marcelo
Moreno.
A SRª RAQUEL BRANQUINHO PIMENTA
MAMEDE
(REPRESENTANTE
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL): A proposta relativamente ao apoio
financeiro ao PTB nessa aliança partiu dos três igualmente ou
teve um porta-voz e como que foi isso mencionado?
O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO FILHO: Doutora,
se eu dissesse à senhora exatamente as frases, quem falou, eu
estaria fugindo à verdade. Faz muito tempo. Foi um almoço,
na sede do PT, onde alguém perguntou: ‘Quanto é que vocês
acham que vão gastar mais ou menos?’ e não sei quem(...)’ (fls.
42.874-42.879 - grifei).
Percebe-se, pois, que são de todo imprestáveis as declarações do
corréu ROBERTO JEFFERSON no sentido de que o PT, associado a
algumas pessoas, teria sistematicamente ‘comprado’ o apoio de
parlamentares para aprovar projetos de lei de interesse do Governo,
haja vista que elas não possuem nenhum grau de confiabilidade, seja
por suas evidentes contradições e inúmeras inconsistências, seja
porque matizadas por um evidente cunho político-partidário.
Aliás, isso é o que consta expressamente da denúncia, da qual
ressalto o seguinte trecho, altamente revelador:
‘O objetivo desse núcleo principal era negociar apoio
político, pagar dívidas pretéritas do Partido e também custear
gastos de campanha e outras despesas do PT e dos seus aliados’
(fl. 11 da denúncia).
Insisto que o nosso sistema processual penal, de caráter
acusatório, não permite condenações com supedâneo em simples
indícios, suposições ou mera ‘chamada de corréu’, como mostra ser o
caso com relação a JOSÉ GENOÍNO. Um édito condenatório exige
que se faça prova concreta dos fatos alegados na denúncia.
Com efeito, o Ministério Público, como fica evidente, descuidouse do dever de produzir provas testemunhais ou documentais que
amparassem as acusações extrajudiciais isoladas de ROBERTO
JEFFERSON.
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É forçoso concluir, pois, que o Parquet deveria ter requerido
acareações de réus e testemunhas para esclarecer aspectos
contraditórios dos respectivos depoimentos, mas disso ele se olvidou.
Tal omissão, evidente no caso das acusações formuladas pelo corréu
ROBERTO JEFFERSON, fragilizaram sobremodo a denúncia
quanto a diversos corréus.
Registro, aliás, que o PGR, em suas alegações finais abandonou
boa parte das acusações, simplesmente por não ter logrado demonstrálas.
No que tange às acusações da prática do delito de corrupção
ativa em face do PP e do PTB, do mesmo modo, considero-as não
provadas.
A vagueza com que o Parquet narra tais condutas é indicativa
de uma total ausência de elementos probatórios com relação a elas,
que, inclusive, faz duvidar da própria existência dos fatos narrados.
Mais uma vez, a acusação vale-se tão somente de ilações feitas a
partir do cargo ocupado por JOSÉ GENOÍNO no Partido dos
Trabalhadores, com o objetivo de imputar-lhe a prática de um crime
que, como não poderia ser diferente, exige a demonstração de seus
elementos típicos. Nada há, todavia, nesse sentido.
O Ministério Público chega a falar hiperbolicamente em ‘acordo
criminoso’ de parlamentares com o PT. Questiona-se: qual seria o
crime? No que consistiriam a materialidade e autoria? A resposta é
simples: tais elementos não existem; ou, se existem, o Parquet não
conseguiu comprovar a sua existência.
Insisto. Nem tudo do que foi veiculado na denúncia ficou
evidenciado nos autos, sobretudo no que tange ao envolvimento de
JOSÉ GENOÍNO nos fatos havidos como delituosos.
A circunstância de JOSÉ GENOÍNO, como Presidente do PT,
ter avalizado dois empréstimos, juntamente com DELÚBIO
SOARES, que à época exercia as funções de tesoureiro, não é
indicativo da prática de nenhum crime, mesmo porque sobre este
último é que recaía a responsabilidade pela administração das finanças
do partido, cabendo ao primeiro apenas a obrigação estatutária de
rubricar os documentos correspondentes aos mútuos, conforme, de
resto, logrou ele provar. Além disso, tais empréstimos foram
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devidamente registrados na prestação de contas do PT perante o
Tribunal Superior Eleitoral, segundo asseveraram os defensores sob a
fé de seu grau.
Vale sublinhar, nesse aspecto, que, do relatório do Banco
Central, assinado por José Vianna de Assis Júnior e Anna Maria Solis
Resende, na data de 10/04/2005, resultante do Procedimento de
Análise nº 0501301503, instaurado para examinar os créditos
alegadamente irregulares concedidos pelo Banco Rural (fl. 43.656, vol.
206 dos apensos), entre outras informações, consta que:
‘A empresa (sic) é devedora no Banco Rural de uma
operação de mútuo deferida em maio/2003, no valor de R$ 3
milhões, que, desde então, vem sendo renovada a cada
noventa dias com incorporação de juros, sendo o saldo
devedor, em 30.06.2005, de R$ 6.179 milhões. Quanto à
garantia, a operação possui o aval do presidente e do tesoureiro
do Partido dos Trabalhadores, os srs. José Genuíno (sic) e
Delúbio Soares respectivamente’ (grifei).
Ora, é preciso convir que nada há de estranho, a princípio, que
um dos maiores partidos políticos do País, como é o PT, de âmbito
nacional, que à época contava com bem mais de um milhão de filiados,
contraísse uma dívida de R$ 3.000.000,00, a qual, depois de
sucessivas renovações, ao longo de cerca de dois anos, alcançou o
montante de R$ 6.179.000,00, valor equivalente, como é de
conhecimento geral, a uma sala comercial de médio a grande porte na
zona central de qualquer das grandes Capitais brasileiras.
Há, ademais, um fato que abona a boa-fé de JOSÉ GENOÍNO e
que, a meu ver, tem o condão de afastar a alegação de que este sabia da
eventual ilicitude dos empréstimos. Trata-se da quitação de pelo menos
um dos mútuos contraídos pelo Partido dos Trabalhadores com o
Banco Rural, cuja comprovação foi juntada aos autos (fls. 50.14450.146), depois de finda a instrução criminal, com fundamento no art.
231 do Código de Processo Penal.
Sublinho que não se pode potencializar o cargo ocupado por
qualquer dos réus, em especial por JOSÉ GENOÍNO, a ponto de, sem
qualquer outra prova, pedir a sua condenação. Admitir tal hipótese
seria sufragar a responsabilidade penal objetiva, o que é absolutamente
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impensável em nosso ordenamento jurídico, balizado que é pelo
escrupuloso respeito aos princípios e garantias que regem o processo
criminal entre nós.
Ressalto, por fim, um fato que impressiona, favoravelmente, no
tocante ao réu, qual seja, a modesta situação econômica que ostenta,
não obstante os diversos cargos públicos e partidários que ocupou, e
sem embargo das graves acusações que lhe foram assacadas pelo
Ministério Público, sobretudo com relação às vultosas importâncias
que teriam sido supostamente desviadas, com a sua colaboração, para
fins ilícitos. Veja-se o que ele declarou em juízo, quanto aos bens e
rendimentos que possuía (fls. 15.442 e 15.447, vol. 72):
‘QUE seu patrimônio é uma casa de cerca de R$
120.000,00 em um bairro de classe média em São Paulo, onde
mora com sua família;
(...)
QUE o patrimônio do réu não aumentou durante os 21
anos é Deputado Federal, que não tem nenhuma outra fonte de
renda, a não ser o salário de Deputado de R$ 16.000,00 fixos,
que tenho responsabilidade de pensão para meus pais que moram
no interior do Ceará e vim com aposentadoria do INSS e que
tenho três filhos e uma delas continua sua dependente’”.

