MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 10ª VARA DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
OPERAÇÃO ZELOTES
Processo nº 70091-13.2015.4.01.3400

O Ministério Público Federal, pelo procurador da República
subscritor, no cumprimento de suas atribuições constitucionais e legais, inconformado com
a sentença de fls. 10.496/10.664, vem, perante Vossa Excelência, interpor RECURSO DE
APELAÇÃO, nos termos do art. 593, I, do Código de Processo Penal, requerendo a
remessa dos presentes autos ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região com as razões
anexas, para processo e julgamento.
Nestes termos,
pede deferimento.
Brasília/DF, 19 de agosto de 2016.

HEBERT REIS MESQUITA
Procurador da República
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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Apelado: ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, CRISTINA MAUTONI MARCONDES
MACHADO, EDUARDO DE SOUZA RAMOS, EDUARDO GONÇALVES VALADÃO,
FERNANDO CÉSAR DE MOREIRA MESQUITA, FRANCISCO MIRTO FLORÊNCIO
DA SILVA, JOSÉ RICARDO DA SILVA, MAURO MARCONDES MACHADO,
ROBERT DE MACEDO SOARES RITTCHER e PAULO ARANTES FERRAZ.
Origem: 10ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

RAZÕES DE APELAÇÃO

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
Excelentíssimos Desembargadores Federais,
Douto (a) Procurador (a) Regional da República,

1. SÍNTESE DOS FATOS
Trata-se apelação contra sentença que julgou procedentes em parte os
pedidos de condenação das pessoas a seguir, pelos respectivos crimes:
a) JOSÉ RICARDO DA SILVA: art. 2º da Lei nº 12.850/2013; art. 1º
da Lei nº 9.613/98, por duas vezes; art. 333 do Código Penal e art.
158, § 1º do Código Penal;
b) ALEXANDRE PAES DO SANTOS: art. 288 do Código Penal;
art. 1º da Lei nº 9.613/98, por duas vezes; art. 333 do Código Penal e
art. 158, § 1º do Código Penal;
c) EDUARDO GONÇALVES VALADÃO: art. 288 do Código
Penal; art. 1º da Lei nº 9.613/98, por duas vezes; art. 333 do Código
Penal e art. 158, § 1º do Código Penal;
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d) MAURO MARCONDES MACHADO: art. 2º da Lei nº
12.850/2013; art. 1º da Lei nº 9.613/98, por duas vezes; art. 1º, § 4º,
da Lei nº 9.613/98, por nove vezes e art. 333 do Código Penal;
e) CRISTINA MAUTONI MARCONDES: art. 2º da Lei nº
12.850/2013; art. 1º da Lei nº 9.613/98, por duas vezes; art. 1º, § 4º,
da Lei nº 9.613/98, por nove vezes e art. 333 do Código Penal;
f) FRANCISCO MIRTO FLORÊNCIO DA SILVA: art. 2º da Lei nº
12.850/2013; art. 1º da Lei nº 9.613/98, por duas vezes; art. 1º, § 4º,
da Lei nº 9.613/98, por nove vezes e art. 333 do Código Penal;
g) EDUARDO SOUZA RAMOS: art. 2º da Lei nº 12.850/2013; art.
1º da Lei 9.613/98, por duas vezes e art. 333 do Código Penal;
h) ROBERT DE MACEDO SOARES RITTSCHER: art. 2º da Lei nº
12.850/2013 e art. 1º da Lei 9.613/98, por duas vezes;
i) PAULO ARANTES FERRAZ: art. 333 do Código Penal;
j) FERNANDO CÉSAR DE MOREIRA MESQUITA: art. 317 c/c
art. 327, § 2º, do Código Penal;
k) LYTHA BATTISTON SPÍNDOLA: art. 2º da Lei nº 12.850/2013
e art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98, por nove vezes;
l) VLADIMIR SPÍNDOLA: art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98, por nove
vezes;
m) CAMILO SPÍNDOLA: art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98, por nove
vezes;
n) EIVANY ANTÔNIO DA SILVA: art. 2º da Lei nº 12.850/2013;
art. 1º da Lei nº 9.613/98, por duas vezes; art. 333 do Código Penal e
art. 158, § 1º do Código Penal;
o) MARCOS AUGUSTO HENARES VILARINHO: art. 158, § 1º,
do Código Penal;
p) HALYSSON CARVALHO SILVA: art. 158, § 1º, do Código
Penal;
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Inicialmente, imputa-se a JOSÉ RICARDO, EIVANY, APS,
VALADÃO, MAURO, CRISTINA, MIRTO, LYTHA, RITTSCHER e EDUARDO
RAMOS a prática do crime de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013 e 288 do
Código Penal, especificamente em relação a VALADÃO e APS).
Conforme narrado na peça acusatória, tais agentes associaram-se de
forma estável e estruturada, com o objetivo de editar e converter em lei Medidas
Provisórias que concedessem benefícios fiscais às sociedades empresárias CAOA e MMC,
bem como para fraudar julgamento de processo administrativo de interesse desta
montadora, a ser realizado pelo CARF.
A partir de tal associação, tais agentes perpetraram uma série de
crimes graves, como corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1
da Lei 9.613/98) e extorsão (art. 158 do Código Penal).
Após a descrição da complexa forma de organização e de divisão de
tarefas de cada um dos integrantes do aludido grupo criminoso, o Parquet descreve, às fls.
03-G a 03-J, delitos de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98) perpetrados por JOSÉ
RICARDO, EIVANY, APS, VALADÃO, MAURO, CRISTINA, MIRTO, EDUARDO
RAMOS, RITTSCHER, LYTHA, VLADIMIR e CAMILO.
A fim de dar aparência de legalidade à remuneração paga pela
empresa MMC Automotores do Brasil Ltda – Mitsubishi Motors, foram celebrados
contratos com as empresas MARCONDES & MAUTONI EMPREENDIMENTOS E
DIPLOMACIA CORPORATIVA LTDA (M&M), gerida por MAURO e CRISTINA e
SPÍNDOLA

PALMEIRA

ADVOGADOS

(SPÍNDOLA

PALMEIRA)

e

GREEN

CENTURY CEP LTDA (GREEN CENTURY), vinculadas a CAMILO, VLADIMIR e
LYTHA.
Na sequência, às fls. 03-J/03-N, imputa-se a EIVANY, APS,
VALADÃO, MAURO, CRISTINA, MIRTO, EDUARDO RAMOS, PAULO FERRAZ, o
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crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), e, a FERNANDO MESQUITA, o
delito de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal).
No ponto, destaca-se o oferecimento/pagamento de vantagem
pecuniária a este último, para que acompanhasse o trâmite de Medida Provisória em curso
no Congresso Nacional.
Por fim, às fls. 03-N/03-U, denuncia-se JOSÉ RICARDO, EIVANY,
APS, VALADÃO, VILARINHO e HALYSSON pelo delito de extorsão (art. 158 do
Código Penal). Com efeito, trata-se de delito perpetrado com o objetivo de constranger os
integrantes da M&M a repassarem valores amealhados pela organização criminosa em
conjunto.
Ao longo da instrução, o douto juízo da 10ª Vara Federal da SJ/DF
promoveu o desmembramento do feito em relação a EIVANY ANTÔNIO DA SILVA,
MARCOS AUGUSTO HENARES VILARINHO, HALYSSON CARVALHO DA SILVA,
LYTHA BATTISTON SPÍNDOLA, VLADIMIR SPÍNDOLA e CAMILO SPÍNDOLA.
Regularmente ouvidos os réus e produzidas todas as provas
relevantes para a compreensão dos fatos, sobreveio sentença.
Na oportunidade, o douto juízo da 10ª Vara Federal da SJ/DF fixou
as seguintes condenações:
a) JOSÉ RICARDO DA SILVA: art. 288 do Código Penal; art. 1º da
Lei nº 9.613/98, por duas vezes; art. 333 do Código Penal e art. 158,
§ 1º do Código Penal, o que implicou a imposição da pena de 11
anos de reclusão;
b) ALEXANDRE PAES DO SANTOS: art. 288 do Código Penal;
art. 333 do Código Penal e art. 158, § 1º do Código Penal, o que
implicou a imposição da pena de 9 anos e dois meses de reclusão;
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c) EDUARDO GONÇALVES VALADÃO: art. 288 do Código
Penal, o que implicou a imposição da pena de 1 ano e 6 meses de
reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito;
d) MAURO MARCONDES MACHADO: art. 288 do Código Penal;
art. 1º da Lei nº 9.613/98, por duas vezes; art. 1º, § 4º, da Lei nº
9.613/98, por nove vezes e art. 333 do Código Penal, o que implicou
a imposição da pena de 11 anos e 8 meses de reclusão;
e) CRISTINA MAUTONI MARCONDES: art. 288 do Código Penal;
art. 1º da Lei nº 9.613/98, por duas vezes; art. 1º, § 4º, da Lei nº
9.613/98, por nove vezes, o que implicou a imposição da pena de 6
anos e 5 meses de reclusão;
f) FRANCISCO MIRTO FLORÊNCIO DA SILVA: art. 288 do
Código Penal; art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98, por nove vezes e art.
333 do Código Penal, o que implicou a imposição da pena de 3 anos
e 2 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de
direito;
g) ROBERT DE MACEDO SOARES RITTSCHER: art. 1º da Lei
9.613/98, por duas vezes, o que implicou a imposição da pena de 4
anos e dois meses de reclusão;
h) PAULO ARANTES FERRAZ: art. 333 do Código Penal, o que
implicou a imposição da pena de 4 anos e 2 meses de reclusão;
i) FERNANDO CÉSAR DE MOREIRA MESQUITA: art. 317 c/c
art. 327, § 2º, do Código Penal, o que implicou a imposição da pena
de 4 anos e 4 meses de reclusão;
Por conseguinte, absolveu ALEXANDRE PAES DOS SANTOS,
EDUARDO GONÇALVES VALADÃO, CRISTINA MAUTONI, FRANCISCO MIRTO,
EDUARDO SOUZA RAMOS e ROBERT DE MACEDO SOARES RITTSCHER da
prática dos seguintes delitos:
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a) ALEXANDRE PAES DOS SANTOS: art. 1º da Lei nº
9.613/98;
b) EDUARDO GONÇALVES VALADÃO: art. 333 do
Código Penal; art. 158 do Código Penal e art. 1º da Lei nº
9.613/98;
c) CRISTINA MAUTONI: art. 333 do Código Penal;
d) FRANCISCO MIRTO: art. 1º da Lei nº 9.613/98;
e) EDUARDO SOUZA RAMOS: art. 2º da Lei nº
12.850/2013/288 do Código Penal; art. 333 do Código Penal e
art. 1º da Lei nº 9.613/98;
f) ROBERT DE MACEDO SOARES RITTSCHER: art. 2º da
Lei nº 12.850/2013/288 do Código Penal;
No dia 06 de maio de 2016, o MPF opôs embargos de declaração à
aludida para saneamento de omissão relativa aos pedidos de perda de cargos públicos,
cassação de aposentadorias, perdimento de bens em favor da União e estipulação de
quantum mínimo de reparação ao erário.
Às

fls.

10734/10750,

10761/10779

e

10783/10788,

JOSÉ

RICARDO, EDUARDO GONÇALVES VALADÃO e ALEXANDRE PAES DOS
SANTOS igualmente opuseram embargos declaratórios.
Em decisão de fls. 10.935/10.953, o Douto Juízo da 10ª Vara acatou
parcialmente os aclaratórios opostos pelo Parquet.
Consignou, na oportunidade, ser descabida a aplicação da pena de
cassação da aposentadoria a FERNANDO CÉSAR MESQUITA, já que os crimes por ele
praticados ocorreram após sua aposentadoria.
De igual modo, considerou não pertinente a condenação dos réus à
perda de R$ 879.500.000,00 em favor da União, ao argumento de que não restou
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comprovado, nos autos, “o dano patrimonial ao erário resultante dos incentivos fiscais
propiciados pela Medida Provisória nº 471/09”.
Com relação à omissão referente à perda de valores oriundos de
lavagem de dinheiro, reconheceu a omissão e a supriu.
À fl. 10.978, costa certidão que denota a apresentação e recebimento
de apelações interpostas por JOSÉ RICARDO DA SILVA, ALEXANDRE PAES DOS
SANTOS,

EDUARDO

GONÇALVES

VALADÃO,

MAURO

MARCONDES

MACHADO, CRISTINA MAUTONI MARCONDES MACHADO, FRANCISCO MIRTO
FLORÊNCIO DA SILVA e ROBERT DE MACEDO SOARES RITTSCHER. Tais
agentes, porém, manifestaram interesse em arrazoar diretamente na instância superior.
À fl. 11087, os autos vieram conclusos ao MPF.
É o relato do necessário.
2. RAZÕES RECURSAIS
2.1 DO OBJETO DO PRESENTE RECURSO

Preambularmente, destaca-se que o presente recurso destina-se a
sanar erros de direito perpetrados pela sentença recorrida, responsáveis por estabelecer
sanção penal aquém do justo para os graves crimes reconhecidos por ela.
Com efeito, em um primeiro momento, questionar-se-á emendatio
libelli levada a termo no julgamento da causa.
Através de tal providência, o juízo sentenciante, indevidamente,
afastou a incidência do art. 2º da Lei 12.850/2013 e reconheceu a prática do crime de
associação criminosa, nos termos do art. 288 do CP.
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Em seguida, apontar-se-á a incorreção nas absolvições de
ALEXANDRE PAES, EDUARDO VALADÃO, CRISTINA MAUTONI, FRANCISCO
MIRTO e ROBERT RITTSCHER.
Por fim, tratar-se-á das incorreções perpetradas no momento da
dosimetria da pena.
Na espécie, constata-se a não aplicação de diversas circunstâncias
judiciais negativas, agravantes genéricas e causas de aumento de pena. Tal imprecisão deu
azo a sanções estipuladas em patamares mínimos ou próximos ao mínimo, que não atendem
– em absoluto – ao caráter retributivo e preventivo inerente à reprimenda penal,
notadamente quando as corrupções e lavagem de dinheiro envolveram cifras milionárias.
Feitos os presentes esclarecimentos, passa-se à análise das razões que
lastreiam o presente apelo.

2.2. DA INADEQUAÇÃO DA EMENDATIO LIBELLI PROMOVIDA EM
RELAÇÃO AO IMPUTADO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
O Ministério Público Federal imputou a JOSÉ RICARDO, MAURO
MARCONDES, CRISTINA MAUTONI, FRANCISCO MIRTO, EDUARDO SOUZA
RAMOS e ROBERT RITTSCHER o delito de organização criminosa, descrito no art. 2º da
Lei nº 12.850/2013.
O MM. Juiz Federal entendeu que houve efetivamente o crime do art.
2 da Lei n° 12.850/2013 e assim escreveu na página 25 da sentença: Convenço-me da
existência da materialidade de ambos os delitos: de organização e associação criminosa
(ou quadrilha) (…). Para Sua Excelência, a “associação criminosa” passou a existir desde
2009 e se manteve até 2015. Em 2013, com a vigência da Lei n° 12.850/2013, entendeu ele
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que o delito de organização criminosa para alguns dos acusados sucedeu imediatamente o
crime de associação criminosa (quadrilha) em relação aos mesmos fatos a partir da edição
da Lei de Organização Criminosa em 2013; (…) os fatos se referem basicamente ou são
consequências de fatos ocorridos entre 2009 e 2010 até a edição da lei de organização
criminosa em 2013 (página 26 da sentença).
Até aí, tudo correto, pois uma associação criminosa manteve-se
permanente no tempo, antes e depois da vigência da lei em 2013.
O equívoco da sentença, com o devido respeito, veio a partir daí.
O MM. Juiz desconsiderou a natureza permanente do crime de
associação criminosa (art. 288 do CP) e do art. 2 da Lei n° 12.850/2013; e desconsiderou
que, quando da vigência da Lei n° 12.850/2013, os réus mantiveram-se associados
criminosamente nos termos da Lei n° 12.850/2016, satisfazendo aos seus pressupostos e,
bem por isso, consumaram o crime nela prevista. Eis a sentença na página 27: Data venia
da posição do MPF compreendo que todos os réus enquadrados na denúncia no delito de
organização criminosa o são, conforme a denúncia, pelo fato de que desde o ano de 2009
estiveram associados para cometimento de crimes, tendo-se consumado tais delitos muito
antes da data da nova Lei (de organização criminosa), não me parecendo adequado haver
uma transfiguração ou transposição para o delito de organização criminosa, esta lei mais
gravosa, aplicando-a a fatos passados, embora também a fatos posteriores à Lei
12.850/2013, mas que são corolários do ocorrido em anos anteriores à edição da novel
legislação (de organização criminosa).
Ora, houve sucessão de leis e a mais nova, especial em relação à
norma do art. 288 do CP, dispôs de forma mais gravosa que o art. 288 do CP. Deste modo,
se o fato foi consumado – e efetivamente foi, pois se trata de crime permanente – na
vigência da novatio legis in pejus ou lex gravior, o agente do crime suportará punição mais
severa. É essa a essência do Enunciado 711 da Súmula do E. Supremo Tribunal Federal,
verbis:
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A

