MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
(2018/0042282-1)

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO

: LUIZ CARLOS TRABUCO CAPPI

ADVOGADO

: MAURÍCIO DE CARVALHO ARAÚJO E OUTROS

RELATOR

: MINISTRO NEFI CORDEIRO – 6ª TURMA

Autos recebidos em gabinete no dia 1/3/2018

PENAL.

CORRUPÇÃO

PASSIVA.

ALEGAÇÃO

DE

CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 41, 395, III E 648, I,
TODOS DO CPP. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUE SE
AFIGURA PREMATURO. PARECER PELO PROVIMENTO.

1.

Cuida-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105,

III, alínea “a da Constituição Federal, contra acórdão proferido, à unanimidade,
pela 4ª Turma Criminal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que concedeu
a ordem de habeas corpus para determinar o trancamento da ação penal ajuizada
em desfavor do recorrido, por falta de justa causa, prosseguindo a ação em relação
aos demais acusados.
2.

Irresignado com o deslinde da quaestio na instância a quo, insurge-

se o recorrente alegando violação dos artigos 41, 395, III e 648, I, todos do Código
de Processo Penal, sob o argumento de que a pretensão recursal não implica no
reexame da matéria fático-probatória, mas tão somente a revaloração das
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circunstâncias delineadas no acórdão vergastado relativas à denúncia oferecida

3.

Esclarece que na ação penal em questão, o recorrido foi denunciado

na condição de Presidente do Bradesco, pelo crime capitulado no artigo 333,
§único do Código Penal, por 3 vezes, em razão da apuração da suposta ocorrência
de corrupção praticada no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF, relativos ao Processo Administrativo Fiscal nº 16327.000190/2011-83,
aos pedidos de compensação de créditos decorrentes de PIS e COFINS incidentes
sobre juros de capital próprio do conglomerado que controla o Bradesco e ao
processo de pedido de revisão tributária relativa aos últimos 5 anos de interesse do
banco; cujo julgamento proferido pelo TRF da 1ª Região culminou no trancamento
da referida ação penal, razão pela qual requer o provimento do recurso.
4.

Contrarrazões às fls. 374/389.

5.

Juízo positivo de admissibilidade do Tribunal a quo às fls. 391/396.
É o necessário relato. O Ministério Público Federal passa à

manifestação.
6.

O recurso da acusação é tempestivo, cabível, a matéria em debate

foi devidamente prequestionada e não incidem vetos sumulares ou regimentais.
7.

A questão ora debatida – que afeta matéria de direito – versa sobre

os requisitos legais necessários ao recebimento da denúncia, de forma que não
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requer revolvimento de aspectos fático-probatórios, mas tão somente revaloração
para trancar a ação penal.
8.

No mérito, o recurso especial merece provimento.

9.

É consabido que o trancamento da ação penal é medida

excepcionalíssima somente admitida quando restar comprovada, de maneira
categórica, a ausência de indícios de autoria e/ou materialidade do crime, a
atipicidade da conduta praticada ou a presença de quaisquer das hipóteses de
extinção da punibilidade. Não é esse, porém, o caso retratado nos autos.
10.

O Juízo de primeiro grau – aquele que processa a causa e tem

contato direto com a persecução criminal –, após dedicada análise dos elementos
indiciários constantes dos autos, considerou que a peça acusatória está adequada a
sua finalidade, uma vez que cotejou satisfatoriamente indícios suficientes de
autoria e prova da materialidade do crime de corrupção ativa, bem como expôs o
fato criminoso com todas suas circunstâncias, tudo em atendimento aos requisitos
do artigo 41 do CPP.
11.

Como é sabido, o recebimento da denúncia não exige juízo de

certeza da acusação, mas sim de verossimilhança. Portanto, sendo viável extrair da
inicial acusatória elementos suficientes para caracterizar a prática do crime do
artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, revela-se prematuro e desindicado
referendar o trancamento da ação penal promovido pela Corte a quo – órgão
jurisdicional que não tem contato direto com a persecução penal –, até porque a
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avaliação acurada de mérito a respeito da suficiência probatória somente será

12.

Conforme consta, a denúncia versa sobre fatos investigados no

âmbito da Operação Zelotes, deflagrada para desmantelar esquema criminoso
contra a Administração Pública, estruturado perante o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) e outros órgãos da Receita Federal. Os atos de corrupção
teriam ocorrido em 2014, e envolveriam, de um lado, os membros do alto escalão
do Banco Bradesco, e de outro, servidores do CARF e da Delegacia Especial de
Receita Federal e Instituições Financeiras em São Paulo/SP (DEINF/SP).
13.