Com todas as vênias aos Ministros que dissentiram de minha
conclusão, não há nos autos arcabouço fático que, minimamente, sustente
a condenação do embargante.
II – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, dou provimento aos embargos infringentes de
JOSÉ GENOÍNO para absolvê-lo da imputação de formação de
quadrilha.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
DÉCIMOS PRIMEIRO EMB.INFR. NA AÇÃO PENAL 470
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. ROBERTO BARROSO
EMBTE.(S) : JOSÉ GENOÍNO NETO
ADV.(A/S) : SANDRA MARIA GONÇALVES PIRES
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. Luiz Fernando Pacheco, 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

DÉCIMOS PRIMEIRO 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,
13
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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
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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

DÉCIMOS PRIMEIRO 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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DÉCIMOS PRIMEIRO EMB.INFR. NA AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Trata-se de embargos
infringentes opostos por José Genoíno Neto, 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.
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.
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, 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
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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 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
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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,
Guilherme de Souza Nucci:

o magistério de

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:
“...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
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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 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
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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.
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
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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
busca apoio político, não pelas coligações ideológicas, mas por
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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
rememorar que foram reconhecidos, nestes autos, crimes contra
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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
normal e esperado das instituições, das empresas, dos homens
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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
pronunciar sobre a dosimetria de pena imposta por outras instâncias (
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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 ao livre arbítrio do
magistrado poderia levar a abusos. Chegou-se, 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
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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 diminuir-lhe o
quantitativo em atenção à gravidade da hipótese sujeita; dentro
da mesma espécie de crimes pode haver hipóteses mais ou
menos graves. (Direito Criminal, Livraria Almedina, Coimbra,
p. 336).
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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.
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
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 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
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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 , inclusive com auxílio informático dos
procedimentos e dos resultados de determinação da pena; reivindicação em que se
tem distinguido a doutrina anglo-americana 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,
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 ,
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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
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
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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,
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.
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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

DÉCIMOS PRIMEIRO EMB.INFR. NA AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS
VOTO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE): O
recorrente JOSÉ GENOÍNO, com apoio no voto proferido pelo Ministro
Ricardo Lewandowski, Revisor da Ação Penal, sustenta que "’(..). é preciso
que se façam distinções, de maneira tecnicamente apurada, para que se possa ir
além de uma série de crimes cometidos em co-autoria, na forma do artigo 29 do
Código Penal, para ingressarmos numa figura mais grave, ou conjugada à
primeira, que é justamente a formação de quadrilha ou bando a que alude o art.
288 do Código Penal (fls. 57.470)’”.
A defesa sustenta que É ainda do insigne Revisor a observação muito bem
acolhida posteriormente no magistral voto da Ministra ROSA WEBER, no
sentido de que a prática de crimes é o modus vivendi dos quadrilheiros (fls.
57.473): "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 do crime resultantes de sua atuação" (fls. 53.046, grifei)”.
O embargante ainda insurge-se contra a dosimetria da pena pelo
crime de quadrilha, invocando os fundamentos do voto vencido do
Ministro Ricardo Lewandowski.
Pois bem.
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.
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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 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
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
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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
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,
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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
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
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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
interpostos por JOSÉ GENOÍNO e mantenho a condenação do recorrente
pela prática do crime de formação de quadrilha, nos termos do art. 288 do
Código Penal.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
DÉCIMOS PRIMEIRO EMB.INFR. NA AÇÃO PENAL 470
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. ROBERTO BARROSO
EMBTE.(S) : JOSÉ GENOÍNO NETO
ADV.(A/S) : SANDRA MARIA GONÇALVES PIRES
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. Luiz Fernando Pacheco, 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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