LEI

PENAL

MAIS

GRAVE

APLICA-SE

AO

CRIME

CONTINUADO OU AO CRIME PERMANENTE, SE A SUA
VIGÊNCIA É ANTERIOR À CESSAÇÃO DA CONTINUIDADE OU
DA PERMANÊNCIA.
E a sentença o desconsiderou ao concluir que a lei penal não pode
retroagir em prejuízo do réu (página 27). Eis o equívoco. Não é questão de retroatividade
da lei penal mais grave. Os réus praticaram organização criminosa (crime permanente) na
vigência da Lei n° 12.850/2013 e por isso devem ser punidos nos termos dela.
Com efeito, ALEXANDRE PAES e EDUARDO VALADÃO, em
razão de desavenças com JOSÉ RICARDO, separaram-se do grupo por volta de 2012 –
antes, portanto, da entrada em vigor da Lei nº 12.850/2013, razão pela qual foram
denunciados apenas pelo crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código
Penal.
De acordo com a denúncia, tais agentes, de forma consciente e
voluntária, associaram-se, de forma estável e organizada, com o objetivo de praticar crimes
necessários à prorrogação de benefícios fiscais concedidos às empresas CAOA e MMC,
bem como à anulação de autuação fiscal realizada em desfavor desta, em julgamento no
CARF.
Nesse contexto, o grupo praticou os crimes de corrupção, lavagem de
dinheiro, por diversas vezes, e extorsão – igualmente reconhecidos pelo juízo sentenciante.
Não

obstante,

por

considerar

que

os

supracitados

delitos

consumaram-se antes da entrada em vigor da Lei nº 12.850/2013, a sentença recorrida, com
fulcro no art. 383 do CPP, alterou a capitulação jurídica inicialmente apresentada pelo
Parquet. Assim, condenou JOSÉ RICARDO, MAURO MARCONDES, CRISTINA
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MAUTONI e FRANCISCO MIRTO às penas previstas pelo crime de associação criminosa,
descrito no art. 288 do Código Penal.
EDUARDO SOUZA RAMOS e ROBERT RITTSCHER, acusados
de financiar a aludida organização criminosa, foram absolvidos pela sentença recorrida.1
Sobre tal providência, relevante a transcrição de trecho aposto à fl. 27
da sentença recorrida:
Data venia da posição do MPF compreendo que todos os réus
enquadrados na denúncia no delito de organização criminosa
o são, conforme a denúncia, pelo fato de que desde o ano de
2009 estiveram associados para o cometimento de crimes,
tendo-se consumado tais delitos muito antes da data da
nova Lei (de organização criminosa), não me parecendo
adequado haver uma transfiguração ou transposição para o
delito de organização criminosa, esta lei mais gravosa,
aplicando-a a fatos passados, embora também a fatos
posteriores à Lei 12.850/2013, mas que são corolários do
ocorrido em anos anteriores à edição da novel legislação (de
organização criminosa). Mesmo porque a lei penal não pode
retroagir em prejuízo do réu.
Desse modo, pela narração dada na denúncia, pela prova
instrutória e pelas alegações finais deve ser averiguada a
situação fática individual e afastado o enquadramento típico
do crime do art. 1º da Lei n. 12.850/2013, Lei posterior que
não alcança fatos pretéritos, fazendo-se o enquadramento
correto no delito do art. 288 do Código Penal, por força do art.
383 do CPP, que assim estabelece: “O juiz, sem modificar a
descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá
atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em
consequência, tenha que aplicar pena mais grave”.
Diante disso, dou enquadramento que se me afigura o
adequado em relação a todos os réus acusados de ser
integrantes de organização criminosa (art. 1º da Lei n.
12.850/2013), como sendo acusados pelo crime de associação
criminosa (art. 288 do CP). (grifos nossos)
Tal posicionamento, contudo, não se sustenta.

1

Tais absolvições serão tratadas em tópico próprio.
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Inicialmente, cumpre salientar que, nos termos dos arts. 1º e 2º da Lei
12.850/2013, a associação estruturada e organizada, caracterizada pela divisão de tarefas,
estabelecida com o intuito de praticar crimes graves, constitui conduta que, só por si,
afronta bens jurídicos tutelados pelo ordenamento jurídico. Veja-se:
Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a
investigação criminal, os meios de obtenção da prova,
infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser
aplicado.
§ 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4
(quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam
superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter
transnacional.
(…)
Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar,
pessoalmente ou por interposta pessoa, organização
criminosa:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem
prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais
praticadas.
Cuida-se, com efeito, de conduta independente dos demais crimes
praticados pelos integrantes da organização criminosa, na busca da vantagem de qualquer
natureza para a qual o grupo inicialmente se associara.
Não por outro motivo, inclusive, aponta a doutrina, de forma
majoritária, que a consumação do delito em comento tem início no momento em que se tem
o início a associação, ainda que, até aquele momento, nenhum outro crime tenha sido
perpetrado pelo grupo.
De igual modo, a organização criminosa perdurará enquanto se
mantiverem associados seus membros, com o objetivo de obter o fim que motivou sua
reunião, ainda que já executados os crimes para tanto necessários.
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Trata-se de diferenciação fundamental à correta compreensão da
permanência do crime de organização criminosa!
De fato, caso se entendesse que o surgimento e permanência de
organização criminosa estariam vinculados à execução dos delitos por ela imaginados como
meio para a consecução do fim pretendido, chegar-se-ia à conclusão de que os atos
inerentes à associação seriam meros atos preparatórios, impuníveis no Direito Penal
brasileiro.
Como consequência, o tipo penal em comento, assim como aquele
descrito no art. 288 do Código Penal, constituiriam letra morta, despida de qualquer
efetividade ou utilidade.
Nesse sentido, relevantes os ensinamentos de Nelson Hungria, ao
tratar do antigo delito de quadrilha ou bando, hoje denominado associação criminosa,
espécies congêneres à ora tratada:
Como se vê do art. 288, para que exista o crime de “quadrilha
ou bando” é suficiente o mero fato de se associarem mais de
três pessoas (no mínimo, quatro) para o fim de cometer
crimes, sem a necessidade, sequer, do comêço de execução de
qualquer dêstes, isto é, independentemente da atuação do mais
ou menos extenso plano criminoso que os associados se hajam
proposto.
O momento consumativo do crime é o momento associativo,
pois êste já se apresenta um perigo suficientemente grave para
alarmar o público ou conturbar a paz ou tranqüilidade de
ânimo da convivência civil. Não fôra o grave perigo concreto
que a organização da quadrilha ou bando representa por si
mesma, e não passaria de mero ato preparatório, penalmente
irrelevante.2

2

HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal: Volume IX, arts 250 a 361. Forense: Rio de Janeiro,
1958. p. 174 e 175.
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Percebe-se, portanto, que a emendatio libelli promovida no caso
pauta-se em interpretação incorreta dos artigos 1º e 2º da Lei 12.850/2013, pois pressupõe
que o delito de organização criminosa somente perdurará enquanto outros crimes praticados
pelo grupo forem igualmente executados. Ignora, portanto, a necessidade de manutenção da
associação para fins de obtenção do proveito auferido com os crimes praticados.
Tal compreensão, além de infirmar o já mencionado caráter
independente do delito em questão, é contrária à literalidade dos supracitados dispositivos
legais.
Conforme se depreende do § 1º do art. 1º da Lei 12.850/2013, a
finalidade que move a criação de uma organização é a obtenção, direta ou indireta, de
vantagem de qualquer natureza. Nesse esquadro, a prática de crimes constitui tão somente
meio necessário à obtenção da referida vantagem, não a própria finalidade perseguida pela
organização criminosa, necessariamente.
De fato, tal como em uma sociedade empresária, na qual há divisão
estrutural de tarefas destinada à obtenção de um bem maior, a organização criminosa –
igualmente marcada pela estruturação de deveres e organização – durará enquanto
remanescer a affectio societatis entre seus integrantes, imbuídos em obter a vantagem
decorrente da prática dos crimes por eles praticados.
Mostra-se claro, portanto, que a organização criminosa mantém-se
enquanto houver organização estrutural destinada a garantir a obtenção da vantagem que
motivou a reunião do grupo; não se esgota com a simples prática dos crimes necessários à
consecução do fim pleiteado.
Nesse diapasão, a prática de crimes-meio apenas comprova, de forma
indireta, a existência da affectio societatis criminosa entre os membros do grupo naquele
determinado momento; não permite a inferência de que, posteriormente, a união dos
participantes em prol de uma finalidade comum e espúria tenha se desfeito.
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A partir de tal diferenciação, vislumbra-se de modo claro a efetiva
prática do crime de organização criminosa no caso. Veja-se.
Conforme narrado na denúncia, a organização criminosa estabelecida
entre JOSÉ RICARDO, EIVANY, MAURO MARCONDES, CRISTINA MAUTONI,
FRANCISCO MIRTO e LYTHA SPÍNDOLA, EDUARDO SOUZA RAMOS e ROBERT
RITTSCHER tinha como objetivo tutelar, de forma espúria, interesses da empresa MMC,
tanto na esfera do legislativo, quanto na administrativa, junto ao CARF.
Assim, no âmbito legislativo de sua atuação, o grupo, devidamente
financiado por representantes da MMC, inicialmente praticou uma série de crimes que se
destinavam a obter a edição de medida provisória que concedesse benefícios fiscais à
empresa contratante pelo prazo de 10 anos.
Em 2009, tal mister foi atingido parcialmente. Nesse ano, o Governo
Federal apresentou a MP 471/2009, que prorrogou por 5 anos os benefícios fiscais
estabelecidos pela Lei nº 9.826/99.
Essa providência, contudo, não atendia à proposta apresentada ao
grupo criminoso liderado por JOSÉ RICARDO. Como visto, o acordo previa que os
benefícios seriam concedidos por 10, e não 5 anos.
Conforme se depreende do depoimento prestado por ALEXANDRE
PAES DOS SANTOS, o não atendimento da meta inicial da organização criminosa
decorreu de limitações impostas por normas de direito financeiro, que vedariam a
concessão de benefícios fiscais por período superior ao da vigência da lei orçamentária.
O sucesso apenas parcial da empreitada criminosa decorreu, portanto,
de fato incontornável pela organização criminosa.
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Nesse diapasão, o grupo criminoso manteve-se mobilizado e, com o
intuito de editar uma segunda medida provisória que prorrogasse os aludidos benefícios
fiscais por outros 5 anos, deu continuidade à ação iniciada em 2009.
No dia 11.11.2013, novamente em virtude da atuação da organização
criminosa, foi editada a MP nº 627/2013, cujos efeitos normativos foram solidificados com
a Lei nº 12.973, de 13.05.2014.
Tal normativo, enfim, tornou real o objetivo inicialmente
estabelecido pelos membros da organização criminosa, pois garantiu a renovação dos
benefícios previstos pela Lei nº 9.826/99 até o ano de 2020.
Vê-se, pois, que a organização criminosa manteve-se em operação
em período posterior ao da edição da Lei 12.850/2013, dado que o objetivo para o qual fora
constituída somente se concretizou, em definitivo, em maio de 2014.
De igual modo, pode-se identificar a permanência da organização
criminosa através dos diversos repasses identificados entre as empresas MARCONDES E
MAUTONI, MMC e SGR CONSULTORIA, destinados a remunerar o grupo por seus atos
criminosos.
Como provado na instrução e reconhecido na sentença, os integrantes
da organização criminosa firmaram complexas relações contratuais simuladas entre si, por
meio das sociedades empresárias a eles pertencentes. Tais avenças destinavam-se a conferir
aparente segurança jurídica às partes envolvidas nas espúrias relações então estabelecidas,
bem como ocultar e dissimular os pagamentos oriundos da MMC aos demais integrantes do
grupo.
Inicialmente, identificou-se que, por volta setembro de 2009, as
sociedades empresárias MARCONDES & MAUTONI e SGR iniciaram negociações para
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que constituíssem espécie de consórcio em sua atuação no caso, no qual cada uma seria
beneficiada com metade dos recursos oriundos da MMC.
Cerca de um mês depois, a partir de mensagens de e-mail
interceptadas licitamente, verificou-se que as referidas empresas preferiram estabelecer
sociedade em conta de participação, na qual teriam igual participação nos lucros obtidos.
Tratava-se, com efeito, de providência necessária ao resguardo da
atuação da SGR, bem como das demais empresas envolvidas na negociata.
No caso, estabeleceu-se que a MMC transferiria valores somente à
MARCONDES E MAUTONI, a qual, por sua vez, repassaria aos demais envolvidos. Tal
providência, a um só tempo, implicava menor recolhimento de tributo no montante
transferido, conferia aparência de legalidade a todos os repasses decorrentes do rateio,
garantia certa segurança jurídica de que o grupo de JOSÉ RICARDO receberia o que lhe
fora prometido e distanciava a cúpula da MMC dos atos criminosos perpetrados pela SGR.
No dia 11 de novembro de 2009, já estabelecida a sociedade em
conta de participação acima referida, MMC e MARCONDES E MAUTONI firmaram
contrato de prestação de serviços de consultoria.
Em 11 agosto de 2010, um segundo contrato entre MMC e
MARCONDES E MAUTONI foi firmado, desta feita, cujo objeto era a reversão de
autuação tributária em discussão no CARF – mister este igualmente obtido por meio da
prática de crimes graves, que, por pautarem inquérito policial distinto, não foram imputados
na presente denúncia.
Tal contratação foi alvo de sucessivos aditivos contratuais, fixados
entre as mesmas partes, em 16.09.2011, 15.12.2011 e 08.01.2013.
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Novamente, veem-se aqui contratações simuladas, já que o real
objetivo buscado – como bem reconhecido pela sentença recorrida, pontue-se – era permitir
a lavagem do dinheiro que remuneraria os crimes praticados pela organização criminosa.
Não havia sequer lastro entre o plano de atuação e os repasses realizados, uma vez que
estes, indistintamente, remuneravam a prática de crimes tanto na edição de medidas
provisórias quanto na fraude do julgamento de procedimento administrativo fiscal pelo
CARF.
Em outras palavras, pode-se afirmar que os contratos apenas
tentavam justificar a existência da relação de fato, na qual o dinheiro fluía da MMC para a
MARCONDES E MAUTONI, e desta para as demais partes.
Pois bem.
Por força de tais disposições contratuais – simuladas, como visto – a
MMC transferiu à MARCONDES E MAUTONI um total de R$ 56.829.591,29, a qual, por
sua vez, repassou parcela desse valor aos diversos colaboradores da organização. Veja-se
(fl. 05-D destes autos):
Convém destacar que a relação da MMC com a M&M
contemplou uma prodigalidade de serviços, concernentes ao
amparo dos interesses da montadora em processo
administrativo fiscal (PAF) em trâmite no CARF, bem como
em relação à compra de legislação que resultasse em
benefícios fiscais para a empresa automobilística (Medidas
Provisórias nº 471/2009, 512/2010 e 627/2013). Por esse
pacote de serviços, a MMC repassou à M&M um total de
recursos da ordem de R$ 56.829.591,29 (cinquenta e seis
milhões, oitocentos e vinte e nove mil, quinhentos e noventa e
um reais e vinte e nove centavos). Na sequência, a M&M
transferiu dinheiro para os demais colaboradores (...)
Especificamente em relação à SGR CONSULTORIA, convém
destacar que esta foi contemplada com R$ 4.970.035,66, transferidos entre 29.01.2010 e
10.02.2014. Sobre tais operações, curial a análise da tabela aposta à fl. 05-E destes autos:
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De igual modo, verificou-se LYTHA BATTISTON SPÍNDOLA e
seus familiares – igualmente denunciados pelo crime de organização criminosa, mas que,
em razão de desmembramento promovido por este juízo, não tiveram suas condutas
analisadas pela sentença recorrida – receberam, entre 15.09.2010 e 19.02.2014, R$
1.951.761,32 da MARCONDES E MAUTONI, por meio das sociedades empresárias
GREEN CENTURY CONSULTORIA e SPÍNDOLA PALMEIRA ADVOGADOS (fl. 05F destes autos):

Os repasses em comento encontram-se, a propósito, sintetizados na
seguinte tabela, aposta à fl. 05-D destes autos:
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Nota-se, portanto, que mesmo após a entrada em vigor da Lei nº
12.850/2013, ocorrida em setembro daquele ano, os integrantes da organização criminosa
permaneceram regularmente associados e organizados com o objetivo de, enfim, concluir o
recebimento o proveito econômico decorrente dos ilícitos até então praticados.
Destaque-se, por oportuno, que um dos traços marcantes da
organização criminosa era justamente a complexa teia relacional estabelecida por meio das
sociedades empresárias utilizadas com interpostas pelos membros do grupo, legitimada por
contratos simulados, destinada a garantir o distanciamento entre a cúpula da MMC e os
executores da corrupção, permitir a lavagem do dinheiro e conferir segurança jurídica de
que todos no grupo receberiam a parte que lhes caberia no butim.
Essa arrojada engenharia institucional estabelecida no interior da
organização criminosa, portanto, não representava mera comodidade, da qual o grupo
poderia prescindir a qualquer momento na busca pela finalidade espúria que motivou a
reunião dos agentes ora denunciados.
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Caso tal relação espúria, legitimada perante a ordem jurídica por
avenças simuladas, não existisse, como se poderia contabilizar a saída de mais de R$
56.000.000,00 da propriedade de uma das maiores empresas do Brasil? Como se explicaria
ao controle interno da empresa MMC a saída de tais valores a determinada empresa? Como
explicar tais operações sem lastro contratual aos demais acionistas? Como ocorreria a
entrega de vultosos montantes aos diversos entes envolvidos nos vários e complexos
crimes-meio perpetrados? Como os demais membros da organização explicariam ao Fisco o
incremento patrimonial substancial sem o correspondente lastro?
Constituía, portanto, condição incontornável para que a empreitada
criminosa em comento fosse executada com sucesso, em todos os seus aspectos, quais
sejam, planejamento, execução e recebimento da vantagem.
De fato, caso inexistisse ou cessasse tal elemento associativo, dada a
complexidade dos vínculos inerentes a essa organização, bem como do objetivo espúrio
alçado como finalidade buscada por seus membros, seria inviável a remuneração dos
criminosos contratados pela MMC no caso.
Logo, entende-se que, diferentemente do que consignado pela
sentença recorrida, a permanência do vínculo associativo existente entre os membros da
organização deve ser aferido não a partir dos crimes-meio por eles perpetrados, mas pela
existência de repasses financeiros que atendam ao padrão utilizado pelo grupo em todo o
tempo de atuação. Estes, dada a complexidade da forma de repasse, somente poderiam
ocorrer caso vigente o vínculo associativo interno à organização criminosa.
Nesse contexto, a existência de pagamentos ocorridos já no ano de
2014, bem como a existência de indícios de que outros pagamentos ocorreriam em 2015 –
todos eles relacionados à empreitada criminosa ora descrita – revelam a permanência do
elemento associativo da organização criminosa para além de setembro de 2013, data da
entrada em vigor da Lei 12.850/2013.
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A propósito, relevante destacar que a existência de pagamentos
posteriores a tal marco temporal, igualmente ligados aos ilícitos em análise, é reconhecida
pela própria sentença recorrida (fls. 25 e 26 da sentença):
Convenço-me da existência da materialidade de ambos os
delitos: de organização e associação criminosa (ou quadrilha),
pelo fato de ficar patenteado por toda a documentação juntada
que se criou um empreendimento criminoso com atuação no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais/CARF visando
a anular o auto de infração da empresa MMC e para prorrogar
os benefícios fiscais da empresa MMC e da CAOA, inclusive
mediante crime de corrupção, o que gerou pagamentos das
respectivas empresas ao longo dos anos (da MMC até
novembro de 2015). (grifos nossos)
Destarte,

considerando-se

que

a

associação

estruturalmente

organizada existente entre os denunciados perdurou até momento posterior à entrada em
vigor da Lei 12.850/2013, bem como que a figura típica prevista no art. 2º de tal dispositivo
legal tem caráter permanente, entende-se que as condutas em análise subsumem-se ao tipo
penal.
Trata-se de entendimento decorrente da aplicação do disposto no
enunciado sumular nº 711 do STF, que prevê que, na sucessão de leis no tempo, a
legislação penal mais gravosa será aplicada ao crime permanente, caso a vigência daquela
seja anterior à cessação da permanência deste. Veja-se:
Súmula 711
A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao
crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da
continuidade ou da permanência.
Logo, é patente a incorreção da emendatio libelli promovida no bojo
da sentença recorrida.
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Como visto, o juízo sentenciante, a partir de premissa fática errônea,
entendeu que a permanência do delito de organização criminosa narrado na denúncia
cessara antes da entrada em vigor da Lei nº 12.850/2013.
No caso, demonstrou-se com robustez, a partir da existência de
complexa movimentação bancária entabulada entre os membros do grupo criminoso, que a
associação destes perdurou até, no mínimo, novembro de 2015 – data em que já vigia a Lei
de Organizações Criminosas.
Nesse sentido, torna-se imperioso que esse Egrégio Tribunal torne
sem efeito a emendatio libelli realizada pelo juízo de primeiro grau e condene JOSÉ
RICARDO DA SILVA, MAURO MARCONDES, CRISTINA MAUTONI e FRANCISCO
MIRTO pela prática dos crimes de organização criminosa, nos termos do art. 2º da Lei nº
12.850/2013.3