Narra a exordial acusatória, em apertada síntese, que Eduardo

Cerqueira Leite, auditor da Receita e chefe da DEINF/SP, órgão de fiscalização
das instituições financeiras, valendo-se de sua função pública bem como do acesso
a informações sigilosas e conhecimento em legislação tributária aplicável às
instituições financeiras, relacionava-se com bancos solicitando vantagens
indevidas em troca de favores ilícitos.
14.

Nesse

contexto,

membros

da

Diretoria

e

Conselho

de

Administração do Bradesco, com conhecimento, anuência e participação do ora
recorrido, Presidente da instituição financeira, teriam prometido vantagens
indevidas ao grupo criminoso formado por Eduardo Leite, no intuito de praticarem
atos de ofício para manipular o julgamento final de recurso administrativo perante
o CARF referente ao PAF nº 16327.000190/2011-83, que envolvia crédito
tributário no valor aproximado de 3 bilhões de reais. Para tanto, seriam praticados
atos com violação de dever funcional no interesse do Bradesco visando futuro
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requerimento de aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre juros de
violação de dever funcional no interesse da instituição financeira em pedido de
revisão tributária relativa aos últimos 5 anos.
15.

A verificação sobre a presença, ou não, de prova fidedigna a

respeito da prática do crime de corrupção ativa pelo recorrido, será oportunizada
no decorrer da fase instrutória no seio da ação penal originária. De qualquer sorte,
a partir da análise do caso, revela-se plausível a existência do esquema criminoso e
participação do recorrido nas condutas criminosas, Presidente da instituição
financeira beneficiada pelos atos de corrupção.
16.

Conforme constou da inicial acusatória (fl. 98), após minuciosa

descrição das reuniões e tratativas dos integrantes do Bradesco e servidores
públicos:
“Especificamente no que toca à autoria de LUIZ CARLOS
TRABUCO CAPPI, há que se destacar que muito embora os
contatos

fossem

feitos

diretamente

com

LUIZ

CARLOS

ANGELOTTI e DOMINGOS ABREU, os diálogos entre os
integrantes da organização criminosa transcritos na presente
denúncia revelam que o Presidente do Bradesco tinha pleno
conhecimento dos fatos. Ainda que não participasse integralmente
das reuniões, suas intervenções esporádicas demonstram que ele
tinha alcance do que estava sendo tratado. A confiança que
naturalmente permeia a relação entre o Presidente e os diretores
também constitui indício de autoria. O conhecimento e domínio de
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LUIZ CARLOS TRABUCO CAPPI também ressai dos altíssimos
criminosa.” (grifamos)

17.

A exigência de que a peça acusatória delimitasse o momento, ato de

anuência, ou mesmo oferta ou contrapartida específicos por parte do paciente
mostra-se irrazoável na atual fase processual, sobretudo diante da clara e extensa
análise das tratativas realizadas entre corruptores e corrompidos presente na inicial
acusatória, e demonstração de que o recorrido participou das mesmas, além de
estar ciente das negociações espúrias.
18.

Ademais, não é a via estreita do habeas corpus o ensejo propício

para se imiscuir na discussão quanto à comprovação da concretização das
negociações escusas, sobretudo por se tratar de crimes formais, que independem da
efetiva “contratação dos serviços ilícitos”, conforme exigiu o TRF1 ao
indevidamente decidir pelo trancamento da ação penal.
19.

Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem realizou

verdadeiro julgamento antecipado da causa, o que é adstrito ao Juízo de
primeiro grau, após a devida instrução processual.
20.

Diante desse quadro, é recomendável que seja restabelecida in

totum a persecução criminal, para que o Juízo primevo possa, ao cabo da fase
instrutória, analisar com acuidade o acervo fático-probatório, notadamente a
respeito do enquadramento típico dos crimes imputados pela peça acusatória ao
recorrido, para aí sim decidir sobre a suficiência dos elementos probatórios para
justificar o proferimento de título condenatório.
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Nessa ótica, a preservação do aresto recorrido importará em flagrante

subversão aos artigos 41 e 395, inciso III, e 648, I, todos do CPP, o que não se
revela salutar, haja vista a presença de elementos probatórios mínimos a justificar a
deflagração da ação penal quanto ao crime de corrupção ativa e a regularidade
formal da peça acusatória.
22.

Isto posto, opina o representante do Ministério Público Federal pelo

conhecimento e provimento do presente recurso especial.
Brasília, 18 de abril de 2018.

Antônio Carlos Pessoa Lins
Subprocurador-Geral da República

Marcelo Antonio Muscogliati
Subprocurador-Geral da República
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