2.3. DA NECESSIDADE DE REVISÃO DAS ABSOLVIÇÕES PRONUNCIADAS
PELA SENTENÇA RECORRIDA
A sentença recorrida promoveu a absolvição dos seguintes réus:
(I) ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, pelos crimes de
lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98);
(II) EDUARDO GONÇALVES VALADÃO, pelos crimes de
corrupção ativa (art. 333 do CP); extorsão (art. 158 do CP) e
lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98);
(III) CRISTINA MAUTONI MARCONDES MACHADO,
pelo crime de corrupção ativa (art. 333 do CP);

3

As condutas perpetradas por EDUARDO SOUZA RAMOS e ROBERT RITTSCHER serão tratadas em
tópico próprio, uma vez que a estes foi imputado o delito de financiar organização criminosa, do qual
foram absolvidos.
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(IV) FRANCISCO MIRTO FLORÊNCIO DA SILVA, pelos
crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98);
(V) EDUARDO SOUZA RAMOS, pelos crimes de
associação criminosa (art. 288 do CP); corrupção ativa (art.
333 do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9613/98);
(VI) ROBERT DE MACEDO SOARES RITTSCHER, pelo
crime de associação criminosa.
Tal ato, contudo, pautou-se em premissas fáticas e jurídicas errôneas,
que devem ser retificadas por parte desse E. Tribunal.
Assim, com o intuito de demonstrar de maneira mais clara os
fundamentos que demandariam a reforma da sentença recorrida, apresentar-se-ão,
inicialmente, algumas bases jurídicas ignoradas pelo juízo sentenciante. Após, tratar-se-á
especificamente das absolvições declaradas no caso.

2.3.1. Pressupostos teóricos fundamentais: teoria do domínio funcional do fato
Questão constantemente discutida na doutrina e jurisprudência versa
sobre a definição e diferenciação dos conceitos de autor e partícipe. Sobre o tema, a
doutrina apresenta, em geral, quatro teorias: unitária, restritiva, subjetiva e domínio
funcional do fato.
Pela primeira, autor é o agente que, de algum modo, contribui para a
empreitada criminosa. Nesse enfoque, inexistiria diferença entre autor e partícipe.
Por sua vez, para a teoria restritiva, pautada no critério objetivoformal, autor seria aquele responsável pela realização do verbo apontado no tipo penal. Ao
partícipe, nesse sentido, caberia a responsabilização somente quando instigasse, induzisse
ou oferecesse apoio material ao autor.
25/169

A teoria subjetiva de autor, a seu turno, aponta como autor aquele
que atua com a vontade de autor, ou animus auctoris. Partícipe, por equiparação, seria
aquele que atua somente com o desejo de auxiliar.
Por fim, destaca-se a teoria do domínio do fato, cunhada a Welzel em
1939, mas desenvolvida e sistematizada com maior vigor por Roxin, a partir de meados dos
anos 1960. Seus defensores partem da premissa de que teorias puramente objetivas ou
subjetivas não são suficientes para sanar a intricada questão da definição de autor e
partícipe.
Nessa ótica, a identificação do autor dependeria do atendimento a
duas premissas: a existência de vontade de praticar o crime (aspecto subjetivo), bem como
do domínio do fato, entendido como a possibilidade efetiva de controlar a continuidade ou
paralisação da ação típica, ainda que pelo exercício ou não de conduta que, apesar de
atípica, constitua pressuposto para a ocorrência do ilícito penal (aspecto objetivo).
Por sua vez, partícipe seria aquele agente que, a despeito de
concorrer para a prática do crime, não praticaria condutas com domínio do fato, ou seja,
sem poder sobre a continuidade ou paralisação da ação típica.
Sobre o tema, relevante a doutrina de Juarez Cirino dos Santos:
As raízes da teoria do domínio do fato – hoje dominante na
dogmática penal – remontam, por um lado, ao conceito
restritivo de autor, porque vincula o conceito de autor à ação
do tipo legal e, por outro lado, à teoria subjetiva de autor,
porque incorpora a vontade como energia produtora do
acontecimento típico, mas supera os limites daquelas teorias
porque considera a ação na sua estrutura subjetiva e objetiva,
pressuposta no controle do fato típico e necessária para
mostrar o fato como obra do autor: subjetivamente, a vontade
criadora do fato típico; objetivamente, o significado da
contribuição concreta do sujeito para o fato típico. A ideia
básica da teoria do domínio do fato pode ser assim enunciada:
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o autor domina a realização do fato típico, controlando a
continuidade ou a paralisação da ação típica; o partícipe não
domina a realização do fato típico, não tem controle sobre a
continuidade ou paralisação da ação típica.4
Tradicionalmente, a jurisprudência pátria encampa a teoria restritiva
de autor5, movida, principalmente, por sua simplicidade operacional, bem como por
explicar, de forma relativamente simples, a distinção entre autor e partícipes, consoante
exposado no item 25 da Exposição de Motivos da Parte Geral do Código Penal.
A adoção de tal concepção, todavia, gera problemas na compreensão
da autoria dos cada vez mais comuns crimes de natureza econômica, como os ora
investigados, em geral praticados por organizações criminosas, a partir de complexas
empreitadas criminosas.
De fato, pelo conceito restritivo de autor, em situações como a acima
descritas, somente o responsável pela prática do núcleo do tipo seria considerado autor. Os
demais integrantes da organização criminosa, a despeito de executarem tarefas sem as quais
o delito não se consumaria, desejarem aquele resultado finalístico, e beneficiarem-se do
produto econômico obtido, seriam, na melhor das hipóteses, meros partícipes.
No ponto, relevante a crítica à teoria apresentada por Nilo Batista:
O primeiro problema que surge é o seguinte: quem realiza a
ação típica? Como questiona Bacigalupo: apenas aquele que
dispara sobre a vítima realiza a ação típica, ou também aquele
que a subjuga para que o disparo seja feito?
(…)
Por outro lado, segundo tal critério, o organizador de um
projeto delituoso que não seja executado diretamente por ele
não pode ser considerado autor, já que pessoalmente não
cometeu nenhum “fragmento da ação típica”. Em termos de
criminalidade brasileira, o “coronel” que determina a seus
jagunços a eliminação do desafeto, prescrevendo-lhes local,
4
5

SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 352
BATISTA, Nilo. Concurso de agentes: uma investigação sobre os problemas da autoria e da participação
no Direito penal brasileiro. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 61
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hora, modo de execução e fornecendo-lhes os meios, não
poderia ser considerado autor do homicídio cometido, e sim
mero partícipe.
(…)
A crítica mais abrangente que se pode dirigir ao critério
formal-objetivo consiste em que a filiação da autoria à
realização pessoal da atividade executiva não se compatibiliza
com a realidade, porque omite, como diz Roxin, a
consideração da “estruturação do transcurso do sucesso”,
disposta pelo homem que maneja a lei causal e a coloca a
serviço de seus fins. Se pode resolver alguns problemas, e se
se alimenta de uma intransigência elogiável em nível de
aproximação com o tipo, não alcança formular uma solução
geral satisfatória, e padece de certas contradições internas,
como vimos.6
De igual modo, relevante a ponderação de Juarez Cirino dos Santos:
A teoria do domínio do fato parece adequada para definir
todas as formas de realização ou de contribuição para
realização do fato típico, compreendidas sob as categorias de
autoria e de participação: 1) autoria (a) direta, como
realização pessoal do fato típico, (b) mediata, como utilização
de outrem para realizar o fato típico e (c) coletiva, como
decisão comum e realização comum do fato típico; 2)
participação como contribuição acessória dolosa em fato
principal doloso de outrem, sob as formas (a) de instigação,
como determinação dolosa a fato principal doloso de outrem e
(b) cumplicidade, como ajuda dolosa a fato principal dolosos
de outrem.7
Nesse cenário, no qual a teoria formal-objetiva torna-se gradualmente
obsoleta na compreensão da criminalidade contemporânea, ganha relevo, tanto em sede
doutrinária, quanto jurisprudencial, a última vertente teórica acima apresentada, qual seja, a
do domínio do fato.
Como visto, tal teoria, perfeitamente adequada aos casos mais
simples, possui o mérito de ser igualmente efetiva na análise de complexas empreitadas
6
7

Idem. p. 64 e 65
SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 352
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criminosas, nas quais cada um dos responsáveis executam parte do plano estabelecido em
comum. Em casos que tais, caso se comprove que cada um dos agentes desejava o resultado
final e controlavam a continuidade ou paralisação da ação típica, serão estes considerados
coautores do delito, não partícipes.
Sobre a aplicação da teoria do domínio do fato pelos tribunais
brasileiros, destacam-se os seguintes julgados, proferidos pelo E. STJ, bem como por esta
Egrégia Corte:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E
TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.
EXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. TEORIA DO
DOMÍNIO DO FATO. PENA-BASE FUNDAMENTADA.
CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO.
(...)
3. Cumpre ressaltar, por relevante, que, em tema de concurso
de agentes, a autoria pode se revelar de diversas maneiras, não
se restringindo à prática do verbo contido no tipo penal.
Assim, é possível, por exemplo, que um dos agentes seja o
responsável pela idealização da empreitada criminosa; outro,
pela arregimentação de comparsas; outro, pela obtenção dos
instrumentos e meios para a prática da infração; e, outro, pela
execução propriamente dita.
Assim, desde cada um deles - ajustados e voltados
dolosamente para o mesmo fim criminoso - exerça domínio
sobre o fato, responderá na medida de sua culpabilidade.
4. No que diz respeito à aplicação da pena-base do paciente,
não há constrangimento a ser sanado, visto que foram fixadas,
em relação a cada infração (roubo circunstanciado e tentativa
de roubo circunstanciado), três meses acima do mínimo legal,
em conta, principalmente, das circunstâncias do crime e da
acentuada culpabilidade.
(...)
9. Ordem parcialmente concedida.
(HC 191.444/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA
TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 19/09/2011)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA.
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RECURSO

EXISTÊNCIA
DE
DIVISÃO
DE
TAREFAS.
DESNECESSIDADE DE QUE TODOS OS AGENTES
PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum
do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é
necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no
tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente
observada, seja essencial para a realização do fato típico.
Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes
respondem pela prática do mesmo delito praticado.
2. Em uma ação fortemente armada, o resultado morte deverá
ser imputado a todos os coautores porque, mesmo não agindo
diretamente na consecução do evento morte, esse resultado é
mero desdobramento causal da ação delituosa.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015,
DJe 07/05/2015)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORREIOS. FURTO
QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 155, §
4º, I E IV, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVA DEMONSTRADAS. DIVISÃO DE TAREFAS.
TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. APELAÇÃO
DESPROVIDA. 1. A autoria e a materialidade delitiva foram
suficientemente demonstradas nos autos.
2. Para a teoria do domínio funcional do fato, não é necessário
que cada coautor pratique os elementos objetivos do tipo
penal, bastando, para tanto, que haja a reunião dos autores,
cada um com o domínio das funções que lhes foram
previamente atribuídas para a prática do delito, de acordo com
o critério da divisão de tarefas. (...)
4. Apelo desprovido.
(ACR
00006766120124014300,
DESEMBARGADOR
FEDERAL HILTON QUEIROZ, TRF1 - QUARTA TURMA,
e-DJF1 DATA:01/02/2013 PAGINA:282.)
A compreensão das diferentes teorias aptas a explicar a questão da
autoria, bem como da maior adequação da teoria do domínio do fato em casos de crimes
cometidos a partir de intricadas tramas criminosas, é fulcral para a correta apreensão do
fenômeno criminoso trabalhado nos autos.
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No caso, observa-se que a sentença recorrida, de modo inapropriado,
valeu-se da teoria formal-objetiva para a análise da autoria dos crimes, critério que,
malgrado tradicional, não é totalmente adequado ao tratamento de crimes perpetrados a
partir de empreitadas criminosas levadas a termo por organizações criminosas.
Como consequência, exsurgem erros jurídicos que devem ser
sanados por esse Tribunal, verificados, sobretudo, na absolvição de réus que possuíam
domínio do fato nos crimes praticados pela organização criminosa em comento, assim
como na dosimetria das penas aplicadas.
Assim, apresentado pressuposto teórico relevante para as alegações,
passa-se à análise dos vícios presentes na sentença recorrida.

2.3.2. Da absolvição de ALEXANDRE PAES DOS SANTOS
Às fls. 77/79, a sentença recorrida consignou a absolvição de
ALEXANDRE PAES DOS SANTOS em relação ao crime de lavagem de dinheiro.
Em síntese, o juízo sentenciante apontou que, embora tal requerido
tenha participado e se beneficiado dos crimes perpetrados pela organização criminosa, não
possuía poder de gerência contábil, bancária ou financeira da empresa SGR. Veja-se:
Sobre o delito de lavagem de capitais, a percepção segura
deste Juízo é a de que ALEXANDRE PAES DOS SANTOS
não o praticou, pelo fato de que, embora fizesse parte da
associação criminosa, tendo corrompido funcionário público e
participado da extorsão, não administrava a SGR, não fez
nenhum ato contábil, bancário ou financeiro de esconder ou
manipular sua origem, localização, disposição ou
movimentação.
É certo que ALEXANDRE PAES DOS SANTOS recebeu
dinheiro pelos seus serviços como lobista e também os
distribuiu; sob essa fachada cometeu diversos crimes,
entretanto não incorreu em ocultação, dissimulação da
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origem, disponibilidade, localização ou movimentação dos
valores que eram repassados da MMC para a M&M e desta
sorrateiramente para a SGR.
A ocultação ou dissimulação dos valores não se por ele, que
recebera parte de sua cota nos negócios ilícitos da quadrilha
pelo combinado com os demais membros, já que
ALEXANDRE PAES não aparecia formalmente perante a
Marcondes & Mautoni, embora trocasse e-mails com
CRISTINA e MAURO frequentemente e soubesse de toda a
negociação ilícita quanto a valores diretamente ou por meio
de JOSÉ RICARDO, que era a pessoa que administrava a
SGR e concentrava nele o recebimento dos recursos.
ALEXANDRE PAES DOS SANTOS não recebia dinheiro
para distribuição aos colaboradores diretos da associação, mas
para outras pessoas, em especial servidor público, e sua
atuação era nas negociatas, promessas de vantagem nos
meandros do Poder.
Recebia pelos seus serviços não diretamente por meio da
Marcondes & Mautoni e sim por meio da SGR, não se lhe
podendo imputar a conduta de ocultar ou dissimular a
natureza, a origem e movimentação dos valores recebidos pela
SGR e entregues a ele por JOSÉ RICARDO DA SILVA, na
partilha meio a meio que combinaram na divisão das tarefas
da quadrilha.
O que fica provado é que coube a JOSÉ RICARDO
concentrar essa atividade de recebimento dos valores
recebidos de CRISTINA MAUTONI, por ser ele o
administrador pela SGR no recebimento dos valores da MMC.
Enfim, ocultação e ou dissimulação da origem, localização,
disposição e movimentação do dinheiro que eventualmente
tenha feito, como recebimento de dinheiro retirado em boca
do caixa (conforme afirma Hugo Barros), e os valores que
reconhece ter recebido, conforme diz em seu interrogatório,
tudo fazia parte de sua atividade associativa delituosa visando
à prorrogação dos benefícios fiscais e outros interesses da
MMC, que pagou à SGR entre 2011 e 2013 valores
expressivos, nada se podendo atribuir como conduta delituosa
especificamente quanto ao delito de lavagem de capitais,
razão pela qual não é caso de condenação nesse ponto.
Tal juízo, contudo, não guarda realidade com a prova produzida nos
autos.
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Conforme amplamente demonstrado no curso da presente ação penal,
ALEXANDRE PAES DOS SANTOS associou-se, de modo estável e permanente, a JOSÉ
RICARDO DA SILVA, MAURO MARCONDES, CRISTINA MAUTONI, FRANCISCO
MIRTO, EDUARDO SOUZA RAMOS, ROBERT RITTSCHER e LYTHA SPÍNDOLA,
com o objetivo de praticar crimes necessários à tutela de interesses espúrios da empresa
MMC.
Com a finalidade dificultar o rastreamento dos recursos provindos da
MMC, necessários à remuneração dos agentes públicos corrompidos e da própria
organização criminosa, os envolvidos estabeleceram o seguinte plano de ação: a MMC
firmaria contratos simulados somente junto à MARCONDES & MAUTONI; esta,
posteriormente, repassaria aos demais envolvidos seus respectivos quinhões, por meio de
outros contratos simulados ou em espécie.
A MARCONDES & MAUTONI atuava, portanto, como mera conta
de passagem dos valores que alimentavam a organização criminosa. Logo, todos os
recursos da MMC, a partir de 1º/01/2011, têm origem criminosa, ainda que mesclados com
atividades lícitas.
De fato, a instrução processual deixa claro que os gestores da MMC
sabiam que parte dos valores por eles repassados destinavam-se à SGR, sendo que desses
valores, parte eram os honorários dos associados (formalmente ou não, como APS) e parte
para a remuneração dos “colaboradores”, forma eufemística empregada pela ORCRIM para
nominar os agentes públicos corrompidos no interesse do grupo.
A prova da ciência de tais agentes é depreendida, entre outros
elementos, de duas circunstâncias colhidas na instrução: as testemunhas de defesa
demonstram que os valores de consultoria, como a LCA Consultores, por exemplo, é
infinitamente inferior aos valores pagos à M&M. É, no mínimo, ingenuidade, acreditar que
seriam pagos valores centenas de vezes superiores ao que seria cobrado por empresas de
consultoria de renome, para a produção de estudos, de singelos pareceres e de mero lobby.
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É de se lembrar, conforme aponta a Receita Federal, que, apenas com relação à edição da
Medida Provisória 471 de 20/11/2009, convertida na Lei 12.218 de 30/03/2010, a MMC
teria pago à MARCONDES E MAUTONI o montante total de R$ 17.416.677,01 (dezessete
milhões, quatrocentos e dezesseis mil, seiscentos e setenta e sete reais e um centavo). De
2005 a 2015, a soma beirou os R$ 58 milhões.
O laudo 525/2016 INC/DITEC/DPF aponta graficamente os
principais ingressos e os destinatários mais prestigiados na movimentação bancária da
M&M:
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A M&M, por seus gestores Mauro Marcondes e Cristina Mautoni, no
interesse da MMC e com o proveito econômico de José Ricardo, Eivany Antônio,
Alexandre Paes dos Santos e Eduardo Valadão, prestou-se, assim, ao serviço de apagar a
trilha do dinheiro proveniente da MMC e destinada à SGR, também empregada apenas para
a concentração (placement) dos recursos espúrios obtidos por seus associados formais e
informais. Sobre a sua estrutura a movimentação de recursos, a subseção seguinte é ainda
mais esclarecedora, na medida em que se retratam as movimentações abarcadas na denúncia
e se demonstra a SGR como veículo talhado para a lavagem de capitais.
Também no âmbito da SGR – um dos alvos finais dos recursos
transferidos pela MMC – verifica-se a criação de mecanismos hábeis a mascarar a ilicitude
de repasses destinados a JOSÉ RICARDO, EDUARDO VALADÃO e ALEXANDRE
PAES DOS SANTOS.
Como amplamente demonstrado no Laudo Contábil 1846/2015INC/DITEC/DPF, bem como pela prova testemunhal colhida, a SGR não prestava serviços
efetivos de consultoria. Destinava-se apenas a fornecer personalidade jurídica por meio da
qual os membros da organização criminosa ligados a JOSÉ RICARDO firmariam contratos
simulados, bem como a permitir a divisão de tais recursos a pessoas físicas, por meio do
uso indevido da rubrica de distribuição de lucros.
Era, portanto, mero receptáculo de recursos ilícitos – fato este, aliás,
reconhecido pela sentença recorrida –, utilizado por JOSÉ RICARDO, EDUARDO
VALADÃO e ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, para receber, de forma aparentemente
lícita, o produto dos crimes praticados.
Nesse cenário, percebe-se que a ausência de ALEXANDRE PAES
DOS SANTOS do quadro societário da SGR CONSULTORIA não constitui fundamento
idôneo para sua absolvição.

35/169

Em primeiro lugar, cumpre destacar que, de acordo com a prova
colhida, ALEXANDRE PAES DOS SANTOS beneficiou-se da personalidade jurídica da
SGR CONSULTORIAS para receber os valores que lhe cabiam na empreitada criminosa.
Tal ato, aliás, encontra-se descrito na sentença (fls 57/58):
ALEXANDRE PAES associou-se à quadrilha formada
inicialmente pelos membros acima citados e para fazer o que
ele mais sabe fazer na vida, o lobby, seja lobby legítimo, ou
lobby ilegítimo isto é, aquele que não importa os meios e sim
o resultado. Com a promessa de trinta e dois milhões de reais
(dezesseis milhões da CAOA e dezesseis milhões da MMC)
divididos igualmente em honorários (metade para o grupo
M&M e metade para o grupo subcontratado de JOSÉ
RICARDO), mediante uso da empresa SGR apenas para
receber ou dar legalidade aos trabalhos, ALEXANDRE PAES
atuou intensamente no cumprimento de sua missão e obtenção
do desiderato, conforme se pode verificar dos seus e-mails
enviados a FRANCISCO MIRTO, colaborador da M&M EM
Brasília na empreitada criminosa; a FERNANDO CÉSAR
MESQUITA (servidor do Senado, que era seu contato direto
naquele órgão); a EDUARDO VALADÃO, que auxiliava o
grupo com pequenos serviços; também a JOSÉ RICARDO,
que concentrava o apoio financeiro e contato direto com a
M&M.
(…)
O Relatório n. 05/2016 (Apenso VII, vol. IX) é bastante
informativo quanto à participação de ALEXANDRE PAES na
quadrilha, pelas suas trocas de telefonemas e de e-mails com
MAURO e CRISTINA MARCONDES, pelas seus pedidos de
esclarecimentos de quando iria cair o dinheiro do grupo e
pelos seus telefonemas também para FERNANDO CÉSAR
MESQUITA, com o que se demonstra que não é verdadeira a
afirmação de ALEXANDRE de que o dinheiro recebido por
ele da M&M por meio de JOSÉ RICARDO seria repassado
para ele em virtude de um crédito gerado por um empréstimo
que tinha feito a JOSÉ RICARDO.
Nota-se, portanto, que ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, de
forma consciente e voluntária, assim como JOSÉ RICARDO, recebeu valores de caráter
ilícito, transferidos por meio de transações bancárias igualmente criminosas, que buscavam
ocultar tal natureza de tais repasses.
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Utilizou-se, assim, como seus comparsas JOSÉ RICARDO e
EDUARDO VALADÃO, da carapaça da SGR CONSULTORIAS.
Tinha, pois, clara consciência da ilicitude dos crimes de lavagem de
dinheiro.
De igual modo, insta salientar que os crimes de lavagem de dinheiro
imputados a ALEXANDRE PAES na denúncia não se circunscreveram exclusivamente ao
momento de transferência de recursos da SGR para pessoas físicas – mister, ao menos nos
termos do contrato social de tal empresa, cabível a JOSÉ RICARDO.
Em verdade, o processo de ocultação da origem ilícita dos recursos
em comento, como visto, é fruto de complexa rede de relações simuladas, planejada em
comum pelos diversos membros da organização criminosa, dentre eles, ALEXANDRE
PAES DOS SANTOS.
Essa atuação nas negociações essenciais à execução da lavagem de
dinheiro, com efeito, é essencial à compreensão da responsabilidade penal de
ALEXANDRE PAES DOS SANTOS no caso.
Tal agente, parceiro de JOSÉ RICARDO, perpetrou junto a este uma
série de negociatas, nas quais comumente se valia da personalidade jurídica da SGR. Sobre
o tema, relevante a seguinte mensagem de e-mail, repassada por APS aos demais
integrantes do núcleo criminoso de que fazia parte8:

8

Mensagem aposta no Relatório de Análise 01/2016, parágrafo 48, produzido pela COPEI/COGER.
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Igualmente relevante destacar que a aludida mensagem denota, ainda,
o papel cabível a cada um dos agentes nas negociatas – funções estas igualmente exercidas
no caso em análise:

Vê-se, de modo claro, que embora JOSÉ RICARDO fosse o
responsável por ordenar os pagamentos realizados pela SGR, ALEXANDRE PAES e
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EDUARDO VALADÃO igualmente tinham poder de decisão sobre tais atos. Não havia, no
ponto, hierarquia entre tais agentes, mas mera divisão de competências.
Especificamente no caso em testilha, a efetiva participação de
ALEXANDRE PAES DOS SANTOS na construção de modelo que permitisse a lavagem
do dinheiro até os destinatários finais pode ser aferida a partir da seguinte minuta de
contrato, trocada por e-mail entre tal agente, VALADÃO e JOSÉ RICARDO9:

9

Relatório de Análise 01/2016, parágrafo 50, produzido pela COPEI/COGER.
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Embora se trate de mera minuta, é possível denotar que
ALEXANDRE PAES tinha voz ativa na escolha de utilizar a SGR como meio de lavar
dinheiro.
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De igual modo, a participação de ALEXANDRE PAES DOS
SANTOS na construção do plano destinado a permitir a lavagem de dinheiro pode ser vista
a partir do seguinte e-mail, no qual João Batista Gruginski, no dia 30 de setembro de 2009,
encaminha minuta de contrato de consórcio a ser estabelecido entre a SGR e a
MARCONDES E MAUTONI. Na oportunidade, o remetente expressamente pede que
JOSÉ RICARDO encaminhe a referida mensagem a ALEXANDRE PAES:10

10 Relatório de Análise 01/2016, parágrafo 62, produzido pela COPEI/COGER.
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Por fim, cumpre destacar a existência de mensagens de e-mail
trocadas entre ALEXANDRE PAES e FRANCISCO MIRTO, representante da
MARCONDES E MAUTOUNI, nas quais tratam de assuntos pertinentes à empreitada
criminosa em comento. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho, disposto nas alegações
finais apresentados pelo MPF (fls. 82/84 do documento):
A prova que demonstra com exatidão a cronologia dos fatos é
a mensagem eletrônica que narra toda a dinâmica de
aproximação e “serviços” prestados. A mensagem é
encaminhada pelo réu ALEXANDRE PAES DOS SANTOS
aos seus parceiros FRANCISCO MIRTO FLORÊNCIO DA
SILVA e FERNANDO CESAR DE MOREIRA MESQUITA.
Este último ocupava, à época da transmissão da mensagem, o
estratégico cargo de Secretário de Comunicação Social do
Senado, nomeado em 12/08/2009 pelo ex-Presidente da
República JOSÉ SARNEY.
Mensagem ALEXANDRE X MIRTO X FERNANDO
CESAR (DOC. 03)

É de se destacar que esse documento também é de pleno
conhecimento de JOSÉ RICARDO DA SILVA, já que este,
em 19/09/2011, envia o “Relatório SGR.doc” de um dos seus
“e-mails” para outro.
Mensagem JOSÉ RICARDO X JOSÉ RICARDO (DOC.
03)
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O teor do documento demonstra como foram entabuladas as
negociações entre o grupo. Embora a defesa de Alexandre
Paes dos Santos alegue não ser ele o autor do texto, o que é
corroborado inclusive por JOSÉ RICARDO DA SILVA, que
assume a autoria do texto, durante o seu interrogatório, fato é
que o mesmo foi encaminhado por “e-mail” a dois de seus
cúmplices,
FERNANDO
CÉSAR
MESQUITA
e
FRANCISCO MIRTO.
O documento fala em um acerto sobre a divisão do valor que
iria ser arrecadado com a suposta “´prestação de serviços”.
Em resumo, o combinado era de que 60% iria ficar com as
empresas de lobby e 40% seria reservado às “despesas”.
Embora o documento naturalmente não explicite o conteúdo
do termo “despesas”, o fato é que os próprios réus admitem
que a “prestação de serviços” se resumiria ao convencimento
de servidores públicos para atendimento de uma demanda
empresarial.
Soma-se a tais evidências a prova testemunhal produzida, que
denota, de modo claro, que JOSÉ RICARDO, ALEXANDRE PAES e EDUARDO
VALADÃO possuíam ajuste de fato, por meio da qual realizavam toda sorte de ilícitos.
Resta claro, portanto, que ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, de
forma consciente e voluntária, atuou ativamente das negociações que levaram à construção
do complexo plano requerido para a lavagem dos capitais obtidos no caso.
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Com efeito, percebe-se que ALEXANDRE PAES DOS SANTOS
possuía o domínio funcional do crime de lavagem de dinheiro, uma vez que, de forma livre
e consciente – isto é, com domínio da vontade –, executou condutas imprescindíveis ao
sucesso da empreitada criminosa que permitiu a consumação dos delitos em comento.
Tinha, ademais, poder de veto sobre os atos criminosos realizados
pelo grupo vinculado à SGR CONSULTORIA, dada a já explicitada estruturação de poder
do núcleo.
Nesse diapasão, diferentemente do consignado na sentença recorrida,
deve ser responsabilizado por tais atos, na qualidade de autor.
Como visto, pela teoria do domínio funcional do fato, o simples fato
de ALEXANDRE PAES não figurar no contrato social da SGR não pode, de forma alguma,
legitimar a sua absolvição do crime de lavagem de capitais.
Em verdade, que tal incorreção na apreciação das condutas
perpetradas por ALEXANDRE PAES decorre do inapropriado uso da teoria objetivoformal em crimes de autoria coletiva. Nesses delitos, em que cada um dos envolvidos
exerce autonomamente condutas imprescindíveis para o crime, ainda que nem sempre
subsumíveis ao tipo penal, a justa apreensão da responsabilidade penal é obtida através do
uso da teoria do domínio funcional do fato.
Logo, apontada tal imprecisão e demonstrada a efetiva coautoria de
ALEXANDRE PAES DOS SANTOS nos crimes de lavagem de dinheiro perpetrados por
meio da SGR CONSULTORIAS, faz-se mister a reforma da sentença recorrida neste ponto,
com o objetivo de que condene tal agente, nos exatos termos descritos na denúncia.

2.3.3. Da absolvição de EDUARDO GONÇALVES VALADÃO
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A sentença recorrida, às fls. 86/91, firmou a absolvição de
EDUARDO GONÇALVES VALADÃO dos crimes de corrupção ativa, extorsão e lavagem
de dinheiro.
Em síntese, afirma-se que não há indícios de que VALADÃO tenha
participado da execução de tais crimes.
Quanto ao delito de corrupção ativa, assentou que:
Quanto ao delito de corrupção pela promessa de vantagem ao
então Diretor de Comunicação do Senado FERNANDO
CÉSAR MESQUITA, não vejo provas da participação de
EDUARDO VALADÃO, a uma porque não existe ligação de
amizade, de encontros, ou troca de e-mails entre eles; a duas
porque seu papel na associação era de auxílio a JOSÉ
RICARDO na parte de obtenção de documentos privilegiados
para a quadrilha, a co-participação em relatórios e a atividade
na organização e no suporte ao líder do grupo JOSÉ
RICARDO, que, segundo VALADÃO e ALEXANDRE
PAES (em seus interrogatórios) era bastante desorganizado.
(…)
No que toca ao crime de extorsão, afirmou que:
No atinente à extorsão, não há prova cabal para se apontar a
participação de EDUARDO VALADÃO, uma vez que,
embora pertencesse ao grupo JOSÉ RICARDO na associação
criminosa, não há vestígios de ato seu que possa assegurar ter
ele incitado, promovido indiretamente ou ter participado de
reuniões visando à contratação e custeio de HALLYSSON
para fazer a extorsão a MAURO MARCONDES e
EDUARDO RAMOS.
Pelo contrário, na reunião referida por MAURO a fls. 453/454
dos autos, vol. III, não estava presente EDUARDO
VALADÃO, conforme as explicações da vítima: “teve uma
reunião, na sede da SGR em Brasília-DF, como JOSÉ
RICARDO DA SILVA, ALEXANDRE PAES DOS
SANTOS, EIVANY ANTÔNIO DA SILVA, FRANCISCO
MIRTO FLORÊNCIO DA SILVA e o advogado da CAOA,
FERNANDO TIBÚRCIO expondo essa questão da chantagem
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e ameaça de HALYSSON para cessasse e após isso o
HALYSSON sumiu e não mais apareceu” (fls. 453-454, vol.
III).
(…)
Por fim, com relação à lavagem de dinheiro, asseverou:
Porém, há registros de que EDUARDO VALADÃO tenha
recebido diheiro da MMC por meio da Marcondes & Mautoni,
o que é natural por ter sido membro da associação criminosa
com labor em auxílio e nos bastidores da quadrilha, que não
pode implicar no seu enquadramento no delito de “ocultar ou
dissimular a natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores
provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal” (art.
1º da Lei 9.613/98).
Considera-se provado que EDUARDO VALADÃO
participava da associação criminosa sem poder sobre o
dinheiro, que ficava a cargo de JOSÉ RICARDO DA SILVA.
A pequena quantia (dentro do contexto de milhões de reais
envolvidos) que provavelmente recebeu da SGR em relação à
MP e ao CARF o foi em pagamento pelos seus serviços à
quadrilha, sem a consciência da ilicitude de que havia
lavagem do dinheiro recebido, cujo destino (do dinheiro) não
ficava na sua esfera de decisão. Em outros termos, não
praticou dissimulação, ocultação de dinheiro recebido, mesmo
porque percebida seja como sócio da JR Silva (ou funcionário
como diz em seu interrogatório) pagamento pelos seus
trabalhos, muitos deles lícitos outros ilícitos, na associação
criminosa.
Nada que possa enquadrá-lo como autor do delito de lavagem
de dinheiro, por não ter cometido a conduta descrita no tipo
do art. 1º da Lei de Lavagem de Capitais.
Da análise dos argumentos apontados, verifica-se, uma vez mais, a
imprecisão da utilização do conceito objetivo-formal de autor em crimes de autoria
coletiva.
No caso, comprovou-se que EDUARDO VALADÃO era parte
integrante da gerência do núcleo criminoso vinculado à empresa SGR, e que tinha vontade
livre e consciente de que os crimes realizados pelo grupo fossem executados.
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Deve, portanto, à luz da teoria do domínio funcional do fato, ser
enquadrado como autor, ao menos intelectual, dos crimes em comento.
Tratemos, pois, de modo individualizado dos indícios que infirmam
o entendimento consignado na sentença recorrida.

2.3.3.1. Da participação de EDUARDO VALADÃO na cúpula diretiva do núcleo
vinculado à SGR
Inicialmente, mostra-se necessário repisar que, de acordo com o
conjunto probatório que instrui estes autos, é nítida a participação de EDUARDO
VALADÃO na cúpula diretiva da organização criminosa entabulada este, ALEXANDRE
PAES e JOSÉ RICARDO.
Consoante trabalhado no tópico anterior, cada um de tais agentes
exercia, com pleno domínio do fato, um fecho específico de atribuições imprescindíveis ao
sucesso das empreitadas criminosas realizadas pelo grupo. Além disso, tinham poder de
veto nas condutas criminosas
No ponto, curial a menção à mensagem enviada por APS aos demais
membros da organização criminosa, na qual aponta o papel de cada um, bem como os
trabalhos espúrios até então desenvolvidos11:

11 Relatório de Análise 01/2016, parágrafo 48, produzido pela COPEI/COGER.
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De igual modo, a participação de VALADÃO no comando diretivo
do núcleo criminoso ora analisado pode ser igualmente exemplificada a partir de mensagens
de e-mail, interceptadas ao longo das investigações, como as seguintes:
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Nelas, é possível ver que VALADÃO participava, em pé de
igualdade com JOSÉ RICARDO e APS, das tratativas junto a representantes da
MARCONDES E MAUTONI. A última mensagem, inclusive, fornece clara noção da
ilicitude das tratativas.
Tinha, outrossim, pleno conhecimento e poder de deliberação acerca
a todas as atividades ilícitas empreendidas pelo núcleo do qual fazia parte, conforme se
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depreende das mensagens que debatem a tentativa de cooptação da empresa FORD, bem
como a que informa sobre o andamento da edição da MP 512.
Constata-se, pois, de modo bastante claro, que EDUARDO
VALADÃO exercia poder de decisão na construção da estratégia espúria levada a termo
pelo grupo criminoso, destinada a garantir interesses escusos da empresa MMC.
Não por acaso, inclusive, o douto juízo da 10ª Vara da SJ/DF
condenou EDUARDO VALADÃO às penas do crime de associação criminosa.12
De fato, JOSÉ RICARDO, ALEXANDRE PAES e EDUARDO
VALADÃO realizavam uma gestão tripartida do núcleo da organização criminosa por eles
composto. Nela, todos os membros tinham consciência, vontade e poder de decisão e veto
acerca dos crimes-meio a serem praticados, muito embora executassem, com pleno domínio
do fato, apenas parte das tarefas necessárias para a obtenção de tal finalidade.
Não há se falar, pois, em hierarquia entre JOSÉ RICARDO sobre os
demais comparsas, como transparece a sentença recorrida.
Dessarte, estabelecida a premissa de que EDUARDO VALADÃO
era parte da cúpula diretiva da organização criminosa, não mero executor de ordens a ele
transmitidas, compreende-se, de melhor forma, a imprecisão do juízo formulado na
sentença recorrida, assim como o consequente acerto da imputação veiculada na denúncia.
Como visto, os crimes de corrupção ativa, extorsão e lavagem de
dinheiro descritos na exordial acusatória não decorreram de atuação inconsequente, a partir
de um rompante criminoso individual de algum dos integrantes da organização criminosa.

12 O quantum da pena aplicada, contudo, é questionado pelo Parquet no presente recurso.
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Foram, ao contrário, resultado de minuciosos planos criminosos,
estabelecidos com a participação efetiva dos membros dos diversos núcleos do grupo
criminoso, inclusive EDUARDO VALADÃO.
De fato, a própria estrutura de tomada de decisões do núcleo
criminoso vinculado à SGR CONSULTORIAS denota que VALADÃO necessariamente
participou do planejamento e consentiu com a execução dos delitos em testilha.
Assim, resta evidente que VALADÃO, de forma consciente e
voluntária, praticou, com domínio do fato, atos imprescindíveis à consumação dos delitos a
ele imputados.
Nesse sentido, atuou como autor intelectual dos delitos a ele
imputados.

2.3.3.2. Da prova de que EDUARDO VALADÃO tinha consciência e vontade de
praticar o crime de corrupção ativa
No que toca ao crime de corrupção, perpetrado no bojo de esquema
destinado à edição de medidas provisórias de interesse da empresa MMC, destaca-se,
inicialmente, a existência de mensagem eletrônica datada de 29/11/2009, enviada por
ALEXANDRE PAES DOS SANTOS a EDUARDO GONÇALVES VALADÃO e JOSÉ
RICARDO DA SILVA. Em anexo, tal agente encaminhou uma minuta de relatório que
seria entregue ao MAURO MARCONDES, no qual detalhara as atividades realizadas para
a edição e publicação da Medida Provisória nº 471/2009. Trata-se de autêntica “prestação
de contas”.

Mensagem JOSÉ RICARDO X EDUARDO X ALEXANDRE (DOC. 12)
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MAURO MARCONDES – RELATÓRIO.DOC (DOC. 12)
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Cabe ressaltar que esse relatório foi adaptado para uma versão final,
remetida por mensagem eletrônica do JOSÉ RICARDO para MAURO MARCONDES e
sua esposa e sócia CRISTINA MAUTONI, no dia seguinte, 30/11/2009. As diferenças
referem-se unicamente aos órgãos de que tiveram acesso.
De igual modo, merece destaque mensagem trocada entre EDUARDO
VALADÃO, ALEXANDRE PAES, JOSÉ RICARDO e representantes da MARCONDES
E MAUTONI, em 22.11.2009.
Na espécie, o núcleo criminoso albergado na SGR encaminhava
informações sigilosas ao núcleo sediado na MARCONDES & MAUTONI, referentes à
edição da medida provisória encomendada pela MMC:
Mensagem EDUARDO X ALEXANDRE X JOSÉ RICARDO X MARCONDES E
MAUTONI (DOC. 19)
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Tais comunicações ocorreram antes da publicação da Medida Provisória
em comento, ocorrida somente em 23/11/2009. Isso mostra que os réus lograram acessar o
texto tanto da Medida provisória, quanto da Exposição de Motivos do Ministro da Fazenda,
com antecedência.
Relevante, ademais, evidenciar a seguinte anotação manuscrita,
apreendida em procedimento de busca e apreensão realizado na residência de EDUARDO
VALADÃO:
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Anexos\MBA04.BSB03

ITEM

16_TEDs_Eduardo

Valadão_favorecidos

ANDRE RIBEIRO e ALEXANDRE SANTOS_bilhete manuscrito.pdf
Vê-se, no caso, provável memória ou pauta de reunião realizada por
JOSÉ RICARDO, ALEXANDRE PAES e VALADÃO, na qual este último externa
preocupação com o não pagamento de vantagem pecuniária a ser paga a FERNANDO
CÉSAR MESQUITA – crime objeto da presente denúncia.
No ponto, cabe relembrar que problemas no repasse de valores
inicialmente oriundos da MMC, transferidos pela MARCONDES E MAUTONI,
impossibilitaram que os agentes ligados à SGR arcassem em dia com os valores prometidos
a título de propina.
Dentre os agentes públicos corrompidos prejudicados por tal fato,
encontrava-se justamente FERNANDO CÉSAR MESQUITA, que, a partir de 21 de
dezembro de 2009, passou a cobrar ostensivamente tais valores por meio de mensagens
eletrônicas. Trata-se de fato, aliás, reconhecido pela sentença, às fls. 126 e seguintes.
Nota-se, portanto, que EDUARDO VALADÃO tinha plena consciência e
vontade de que o crime de corrupção alvo da presente denúncia fosse realizado, razão pela
qual deve ser considerado autor de tal delito.

2.3.3.3. Da prova de que EDUARDO VALADÃO tinha consciência e vontade de
praticar o crime de extorsão
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Conforme comprovado no curso da instrução, MAURO MARCONDES,
no início de 2010, de forma inesperada, interrompeu os repasses de valores cabíveis à SGR
CONSULTORIA, cabíveis a título de remuneração por sua atuação na busca de vantagens
ilícitas à empresa MMC.
Como consequência, o núcleo ligado à SGR viu-se impossibilitado de
arcar com as promessas de vantagem indevida formulada a agentes públicos, como ocorreu
no caso de FERNANDO CÉSAR MESQUITA.
Tal gerou forte tensão no grupo, a qual, inclusive, restou externada por
VALADÃO no seguinte bilhete, apreendido em sua residência:

Nesse contexto, JOSÉ RICARDO, ALEXANDRE PAES e EDUARDO
VALADÃO, optaram por contratar pessoa que, mediante grave ameaça, coagisse MAURO
MARCONDES a liberar o quinhão cabível a tais agentes.
De fato, apurou-se que em 13/02/201013, EDUARDO VALADÃO
mandou e-mail para José Ricardo e Alexandre Paes dos Santos, no qual relatava a
necessidade de pressionar MAURO MARCONDES em reunião a ser realizada em
23/02/2010. Ademais, ponderava que após o encontro de MAURO MARCONDES, JOSÉ
RICARDO e EIVANY ANTÔNIO, o primeiro percebera que “a pressão aumentou[ara]”
(Relatório Receita/COGER, fl. 53, item 97).
13 Parte da propina, por exemplo, tinha que ser paga até 12 de fevereiro de 2010 (Relatório PF, fls. 782/783,
item 23). A primeira parte da vantagem indevida foi paga antes de qualquer repasse da M&M para a SGR:
“A SGR já deu início ao pagamento de despesas com seus colaboradores diretos, mesmo sem receber,
ainda, a parte que lhe cabe nos honorários já recebidos pela M&M” (Relatório PF, fls. 785/786, item
29).
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Aqui se nota o primeiro ajuste entre os parceiros JOSÉ RICARDO,
APS e VALADÃO, no intuito de aumentar o tom das cobranças.
Em 01/03/2010, ALEXANDRE PAES DOS SANTOS e JOSÉ
RICARDO mandaram e-mail para MAURO MARCONDES e CRISTINA MAUTONI,
com cópia para FRANCISCO MIRTO, EDUARDO VALADÃO, EIVANY ANTÔNIO e
FERNANDO MESQUITA14.
Tal comunicação tinha como objetivo documentar conversa telefônica
mantida com MAURO MARCONDES sobre o assunto com o próprio MAURO
MARCONDES dias antes.
Explicaram, na oportunidade, que conversaram com o representante da
CAOA, Fernando Tibúrcio, e avisaram que a imagem da empresa ficará prejudicada junto
aos servidores públicos corrompidos no processo da Medida Provisória n.º 471/2009, o que
atrapalharia projetos futuros. Era, em verdade, forma de pressionar a CAOA a cumprir o
acordo inicial (fls. 445):
QUE certa feita o ALEXANDRE procurou o declarante
perguntando se ainda prestava serviço para a CAOA e lhe
pediu que conversasse com CARLOS ALBERTO para
sensibilizar o mesmo a realizar um pagamento de serviço que
tinha prestado para a CAOA e MMC juntamente com o
escritório do MAURO MARCONDES MACHADO. (…) QUE
em outra oportunidade voltou a conversar com a o
declarante e reiterou o assunto da inadimplência da CAOA
no que teria mencionado que esse fato poderia trazer um má
reputação da empresa, ou uma indisposição de pessoas daqui
de brasília/DF, sem especificar quais seriam essas pessoas e
que poderiam gerar uma má vontade para atendimento de
demandas e negócios da CAOA.
A conversa prosseguiu entre ALEXANDRE PAES DOS SANTOS,
FRANCISCO MIRTO, JOSÉ RICARDO, EIVANY ANTÔNIO, EDUARDO VALADÃO,
14

Fernando Mesquita, provavelmente, estava pressionando pelo resto de sua propina, razão pela qual era
cientificado dos problemas de caixa.
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CRISTINA MAUTONI e FERNANDO MESQUITA (Relatório PF, fi. 853, item 140). Em
que pese ter recebido R$ 2.923.500,00 da M&M até julho de 2010 (Relatório
Receita/COGER 02, fl. 80, item 146), ainda havia necessidade de muito dinheiro, pois a
estimativa inicial de pagamento de propina tinha como teto R$ 6.400.000,00 (seis milhões e
quatrocentos mil reais) (Relatório PF, fls. 776/777, itens 12/13).
A solução adotada por José Ricardo, Eivany Antônio, Alexandre Paes dos
Santos e Eduardo Valadão foi, então, encontrar alguém que pudesse coagir Mauro
Marcondes (MM) e Eduardo Ramos (MMC), a mando do grupo, a fim de obter recursos.
Nesse momento, o denunciado Marcos Vilarinho, demandado pelo grupo,
indicou seu parceiro de extorsão Halysson Carvalho.
No ponto, relevante o consignado na sentença proferida nos autos 1186056.2016.4.01.3400: Halysson Carvalho foi contratado! E mais: “pela própria natureza para
o qual fora contratado, bem como o modo pelo qual este fora executado, denotam que ele
possuía efetiva consciência da ilicitude de sua conduta”.
HALYSSON CARVALHO a toda evidência, portanto, foi o operador a
mando dos ora acusados JOSÉ RICARDO, EIVANY ANTÔNIO, ALEXANDRE PAES
DOS SANTOS, EDUARDO VALADÃO e MARCOS VILARINHO.
Em 19/08/2010, HALYSSON CARVALHO passou para ALEXANDRE
PAES DOS SANTOS, JOSÉ RICARDO DA SILVA e EDUARDO VALADÃO os dados
da conta bancária que usaria na extorsão, informando sobre seus passos:
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No mesmo dia, ALEXANDRE PAES DOS SANTOS deixou MARCOS
VILARINHO ciente do movimento em curso e avisou JOSÉ RICARDO e EDUARDO
VALADÃO (Relatório PF, fls. 887/889, item 225):
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No dia seguinte (20/08/2010), Halysson Carvalho informou Alexandre
Paes dos Santos sobre o andamento da operação, com o registro de que chegou a conversar
com Mauro Marcondes. Conclui que “o que é meu é meu o que é seu será seu”, em clara
alusão à contratação então vigente (Relatório PF, fls. 894/895, item 237).

62/169

No

dia

15/10/2010,

HALYSSON

CARVALHO

e

MARCOS

VILARINHO receberam o itinerário de viagem do primeiro. Ele iria 18/10/2010 para São
Paulo pela manhã, de noite no mesmo dia iria para Brasília e só retornaria para Teresina em
20/10/2010, período noturno (Relatório PF, fls. 895/896, item 240).
Conforme mencionado pela sentença recorrida, o aludido episódio
ensejou a realização de reunião entre os núcleos ligados à SGR e MARCONDES &
MAUTONI. Na oportunidade, MAURO MARCONDES apontou a ocorrência da extorsão e
solicitou que tal comportamento fosse interrompido.
A ausência de EDUARDO VALADÃO dessa reunião, todavia, foi
invocada pela sentença recorrida como prova de que tal agente não teria concorrido para o
crime de extorsão em testilha.
Trata-se, no entanto, de conclusão desacertada.
Como visto, EDUARDO VALADÃO externou a seus comparsas a
preocupação sobre o pagamento das dívidas do grupo junto a agentes públicos corrompidos,
impossibilitado pela interrupção dos repasses oriundos da MARCONDES & MAUTONI.
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Sugeriu, nessa senda, que o grupo iniciasse processo de coação sobre
MAURO MARCONDES, com o intuito de que este liberasse os recursos em comento.
Diante do insucesso das conversas, juntamente a seus comparsas,
VALADÃO, de forma consciente e voluntária, decidiu pela contratação de HALYSSON
CARVALHO, com o objetivo de que este extorquisse MAURO MARCONDES.
De fato, as mensagens de e-mail acima citadas, em sua vasta maioria
encaminhadas a EDUARDO VALADÃO, demonstram de forma inequívoca que este tinha
conhecimento de cada ato perpetrado por HALYSSON CARVALHO. O itinerário deste,
como visto, era constantemente repassado a todos os membros do núcleo criminoso
vinculado à SGR CONSULTORIAS.
Logo, diferentemente do que consignado pela sentença recorrida, o
simples fato de VALADÃO não ter participado da reunião em comento não permite – em
absoluto – a conclusão de que tal agente não tenha concorrido para o crime de extorsão.
Da análise das mensagens acima citadas, aliada ao conhecimento acerca
da estrutura de tomada de decisões do núcleo criminoso de que participava, comprova-se,
de forma inequívoca, que EDUARDO VALADÃO participou do processo de contratação
de HALYSSON CARVALHO, com objetivo de que este praticasse extorsão contra
MAURO MARCONDES.
Reforça tal conclusão, aliás, o fato de que o VALADÃO, assim como
APS e JOSÉ RICARDO, era informado em tempo real acerca do andamento do crime em
análise.
Pondera-se, por certo, que, a partir da dinâmica dos e-mails enviados, que
os contatos entre VILARINHO e o grupo eram realizados por APS. Isso, todavia, não retira
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o domínio do fato por parte de VALADÃO e JOSÉ RICARDO, uma vez que,
invariavelmente, eram informados da execução do delito.
Realmente, dada a posição destes na gestão da SGR, a qualquer momento
poderiam ordenar que a extorsão cessasse – o que, todavia, não ocorreu.
Assim, diante de tais elementos de prova, portanto, é flagrante a
necessidade de reforma da sentença recorrida, com o intuito de que seja reconhecida a
prática, por parte de EDUARDO VALADÃO, do crime de extorsão, nos termos imputados
pela denúncia.

2.3.3.4. Da prova de que EDUARDO VALADÃO tinha consciência e vontade de
praticar o crime de lavagem de dinheiro
Por fim, com relação ao crime de lavagem de dinheiro, igualmente se
verificam a ciência e a vontade inequívocas por parte de VALADÃO.
Conforme amplamente trabalhado no tópico “2.3.2. Da absolvição de
ALEXANDRE PAES DOS SANTOS”, o delito de lavagem de dinheiro foi praticado a partir
de um sofisticado esquema de relações contratuais simuladas, entabuladas entre os diversos
membros da organização criminosa, com o uso de empresas a eles ligadas.
Na construção de tal estratégia, houve intensa negociação entre os
diversos núcleos criminosos envolvidos, da qual, necessariamente, participou VALADÃO,
na qualidade de representante do grupo ligado à SGR CONSULTORIAS.
Com efeito, trata-se de conclusão inerente ao processo de tomada de
decisões adotado por JOSÉ RICARDO, ALEXANDRE PAES e EDUARDO VALADÃO,
no qual atos estratégicos para o grupo eram realizados com a aquiescência de tais agentes.
Nesse sentido, relevante a menção aos diversos e-mails citados no tópico “2.3.3.1. Da
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participação de EDUARDO VALADÃO na cúpula diretiva do núcleo vinculado à SGR”,
que denotam claramente a gerência compartilhada no núcleo criminoso.
Especificamente em relação a tal delito, no entanto, entende-se relevante
a menção à seguinte minuta de contrato, anexada em mensagem de e-mail trocada entre
JOSÉ RICARDO DA SILVA, ALEXANDRE PAES DOS SANTOS e EDUARDO
VALADÃO.
No caso, tais agentes buscavam entabular estrutura jurídica que lhes
permitisse o recebimento dos valores ilícitos versados nas negociatas em comento. Tratavase, portanto, do elo final da cadeia de lavagem de dinheiro criada, necessária ao repasse dos
recursos às pessoas físicas envolvidas:15

15 Relatório de Análise 01/2016, parágrafo 50, produzido pela COPEI/COGER.
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Tal documento, datado de 2012, provavelmente buscava garantir que
ALEXANDRE PAES e EDUARDO VALADÃO, à época em processo de afastamento de
JOSÉ RICARDO, fossem remunerados pelos ilícitos dos quais participaram.
Diante de todo o exposto, é equivocado, com todo respeito, o
entendimento assentado na sentença recorrida, no sentido de que EDUARDO VALADÃO
não tinha consciência da ilicitude dos valores que lhe eram repassados por intermédio da
SGR. Sua condição de autor intelectual dos delitos extorsão, corrupção ativa e associação
criminosa encontra-se fartamente demonstrada nos autos, bem assim no presente arrazoado.
Como visto, tal agente atuou nas negociações que permitiram a
montagem de uma estrutura jurídica hábil a permitir a lavagem de dinheiro, na contratação
e execução do crime de extorsão executado por HALYSSON CARVALHO, bem como no
pagamento de vantagem indevida ao servidor FERNANDO CÉSAR MESQUITA.
Em razão de tais atos, foi remunerado, de forma obscura, por meio de
relações jurídicas falsas, simuladas, empreendidas com o uso da pessoa jurídica SGR
CONSULTORIA.
Nesse diapasão, embora não tivesse a competência para autorizar
repasses de recursos oriundos da SGR CONSULTORIA, é patente seu envolvimento, com
domínio do fato, em uma série de atos imprescindíveis à execução da lavagem de dinheiro
tratada na presente ação penal.
Assim, é imperiosa, no ponto, a reforma da sentença recorrida, para
que condenar EDUARDO VALADÃO, na qualidade de autor, pela prática do crime de
lavagem de capitais, nos termos propostos na denúncia apresentada pelo Parquet.

2.3.3.5. Conclusões acerca das condutas perpetradas por EDUARDO VALADÃO
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Diante de todo o exposto, verifica-se que EDUARDO VALADÃO,
na qualidade de integrante da cúpula diretiva do núcleo criminoso vinculado à SGR
CONSULTORIA, de forma consciente e voluntária, perpetrou uma série de condutas
imprescindíveis à prática dos crimes de lavagem de dinheiro, extorsão e corrupção ativa em
comento.
Possuía, como visto, poder de direção e veto sobre os atos do grupo
criminoso,

e

usufruía

recursos

ilicitamente

obtidos

por

intermédio

da

SGR

CONSULTORIA.
Nesses termos, agiu com pleno domínio dos fatos relacionados a
cada um de tais delitos, razão pela qual deve ser considerado autor destes, nos termos
dispostos na denúncia.
Não se ignora, a propósito, o fato de que em determinados crimes o
grau de envolvimento de EDUARDO VALADÃO seja ligeiramente menor que o de seus
comparsas. Trata-se, contudo, de circunstância que deve ser sopesada na individualização
das penas, e não para afirmar, de modo contrário às robustas evidências ora apresentadas, a
inocência de tal agente.
Ressalte-se, no ponto que a responsabilização ora tratada não decorre
do mero poder de gerência que tal agente tinha no âmbito do núcleo criminoso por ele
integrado. Repita-se, são robustas as provas que denotam, além de tal poder, sua inequívoca
ciência e desejo de que cada um dos delitos perpetrados coletivamente fosse consumado.
A título de argumentação, caso esse Egrégio Tribunal entenda que
EDUARDO VALADÃO não possuía domínio dos fatos criminosos em comento – não
obstante a existência de robusto acervo probatório em sentido contrário –, remanesce a
necessidade de reforma da sentença recorrida.

69/169

Com efeito, a partir dos elementos de prova acima citados, percebese, de modo claro, que EDUARDO VALADÃO, de forma consciente e voluntária, teve
clara atuação na prática de todos os delitos acima tratados.
Logo, ainda que se considere que tal agente não detinha poder de
direção e veto sobre as atividades ilícitas perpetradas por JOSÉ RICARDO e
ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, restaria clara sua responsabilização penal na
qualidade de partícipe de tais delitos.
Destarte,

subsidiariamente,

caso

não

reconhecida

sua

responsabilidade na qualidade de autor, torna-se imperiosa sua punição em razão de sua
participação nos delitos de corrupção, extorsão e lavagem de dinheiro.

2.3.4. Da absolvição de CRISTINA MAUTONI
A sentença recorrida, à fl. 120, promoveu a absolvição de CRISTINA
MAUTONI do crime de corrupção ativa do servidor FERNANDO CÉSAR MESQUITA,
ao argumento de que inexistiriam provas que a ligariam a tal episódio criminoso.
Aponta, ainda, que as funções exercidas por tal agente – meramente
administrativas – não permitiram inferir que esta teria consciência da prática do crime em
comento.
Veja-se:
A acusada CRISTINA MAUTONI também é acusada de
coautoria no delito de corrupção ativa envolvendo o servidor
FERNANDO CÉSAR DE MOREIRA MESQUITA.
No entanto, não encontro provas suficientes para assegurar
que tenha ela participado desse delito, uma vez que a sua
atuação na quadrilha era de cuidar das finanças, de secretariar,
de fazer pagamentos, tirar notas fiscais, organizar a agenda de
70/169

MAURO MARCONDES, de fazer contatos sociais e
diplomáticos para o fim de facilitar o trabalho de seu marido
no mundo dos negócios.
Não consta nos autos nenhuma relação dela com
FERNANDO CÉSAR MESQUITA. Ela não participou de
nenhuma reunião, não consta nenhum e-mail dirigido a ela
sobre o assunto, não há nada a notar quanto ao pagamento
realizado ou relatado a ela.
Tal conclusão, contudo, não encontra guarida nos elementos de prova
carreados aos autos.
Preambularmente, cumpre salientar que CRISTINA MAUTONI não
executava funções meramente acessórias na administração na MARCONDES &
MAUTONI, sociedade que, a propósito, leva seu nome.
Conforme demonstrado no curso da instrução probatória, CRISTINA
possui qualificação profissional elevada, com experiência nas áreas relações pessoais e
governamentais. Assim como seu marido, ocupou cargo de prestígio no quadro da
ANFAVEA – Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, instituição
que reúne grandes montadoras, como MMC e CAOA.
Nesse sentido, importante a menção ao currículo da requerida, obtido a
partir de interceptação telemática realizada na fase pré-processual:
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Desde logo, portanto, soa pouco crível que CRISTINA exercesse tarefas
meramente secundárias no bojo da firma, como controle de pagamentos e gerenciamento da
agenda de seu esposo.
Sua real função em tal núcleo criminoso, em absoluto, não se restringia a
tais tarefas!
Consoante descrito nos Relatórios de Análise Policial nº 005/2016 e
006/2016, há uma série de provas que permitem identificar de modo inequívoco, que
CRISTINA era corresponsável pela gestão da MARCONDES E MAUTONI, sobretudo nos
negócios ilícitos entabulados entre esta e a SGR CONSULTORIAS.
Veja-se.
Inicialmente, aponta-se mensagem encaminhada por CRISTINA a APS,
JOSÉ RICARDO, EIVANY e VALADÃO, na qual avisa a estes que assuntos confidenciais
– referentes a ilícitos perpetrados em conjunto pelos interlocutores – deveriam ser tratados
por meio da caixa de correio eletrônico da própria CRISTINA, uma vez que as secretarias
da M&M teriam acesso às mensagens de MAURO:
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Importante ressaltar, ainda, que no segundo parágrafo da supracitada
mensagem, CRISTINA faz menção a pagamento a ser realizado à SGR, o qual já teria sido
autorizado.
De fato, percebe-se que no dia anterior, a MARCONDES E MAUTONI
recebera da MMC R$ 1.166.273,15, os quais deveriam ser parcialmente repassados à SGR
CONSULTORIA, em razão da negociata existente entre tais pessoas jurídicas.
Sobre o tema, relevante o destaque a e-mail repassado pela MMC à
MARCONDES & MAUTONI, no qual consta comprovante da aludida transferência
bancária:
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Vê-se, portanto, que CRISTINA não só era responsável pela realização de
pagamentos; possuía poder de gestão sobre a MARCONDES & MAUTONI, bem como
efetivo conhecimento do conteúdo ilícito das avenças firmadas entre esta e a SGR, tanto no
que toca à edição de medidas provisórias, quanto à fraude do PAF 10120.016270/2008-95,
de interesse da MMC, em trâmite no CARF.
Deveras, corrobora tal conclusão, o fato de que os e-mails que tratavam
das negociações pertinentes à execução dos ilícitos perpetrados em conjunto pelas
supracitadas empresas eram usualmente encaminhados a CRISTINA, individualmente ou
em conjunto com seu esposo. Veja-se:
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Diante do teor das mensagens acima, percebe-se que JOSÉ RICARDO
comumente tratava de atos de gestão da parceria SGR/M&M não somente com MAURO,
mas também com CRISTINA. Esta não apenas era incluída em debates atinentes a
pagamentos ou a questões administrativas; acompanhava o próprio andamento da negociata
espúria estabelecida entre tais empresas.
No que toca à consciência da ilicitude dos negócios entabulados entre
SGR/M&M por parte de CRISTINA, relevante, ainda, a menção ao seguinte e-mail:
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A inserção de CRISTINA e MAURO no vocativo da mensagem, o uso de
linguagem cifrada e o repasse de informação acerca de julgamento ainda por ocorrer, cujo
resultado fora maculado por tais agentes, denotam que a sócia da M&M tinha efetivo
conhecimento e gerência nos crimes perpetrados com o uso da aludida pessoa jurídica.
De igual modo, nota-se que CRISTINA atuou, de forma consciente e
voluntária, também no conjunto de ilícitos que levou à edição da MP 512/10, maculada
pelo grupo SGR/M&M. Nas seguintes mensagens, pode-se ver que esta se encontrava
inserida nas discussões pertinentes ao trâmite do aludido diploma legislativo:
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Percebe-se, a partir do teor das mensagens supracitadas, encaminhadas a
CRISTINA, que esta não só cuidava da parte financeira da M&M, mas efetivamente
auxiliava MAURO na condução dos espúrios negócios desenvolvidos por meio da empresa
que leva o nome do casal.
Era, juntamente com seu marido, gestora dos empreendimentos espúrios
levados a cabo por intermédio da empresa MARCONDES E MAUTONI.
De fato, nas comunicações em destaque não há menção a questões de
cunho estritamente administrativo, que eventualmente justificassem a inclusão de
CRISTINA como destinatária dos e-mails.
No que toca à avença entabulada juntamente à SGR CONSULTORIA,
cumpre destacar, ainda, que CRISTINA foi signatária do contrato simulado firmado entre
M&M e MMC, bem como do instrumento que estabeleceu o consórcio SGR/M&M (fls.
52/53 do Relatório de Análise Policial nº 05/2016):
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CRISTINA tinha conhecimento, também, da dinâmica de pagamentos
estabelecida pelo grupo, consoante se depreende do seguinte e-mail, no qual APS relata erro
na conta para depósito:

(anexo do e-mail acima)
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Constata-se, pois, que CRISTINA tinha plena consciência do objeto
ilícito da relação existente entre MARCONDES E MAUTONI e SGR CONSULTORIAS.
Por fim, pode-se identificar a consciência da ilicitude por parte de
CRISTINA a partir de sua reação no episódio de extorsão de MAURO, perpetrado por réu
já condenado HALYSSON.
Na oportunidade, tal agente, ao ter conhecimento de que seu marido fora
ameaçado por HALYSSON, optou por contratar segurança privada, em vez de comunicar o
fato à Polícia. Trata-se de conduta anômala, adotada em virtude do caráter notavelmente
ilícito da relação de fundo entre os envolvidos em tal evento. Veja-se.
De fato, no dia 15.10.2010, pouco após a primeira ameaça perpetrada por
HALYSSON ao sócio majoritário da MMC, MAURO contatou Marcos Wagner Machado,
ex-policial civil e proprietário da empresa de segurança Wagner & Nakagawa. Na
oportunidade, encaminhou a este a aludida mensagem, e solicitou reunião (fl. 131 do
Relatório Final da Polícia Federal e fls. 1441/1442 da ação penal n. 7009113.2015.4.01.3400):
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Cerca de meia hora após o envio da mensagem acima, foi a vez de
CRISTINA comunicar-se com Marcos Wagner (fl. 131 do Relatório Final da Polícia
Federal):

Vislumbra-se, no caso, que as ameaças perpetradas por HALYSSON
eram graves e efetivamente preocupavam MAURO e CRISTINA, a ponto de levá-los a
buscar, com urgência, auxílio de profissional com envolvimento na área de segurança
orgânica.
No dia 19.10.2010, um dia após a ida de HALYSSON a São Paulo,
CRISTINA encaminhou a Marcos Wagner uma série de e-mails com informações acerca do
indivíduo ameaçava a ela e a seu marido (fls. 134 e 135 do Relatório Final da Polícia
Federal):
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Ainda no dia 19.10.2010, HALYSSON enviou novo e-mail a EDUARDO
RAMOS, novamente direcionado a Lilian Pina (fl. 116 do Relatório Final da Polícia
Federal):
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Novamente, chama atenção o tom agressivo utilizado, decorrente da
expressão “há não estou brincando e não armen nada”, que dá a entender o possível uso de
violência caso suas ordens não sejam integralmente atendidas.
Tão logo tal mensagem foi recebida, Lilian a repassou a CRISTINA, a
qual, por sua vez, prontamente informou Marcos Wagner, responsável pela segurança do
casal MAUTONI:

Novamente aqui se verifica a preocupação que tomava conta de
CRISTINA e MAURO, em decorrência das abordagens ameaçadoras executadas por
HALYSSON.
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Por fim, verifica-se que, ainda no dia 20.10.2010, CRISTINA
encaminhou a JOSÉ RICARDO dossiê sobre o agente que a ameaçava. O representante da
SGR, por sua vez, repassou a mensagem a seus demais comparsas (fl. 136 do Relatório
Final da Polícia Federal):

Verifica-se, portanto, que, devido ao caráter flagrantemente ilícito da
relação existente entre SGR e M&M, MAURO e CRISTINA, de forma consciente,
preferiram omitir da Polícia as ameaças que sofriam de HALYSSON.
Relembre-se, por oportuno, que o episódio de extorsão ora descrito foi
fruto de desentendimentos entre os núcleos criminosos vinculados à SGR e à
MARCONDES E MAUTONI.
No caso, a interrupção dos repasses direcionados da MARCONDES &
MAUTONI à SGR CONSULTORIA impediu que os agentes vinculados a esta empresa
adimplissem com as promessas de vantagem indevida formuladas a agentes públicos –
crime-meio necessário à obtenção do fim buscado pela organização criminosa.
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Dentre os agentes públicos corrompidos prejudicados, que externaram sua
insatisfação ao grupo criminoso, encontrava-se justamente FERNANDO CÉSAR
MESQUITA.
Logo, considerando-se o poder de gestão de CRISTINA MAUTONI na
empreitada criminosa, é notório que esta tinha conhecimento da prática do crime de
corrupção tratado nos autos.
Nesse diapasão, considerando-se que CRISTINA MAUTONI, na
qualidade de gestora efetiva da MARCONDES E MAUTONI, tinha domínio do
De fato, tal agente, juntamente aos demais responsáveis pela gestão dos
núcleos criminosos identificados, participava, de forma consciente e voluntária, da
programação dos ilícitos perpetrados pela organização criminosa.
Ademais, cumpria a CRISTINA a função de realizar os repasses de
recursos que remunerariam os crimes-meio executados pelo núcleo criminoso vinculado à
SGR, dos quais tinha inequívoca ciência, conforme demonstrado.
Nota-se, portanto, que CRISTINA MAUTONI executava, com domínio
do fato, função essencial ao sucesso da empreitada criminosa. Ademais, possuía inequívoca
vontade de que os delitos perpetrados pelos diversos membros da organização fossem
consumados.
Logo, é imperiosa a reforma da sentença recorrida, com o objetivo de que
CRISTINA MAUTONI seja condenada às penas previstas para o crime de corrupção ativa,
uma vez que, à luz da teoria do domínio funcional do fato, atuou como coautora deste.
A título de argumentação, caso este Egrégio Tribunal entenda que
EDUARDO VALADÃO não possuía domínio dos fatos criminosos em comento – não
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obstante a existência de robusto acervo probatório em sentido contrário –, remanesce a
necessidade de reforma da sentença recorrida.
Com efeito, a partir dos elementos de prova acima citados, percebe-se, de
modo claro, que CRISTINA MAUTONI, de forma consciente e voluntária, teve clara
atuação na prática de todos os delitos acima tratados.
Foi ela, como visto, a responsável pelo repasse destinado a remunerar o
crime de corrupção, do qual tinha conhecimento – repita-se.
Logo, ainda que se considere que tal agente não detinha poder de direção
e veto sobre as atividades ilícitas perpetradas por intermédio da MARCONDES &
MAUTONI, restaria clara sua responsabilização penal na qualidade de partícipe de tal
delito.

2.3.5. Da absolvição de ROBERT RITTSCHER
Às fls. 154/157, a sentença recorrida firmou a absolvição de
ROBERT DE MACEDO SOARES RITTSCHER, em relação ao crime de associação
criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal.
Afirmou, em síntese, que, não obstante ROBERT RITTSCHER
tenha autorizado pagamentos à MARCONDES & MAUTONI, não existiriam provas de que
tenha se associado à organização criminosa.
Veja-se:
ROBERT SOARES é funcionário de carreira da Mitsubishi
foi alçado ao cargo de Presidente da empresa em março/abril
de 2010 no lugar de PAULO ARANTES FERRAZ.
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Na Presidência recebeu e deu continuidade aos contratos em
curso com a Marcondes & Mautoni, assinando dois aditivos
relacionados com a MP 471. Na qualidade de Presidente da
Empresa autorizou pagamentos à Empresa relacionada tanto à
multa no CARF quanto à MP 471/2009, cumprindo o
prometido na gestão anterior.
No entanto, não há documentos nem testemunhos que possam
apontá-lo como integrante da associação criminosa da qual
participou seu antecessor, tendo como a figura central
MAURO MARCONDES MACHADO e suas atividades de
subcontratação de colaboradores e atuação perante o CARF e
perante o Governo.
ROBERT RITTSCHER assumiu em data próxima (entre
março e abril de 2010) à aprovação da MP 471 e sua
conversão em lei, legislação que beneficiou a MMC com a
prorrogação dos incentivos fiscais, de modo não participou
das negociações e entendimentos com o seu prestador de
serviço para qualquer finalidade visando sua aprovação.
Não há prova de que ROBERT tenha se associado à
quadrilha, pois só conhecia MAURO MARCONDES e em
razão das reuniões que fazia, na qualidade de Presidente da
MMC, com esse prestador de serviço da empresa junto à
ANFAVEA. Não há evidências de quem tenha conversado ou
tratado especificamente com MAURO sobre o assunto, nem
que tenha participado de alguma atividade a mais que fora das
raias da Mitsubishi. Ao contrário do seu antecessor, em que há
prova de que para obtenção de benefícios fiscais vinha à
Brasília constantemente, se reuniu acompanhado de Carlos
Alberto, Presidente da CAOA com EIVANY ANTÔNIO,
MAURO MARCONDES, JOSÉ RICARDO e seus
colaboradores na sede da SGR em Brasília, quando prometeu
pagar os dezesseis milhões e acertaram os detalhes da atuação
da quadrilha.
Não há prova de que ROBERT RITTSCHER tenha se
aproximado ou ido à Marcondes & Mautoni, tenha se reunido
com EIVANY, JOSÉ RICARDO, ALEXANDRE PAES DOS
SANTOS, CRISTINA MAUTONI, FRANCISCO MIRTO ou
FERNANDO CÉSAR MESQUITA, restingindo-se sua
atuação na continuidade contratual para honrar compromissos
prestados pela empresa pelo seu Presidente anterior
envolvendo as Medidas Provisórias e a continuidade da
contratação de MAURO MARCONDES.
É certo que contratou de novo a Empresa Marcondes &
Mautoni para fins de prorrogação dos incentivo fiscal de 2015
para 2020, mas neste caso MARCONDES procurou outro
colaborador e não JOSÉ RICARDO e ALEXANDRE PAES,
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e não há nos autos nada que aponte tenha havido organização
criminosa, associação criminosa, corrupção ou qualquer outro
delito nessa atividade da Marcondes & Mautoni, pelo menos
nestes autos.
Os pagamentos que ROBERT RITTSCHER autorizou na
qualidade de Presidente da MMC por si só não implicam que
tenha se associado e se tornado membro da organização ou
associação criminosa, o que implica no decreto absolutório
em seu favor.
Tal entendimento, contudo, não se sustenta.
Aponta-se, inicialmente, que a absolvição acima firmada é resultado
de emendatio libelli promovida pelo juízo de 1ª instância.
No caso, o douto magistrado sentenciante entendeu que a capitulação
típica apresentada pelo Parquet seria incorreta, uma vez que os fatos narrados teriam se
consumado antes da entrada em vigor da Lei nº 12.850/2013. Argumentou-se:
considerando-se a irretroatividade da lei penal mais gravosa, a subsunção cabível ocorreria
junto ao art. 288 do Código Penal, que prevê o delito de associação criminosa, ou quadrilha,
em redação anterior à Lei nº 12.850/2013.
Trata-se, contudo, de providência processual indevida, porquanto
pautada em premissa incorreta.
Consoante explorado à exaustão no tópico 2.2 do presente arrazoado,
há robustas provas de que o vínculo associativo que moveu a organização dos membros
para a prática de ilícito protraiu-se para além de setembro de 2013.
Logo, dada a natureza permanente do delito, incide no caso a lei do
momento da interrupção da permanência, tal dispositivo seja mais legal, nos termos do
enunciado nº 711 da súmula do STF.
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Fixada, portanto, a premissa de que a figura típica incidente no caso é
aquela prevista no art. 12.850/2013 – tema este amplamente trabalhado no presente recurso,
repita-se –, verifica-se a efetiva responsabilidade criminal de ROBERT RITTSCHER no
caso.
Tratava-se, com efeito, de dinheiro destinado a sustentar todos os
gastos suportados pela organização criminosa, na busca do mister ilícito para o qual fora
contratada.
Conforme apontado pela própria sentença recorrida, ROBERT
RITTSCHER, na qualidade de presidente da MMC, de forma consciente e voluntária, deu
continuidade aos pagamentos destinados à MARCONDES & MAUTONI, devidos em
razão da espúria atuação desta em prol dos interesses da MMC.
Resta claro, portanto, que ROBERT RITTSCHER, de forma
consciente e voluntária, financiou a organização criminosa criada com o objetivo de
perpetrar crimes necessários à reversão de autuação tributária e à concessão de benefícios
fiscais à empresa da qual era presidente.
Ao assim agir, perpetrou o delito previsto no art. 2º da Lei
12.850/2013, na modalidade de financiamento de organização criminosa:
Art. 2o
Promover, constituir, financiar ou integrar,
pessoalmente ou por interposta pessoa, organização
criminosa:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem
prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais
praticadas.
Na espécie, verifica-se que, diante da elevada perniciosidade de tal
delito, optou o legislador por punir não somente a integração de organização criminosa,
mas também condutas que fomentam ou potencializam a atuação de tais grupos criminosos.
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Por tal motivo, o supracitado dispositivo legal tipifica também o ato de financiar e
promover, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa.
Sobre a técnica legislativa em questão, relevante a lição de Renato
Brasileiro:
São 4 (quatro) as condutas incriminadas pelo art. 2º da Lei nº
12.850/2013, a saber: a) promover: consiste em gerar, dar
origem a algo, fomentar; b) constituir: formar, organizar,
compor; c) financiar: significa sustentar gastos, custear,
bancar, prover o capital necessário para o desenvolvimento de
determinada atividade; e d) integrar: tomar parte, juntar-se,
completar.
Cuida-se de tipo misto alternativo. Logo, mesmo que o agente
pratique, em um mesmo contexto fático, mais de uma ação
típica, responderá por crime único, haja vista o princípio da
alternatividade, devendo, no entanto, a pluralidade de verbos
efetivamente praticados ser levada em consideração pelo juiz
por ocasião da fixação da pena. Pouco importa que o autor
tenha promovido, constituído e financiado determinada
organização criminosa. Terá praticado um único crime de
organização criminosa, por força da incidência do princípio da
alternatividade.16
Nota-se, portanto, que ROBERT RITTSCHER, ao financiar a
organização criminosa, incorreu nesse crime, ainda que por meio de conduta diversa
daquela perpetrada por JOSÉ RICARDO e seus comparsas.
De fato, o art. 2º da Lei 12.850/2013 claramente divisa os atos de
integrar e financiar, não obstante confira o mesmo tratamento repressivo a ambos. São, por
conseguinte, figuras típicas distintas e independentes, que, por conseguinte, não necessitam
ser praticadas em conjunto para que se aperfeiçoe a subsunção ao tipo.
Assenta-se, portanto, que, diferentemente do que consignou a
sentença recorrida, o fato de ROBERT RITTSCHER não ter integrado a organização

16 BRASILEIRO, Renato. Legislação Criminal Comentada. 3 ed. Salvador: Juspodivm, 2015. p. 492
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criminosa é desimportante para sua punição, uma vez que esta ocorre em decorrência do ato
de financiar tal grupo.
Destaque-se, por oportuno, que tal agente tinha plena consciência do
ilícito que praticava. Este, sabedor dos serviços espúrios prestados por MAURO
MARCONDES, manteve os pagamentos direcionados ao grupo criminoso, com o desejo de
que continuassem a perseguir os interesses da MMC junto ao CARF e ao Poder Legislativo.
Não por outro motivo, inclusive, foi condenado pela prática do crime
de lavagem de dinheiro,
Assim, diante de todo o exposto, é patente a prática do crime de
organização criminosa por parte de ROBERT RITTSCHER.
Subsidiariamente, caso este E. Tribunal não acolha a tese de que a
emendatio libelli realizada pelo juízo da 10ª Vara da SJ/DF – o que se admite apenas a
título de argumentação –, entende-se subsistirem argumentos aptos a reformar a sentença
recorrida.
Realmente, ainda que se capitule o delito em comento como
quadrilha, nos termos do art. 288 do CP, é nítida a colaboração de ROBERT RITTSCHER
para a sua consumação.
Como visto, restou comprovado que tal agente financiou o
funcionamento da organização criminosa, com o desejo de que esta atingisse a finalidade
espúria para a qual fora criada.
Destarte, munido de domínio do fato, perpetrou, de forma consciente
e voluntária, conduta imprescindível ao sucesso da empreitada criminosa em comento.
Assim, com fulcro na teoria do domínio funcional do fato, atuou como coautor do delito de
quadrilha, previsto no art. 288 do CP.
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Tal atuação, aliás, implicaria sua responsabilidade até mesmo a partir
do uso do conceito formal-objetivo de autor – notadamente inadequado para a análise de
delitos praticados através de autoria coletiva.
O financiamento da organização criminosa ou associação criminosa
constituiu ato de auxílio material essencial para que esta subsistisse e, assim, buscasse a
prática dos ilícitos para os quais se destinava. Sem o financiamento provido pela MMC,
realmente, a associação teria logo se esvaído, sem qualquer permanência no tempo.
Nesse contexto, o financiamento – à luz da teoria formal-objetiva,
ora utilizada apenas a título de argumentação – constitui conduta que denota a participação
de ROBERT RITTSCHER no crime de organização criminosa ora tratado.
Destarte, diante de todos os fundamentos de fato e de direito ora
apresentados, verifica-se a necessidade clara de que o juízo absolutório de ROBERT
RITTSCHER em relação ao crime de organização criminosa seja reformado por este E.
Tribunal, com a consequente aplicação das sanções previstas no art. 2º da Lei 12.850/2013.
Subsidiariamente,

requer-se sua condenação pelo

delito

de

associação criminosa (art. 288 do Código Penal), caso afastada a incidência do tipo penal
acima descrito ao caso em tela.

2.4. DA NECESSÁRIA REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS APLICADAS
Com todo respeito ao brilhante magistrado de primeiro grau, não se pode
punir crimes de corrupção que envolveram mais de CINQUENTA E SEIS MILHÕES DE
REAIS (precisamente R$ 56.829.591,29) com penas que variam de 2 (dois) a 3 (três) anos.
É injusto. Não segue a melhor técnica de dosimetria e não se explicam socialmente penas
tão baixas.
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Da análise da sentença recorrida, percebe-se que a necessidade de reforma
da dosimetria das penas aplicadas pelo douto juízo da 10ª Vara da SJ/DF, estabelecidas em
patamares que pouco não atendem às funções repressivas e preventivas inerentes à sanção
penal.
Com efeito, conforme apregoa a criminologia voltada ao estudo dos
crimes de colarinho branco, o montante da pena estipulada, juntamente à sua efetiva
aplicação, constituem relevantes fatores para estancar o comportamento criminoso.
Nesse sentido, por exemplo, propugnam Neal Shover e Andy Hochstetler,
professores de sociologia e criminologia de universidades americanas, na obra “Choosing
White-Collar Crime”, que é um estudo criminológico especializado nesse tipo de crime.
Segundo os autores:
“O crime de colarinho branco é cometido porque algumas
pessoas estimam o ganho como maior do que os riscos ou
consequências de serem pegos. Vistos desta maneira, é uma
política saudável de controle do crime aumentar os riscos
percebidos deles (...)”.
“[U]ma unidade de punição pode gerar um benefício maior
contra crime de colarinho branco do que a mesma unidade
empregada contra crime de rua.”
No mesmo sentido, aliás, estão os maiores estudiosos mundias do tema
corrupção, como Robert Klitgaard e Rose Ackerman, que chegam a fazer uma fórmula para
indicar que a propensão ao cometimento da corrupção, por um indivíduo, corresponde à
análise de custos e benefícios dos comportamentos honesto e corrupto. Dentre os custos,
destacam a punição e a probabilidade de punição.
Algo que deve ser tomado em conta, e não pode ser pelo Judiciário, é o
fator probabilidade de punição. De fato, o crime de corrupção é um crime muito difícil de
ser descoberto e, quando descoberto, é de difícil prova. Mesmo quando são provados, as
dificuldades do processamento de crimes de colarinho branco no Brasil são notórias, de
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modo que nem sempre se chega à punição. Isso torna o índice de punição extremamente
baixo.
Como o cálculo do custo da corrupção toma em conta não só o montante
da punição, mas também a probabilidade de ser pego, devemos observar que é o valor total
do conjunto, formado por montante de punição multiplicado pela probabilidade de punição,
que deve desestimular a prática delitiva.
Assim, se entendêssemos que uma punição adequada para um crime de
corrupção é de 10 anos de prisão, mas a probabilidade de punição para alguém que o pratica
é de 33%, a pena, para ser um fator real de desestímulo, deve ser de 30 anos de prisão. A
análise da suficiência da punição, nesses termos, é preconizada pela parte final do art. 59,
do Código Penal.
Embora pareça, em primeira análise, uma pena rigorosa, ela não é, pois o
seu parâmetro, além de tomar em conta a probabilidade de punição, deve ser a pena do
homicídio, porque a corrupção de altos valores mata. Além disso, considerando ainda que,
no Brasil, há progressão de regime após cumprido 1/6 da pena, e perdão natalino (Decreto
8.380/2014, com tendência de repetição nos anos seguintes) após cumprido 1/3 da pena,
uma punição de 30 anos, a título de corrupção, significaria, de fato, uma punição de dez
anos. Como a corrupção de altos valores não foi alçada a crime hediondo, tais benefícios
incidem normalmente sobre os criminosos.
Considerando tudo isso, uma pena final e global, no caso, de 10 anos não
atingiria, nem de perto, os objetivos de repressão e punição. Considerando o número de
crimes praticados, a sua diversidade, e os demais fatores que serão tomados em conta,
espera-se que a pena, por réu, seja superior a 30 anos de prisão.
Se queremos ter um país livre de corrupção, esta deve ser um crime de
alto risco e firme punição, o que depende de uma atuação consistente do Poder Judiciário
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nesse sentido, afastando a timidez da aplicação das penas quando de casos que mereçam
punição significativa, como este ora analisado.
Tratemos, pois, de modo específico, das penas aplicadas a cada um dos
denunciados condenados pela sentença recorrida.

2.4.1. Das penas aplicadas ao núcleo diretivo ligado à SGR CONSULTORIA: JOSÉ
RICARDO, ALEXANDRE PAES e EDUARDO VALADÃO
2.4.1.1. Corrupção Ativa: sentença não considerou causas de aumento de pena
narradas na denúncia, provada na instrução e reconhecidas na sentença
Às fls. 44/45, a sentença recorrida condenou JOSÉ RICARDO a 2 anos e
6 meses de reclusão, em razão da prática do crime de corrupção, nos seguintes termos:
Ante o exposto, condeno JOSÉ RICARDO DA SILVA no
crime do art. 333 do Código Penal passando desde logo à
aplicação da pena.
Considerando o art. 59 c/c o art. 68 do CP, entendo que a
participação de JOSÉ RICARDO nesse delito não foi intensa e
direta não foi ele o contato direto entre o servidor corrompido
(e sim ALEXANDRE PAES), mas dadas as circunstâncias do
crime que violam gravemente a ética no serviço público e as
consequências pela aprovação de legislação com fraude,
condeno-o à pena base de 2 (dois) anos e seis meses de
reclusão, que a torno definitiva, à míngua de causas posteriores
de mudança na fixação.
ALEXANDRE PAES, por sua vez, foi condenado a 4 anos reclusão:
Ante o exposto, condeno ALEXANDRE PAES DOS
SANTOS às penas do art. 333 do Código Penal. Considerando
os arts. 59 e 68 do mesmo Código, considero que os motivos
do crime foram para satisfazer os interesses da associação
criminosa onde teria o acusado uma vantagem financeira/lucro
considerável, a gravidade/censurabilidade alta do crime de
corromper um funcionário do legislativo combatido pela
sociedade brasileira, as consequências do crime pela aprovação
da MP 471, bem assim sua essencial e incisa participação no
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evento em relação a outros réus, fixo então a pena em 4
(quatro) anos de reclusão, definitivamente, em razão da
ausência de quaisquer causas com influência em tal sanção.
EDUARDO VALADÃO, por sua vez, foi absolvido.17
Tais punições, contudo, encontram-se fixadas em patamar inferior ao
devido, à luz do disposto no art. 59 do Código Penal.
Inicialmente, cumpre salientar que as colaborações de JOSÉ RICARDO e
EDUARDO VALADÃO para a prática do crime de corrupção não foram diminutas.
Conforme demonstrado no presente arrazoado, o crime de corrupção do
funcionário público FERNANDO CÉSAR MESQUITA foi perpetrado no bojo de
complexo esquema criminoso, destinado a, em última escala, permitir a edição de
legislação tributária benéfica à empresa MMC AUTOMOTORES.
Destarte, embora as tratativas junto ao agente estatal tenham sido
executadas por ALEXANDRE PAES, tratava-se de conduta submetida ao beneplácito dos
demais integrantes da cúpula do núcleo criminoso ligado à SGR CONSULTORIA.
De fato, JOSÉ RICARDO e EDUARDO VALADÃO conheciam e
consentiram com a prática de tal delito, razão pela qual – como já trabalhado – atuam como
coautores.
Logo, o simples fato de não haver contato direto entre o agente público
corrompido, JOSÉ RICARDO e EDUARDO VALADÃO não infirma a responsabilidade
destes no delito, vez que possuíam pleno domínio funcional no caso. Foram, como visto,
efetivos coautores do delito, nos termos da teoria do domínio funcional do fato.

17 A incorreção de tal absolvição foi objeto tópico 2.3.3 do presente arrazoado.
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Assim, diferentemente do que consignado pela sentença recorrida, tal
fato, de qualquer modo, não se presta a diminuir a reprimenda aplicada.
Por sua vez, relevante destacar o alto grau de reprovabilidade vislumbrado
nas condutas de ALEXANDRE PAES, JOSÉ RICARDO e EDUARDO VALADÃO, que
impõe a exasperação das penas-base, com base na circunstância judicial da culpabilidade.
Sobre a culpabilidade como critério para o aumento da pena cabível,
Juarez Cirino aponta que:
Mas a transformação da culpabilidade, ainda existente como
qualidade do fato punível, isto é, como reprovação do autor
pela realização do tipo de injusto, em culpabilidade como
quantidade de reprovação, isto é, como medida da pena
criminal, pressupõe as determinações psíquicas e emocionais
do cérebro do Juiz, conforme os seguintes parâmetros:
a) o nível de consciência do injusto no psiquismo do autor
varia numa escala graduável entre o pólo de pleno
conhecimento do injusto (que define plena reprovabilidade) e
o pólo de erro de proibição inevitável (que define ausência de
reprovabilidade), passando pelos níveis intermediários de
todas as gradações e evitabilidade o erro de proibição,
necessariamente mensuradas na reprovabilidade do autor e
expressas na medida da pena;
b) o grau de exigibilidade de comportamento diverso de autor
consciente do tipo de injusto, varia numa escala graduável
entre o pólo de plena normalidade das circunstâncias do tipo
de injusto (que define a plena dirigibilidade normativa), como
máximo poder pessoal de não fazer o que faz, e o pólo da
plena anormalidade das circunstâncias do tipo de injusto (que
define ausência de dirigibilidade normativa), como
inexistência do poder pessoal de não fazer o que faz, expressa
nas situações de exculpação legais e supralegais, passando
pelos graus intermediários de todas as gradações de
normalidade/anormalidade do tipo de injusto, que reduzem o
poder pessoal de não fazer o que faz, necessariamente
mensuradas na exigibilidade de comportamento diverso e,
portanto, expressas na medida da pena.18

18 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 560
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Verifica-se, na espécie, que JOSÉ RICARDO, à época do crime, tinha
formação jurídica, além de ampla experiência no exercício de funções públicas de escol,
uma vez que fora conselheiro do CARF.
EDUARDO VALADÃO, a seu turno, era igualmente formado em Direito
e possuía experiência na realização de tratativas junto à Administração Pública. Lembre-se,
por oportuno, que cumpria a tal agente, com proeminência, o exercício do braço eleitoral do
núcleo criminoso.
ALEXANDRE PAES, embora não possuísse formação jurídica, há muito
atuava como influente lobista na capital federal. Tinha, assim, conhecimento acerca dos
limites da licitude da atividade que exercia e de como superar tais lindes, quando preciso.
Tais agentes, portanto, possuíam amplo conhecimento da necessidade de
estrita obediência ao estatuto ético imposto aos presentantes do estado, da alta
reprovabilidade do crime de corrupção ativa, praticada, no caso, com o objetivo de frustrar
a lisura de processo de edição de leis – pilar do Estado Democrático de Direito.
Ademais, por figurarem na cúpula diretiva do núcleo criminoso ligado à
empresa SGR CONSULTORIA, tinham ciência e controle sobre o modo de execução e
momento realização de todos os delitos-meio perpetrados com o objetivo de beneficiar a
empresa MMC.
De fato, embora se apreenda que ALEXANDRE PAES tenha perpetrado
o núcleo do tipo, é flagrante que JOSÉ RICARDO e EDUARDO VALADÃO tinham o
domínio do fato de tal conduta.
Denotam tal assertiva os inúmeros e-mails trocados entre JOSÉ
RICARDO, EDUARDO VALADÃO e APS, nos quais este trata, de forma cifrada, da
promessa de R$ 78.000,00 feita a FERNANDO CÉSAR MESQUITA.
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Tratava-se, pois, de promessa feita pelo grupo, não somente por
ALEXANDRE PAES. Este somente representava o núcleo criminoso do qual fazia parte.
Nesses termos, é elevada a reprovabilidade das condutas de JOSÉ
RICARDO, EDUARDO VALADÃO e ALEXANDRE PAES no crime de corrupção, razão
pela qual a pena base deve ser exasperada, em razão do juízo negativo circundante ao
elemento “culpabilidade”, previsto no art. 59 do Código Penal.
Por sua vez, também são desfavoráveis os motivos que levaram à prática
do crime.
No caso, o crime de corrupção foi praticado a partir de motivação vil,
gananciosa e fútil, uma vez que seu objetivo dos coautores era beneficiar a empresa MMC
e, assim, obter de modo fácil, benefícios econômicos próprios.
Identifica-se, ademais, que também as consequências do crime
demandam o aumento da pena-base.
Conforme amplamente explorado no presente arrazoado, o crime em
questão integrava parte indispensável da empreitada criminosa levada a cabo por JOSÉ
RICARDO, ALEXANDRE PAES e EDUARDO VALADÃO, por meio da qual
objetivavam obter benefícios indevidos à empresa MMC.
Na busca de tal objetivo, o crime de corrupção em comento tinha especial
relevância, uma vez que a FERNANDO CÉSAR MESQUITA fora solicitada a monitoração
e intervenção na redação de texto da Medida Provisória nº 471/09, que concedia benefícios
fiscais à MMC.
Tal objetivo espúrio, a seu turno, foi efetivamente atingido pelo grupo, o
que ensejou redução da arrecadação fiscal normalmente esperada, além de alçar a MMC a
posição de vantagem em relação às concorrentes.
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Violou, ademais, a própria lisura do procedimento democrático de edição
de espécies normativas, porquanto buscou utilizar o legislativo como mecanismo de
garantia de interesses privados, em detrimento da coisa pública.
Tem-se, portanto, que tal crime integrava o curso causal de empreitada
ilícita de grande danosidade social, responsável por gerar danos incomensuráveis à
economia brasileira.
Outrossim, cabe salientar que o delito de corrupção ativa tem natureza
formal, razão pela qual se consuma com a simples promessa de vantagem indevida a agente
público.
Nesse contexto, o efetivo pagamento de tal vantagem, comprovado
através de e-mail citado à fl. 03-M dos autos, constitui exaurimento do delito –
circunstância não prevista no standart de reprovação inerente ao tipo, que, por tal motiva,
deve ser sopesada como consequência gravosa.
Nesse diapasão, considerando-se a culpabilidade, motivação, conduta
social consequências do crime, entende o Parquet que a pena-base aplicável a tal crime
deve ser exasperada em, no mínimo, 3 anos e 9 meses, nos termos do consagrado parâmetro
de aumento de 1/8 para cada circunstância desfavorável, incidente sobre o intervalo de pena
em abstrato do preceito secundário do crime apurado.19
Verifica-se, ademais, que a dosimetria realizada pela sentença recorrida
olvidou-se de causa de aumento incidente na segunda fase da dosimetria.
Como visto, o oferecimento de vantagem indevida decorreu de estratégia
criminosa entabulada por todo o núcleo criminoso vinculado à SGR e à MARCONDES E
19 Nesse sentido, HC 210.764/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
21/06/2016, DJe 28/06/2016.
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MAUTONI, notadamente JOSÉ RICARDO, EDUARDO VALADÃO e ALEXANDRE
PAES DO SANTOS.
Nota-se, portanto, que, dada a estrutura organizacional do grupo, JOSÉ
RICARDO, ALEXANDRE PAES e EDUARDO VALADÃO, em unidade de desígnios,
atuaram na organização e planejamento de tal delito, ou seja, opinaram sobre qual seria o
agente corrompido, como seria realizada tal oferta, qual seria o valor oferecido, qual seria a
melhor forma de pagamento, de onde adviriam os recursos para tal pagamento e etc.
De fato, como já trabalhado no presente tópico, tratava-se de promessa de
vantagem indevida feita em nome de todo o grupo, fruto de decisão coletiva dos agentes
vinculados à SGR CONSULTORIAS e MARCONDES E MAUTONI, não apenas de
ALEXANDRE PAES.
É pouco crível, com efeito, que tal agente, individualmente e sem a
concordância dos comparsas, tenha oferecido parcela dos lucros cabíveis ao núcleo
criminoso a agente público a ser corrompido, a título de corrupção.
Logo, à pena base já exasperada, deve-se acrescer o percentual de pelo
menos 1/6, nos termos do art. 62, I, do Código Penal:
Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente
que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a
atividade dos demais agentes; (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
De igual modo, incide no caso a agravante genérica descrita no inciso 61,
II, b, do Código penal.
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena,
quando não constituem ou qualificam o crime: (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
(...)
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II - ter o agente cometido o crime: (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
(...)
b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a
impunidade ou vantagem de outro crime;
Com efeito, observa-se que o crime de corrupção foi praticado com o
objetivo de monitorar e influir no trâmite de medida provisória editada por força da espúria
influência exercida pelo grupo.
Cuidou-se, pois, de delito-meio, praticado com o intuito de assegurar, em
última escala, o sucesso do plano criminoso que moveu a criação da organização criminosa,
qual seja, permitir a edição indevida de legislação tributária benéfica à MMC
AUTOMOTORES.
Portanto, é nítida a incidência da agravante em tela, razão pela qual deve
este juízo promover um segundo aumento de 1/6 à pena-base.
Assim, presentes 4 circunstâncias judiciais negativas, bem como 2
agravantes genéricas, entende-se que, após a segunda fase da dosimetria, a JOSÉ
RICARDO, ALEXANDRE PAES e EDUARDO VALADÃO devem situar-se em, no
mínimo, em 7 anos e 8 meses de reclusão.
Por fim, já no terceiro momento da dosimetria, observa-se a necessidade
de incidência da causa de aumento de pena descrita no parágrafo único do art. 333,
parágrafo único:
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em
razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou
omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.
No caso, a sentença reconheceu claramente que o agente público
corrompido praticou o ato de ofício solicitado, em clara infração a dever funcional (fls.
128/129):
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Enfim, FERNANDO CESAR fez ou recebeu promessa de
vantagem em razão do seu cargo de Diretor não apenas para
monitorar, mas para intervir na tramitação de Medida
Provisória; para isso manteve contato direto com
ALEXANDRE PAES reiteradamente com emails,
telefonemas, encontros pessoais para tratar do seu trabalho
perante a organização criminosa sob a promessa de vantagem,
assim como o fez MAURO MARCONDES e FRANCISCO
MIRTO, tendo FERNANDO depois de muitas cobranças à
quadrilha recebido os valores devidos.
Os deveres funcionais violados foram pelos menos os contidos na Lei n°
8.112/90 (art. 116, II e IX e art. 117, IX, XII, XVI) e os do Decreto n° 1.171/2004 (Código
de Ética Profissional do Servidor Público Federal).
Logo, é flagrante a necessidade de que seja reconhecida a incidente de tal
causa de aumento de pena.20
Enfim, entende-se que a pena final a ser aplicada a tais agentes não pode
ser inferior a 10 anos, 2 meses e 20 dias.

2.4.1.2. Extorsão
Com relação à imputação pelo crime de extorsão perpetrado por JOSÉ
RICARDO DA SILVA, consignou a sentença recorrida:
Diante do exposto, condeno JOSÉ RICARDO DA SILVA
nas penas por participação (não de coautoria) no delito de
extorsão (art. 158 do CP).
Quanto à aplicação da pena (art. 59 c/c art. 68 do CP), levo
em conta a gravidade dos fatos, a circunstância de JOSÉ
RICARDO e de seu grupo ter usado interposta pessoa para
20 No ponto, assevera-se que a causa de aumento em tela decorre da prática do ato de ofício pelo servidor
público corrompido. Trata-se, portanto, de hipótese distinta do pagamento da vantagem prometida,
utilizado como fundamento para aumento da pena-base – razão pela qual não há se falar em bis in idem
em tais elevações da pena.
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obtenção do intento de cobrança da dívida com ameaça grave,
o fato de que com isso terem dado causa à condenação de
HALYSSON CARVALHO, que naturalmente aceitou a
proposta, até porque precisava de algum dinheiro para custear
sua campanha eleitoral como Deputado Federal no Piauí.
Fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro)
anos.
O comparsa ALEXANDRE PAES foi condenado a 3 anos de reclusão:
Ante o exposto, condeno ALEXANDRE PAES DOS
SANTOS, nas sanções do art. 158 do CP. Considerando os
art. 59 e art. 68 do Código Penal, aplico-lhe a pena no mínimo
legal do tipo do art. 158 do Código Penal, ou seja, em 4
(quatro) anos.
Levando-se em conta a diminutiva genérica da participação e
não da autoria delitiva, reduzo a sanção em 1/4 (art. 29, § 1o
do CP), razão pela qual fixo a pena em 3 (três) anos de
reclusão, que torno definitiva.
EDUARDO VALADÃO, por sua vez, foi absolvido da prática de tal
delito.21
Em primeiro lugar, cumpre, desde logo, afastar a absurda capitulação de
JOSÉ RICARDO, ALEXANDRE PAES e EDUARDO VALADÃO como partícipes do
delito em comento.
Consoante trabalhado nas presentes razões recursais, a adoção do critério
objetivo-formal de autor conduz a incoerências sistêmicas graves, como a ora vista.
De fato, pela teoria do domínio do fato, JOSÉ RICARDO, ALEXANDRE
PAES e EDUARDO VALADÃO, por determinarem o modo pelo qual deveria ocorrer o
crime, bem como o momento de execução, devem ser considerado coautores intelectual da
extorsão presenciada – jamais partícipe.

21 A incorreção de tal absolvição foi objeto tópico 2.3.3 do presente arrazoado.
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O domínio do fato pertinente a tal delito, inclusive, pode ser visto a partir
de reunião realizada entre membros dos núcleos criminosos ligados à SGR
CONSULTORIA e à MARCONDES & MAUTONI, na qual definiram a interrupção dos
achaques formulados a MAURO MARCONDES.
Assim, prima facie, é patente o reconhecimento de JOSÉ RICARDO,
ALEXANDRE PAES e EDUARDO VALADÃO como coautores do delito de extorsão
executado por HALYSSON CARVALHO.
Outrossim, a conclusão acima afasta a redução de pena insculpida no art.
29, § 1º, aplicada a ALEXANDRE PAES.
Trata-se, na espécie, de dispositivo adequado somente às hipóteses em
que a participação, apesar de relevante penalmente, não era essencial à execução do delito.
Jamais se aplica, nesse sentido, aos casos de coautoria, como o ora analisado.
Sobre o tema, relevante a lição de Rogério Greco:
O § 1º do art. 29 do Código Penal somente terá aplicação nos
casos de participação (instigação e cumplicidade), não se
aplicando às hipóteses de coautoria. Não se poderá falar,
portanto, em coautoria de menor importância, a fim de atribuir
a redução de pena a um dos coautores. Isso porque, segundo
posição adotada pela teoria do domínio funcional do fato,
observando-se o critério de distribuição de tarefas, coautor é
aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora
atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim, relevante para
o sucesso da empreitada criminosa. Dessa forma, toda atuação
daquele que é considerado coautor é importante para a prática
da infração penal, não se podendo, portanto, falar em
“participação de menor importância”.22
Cuida-se, inclusive, de posição albergada pela jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes julgados:
22 GRECO, Rogério. Código penal: comentado. 4. ed., rev., ampl. e atual. Niterói, RJ: Impetus, 2010
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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. OMISSÃO NO
JULGADO.
INEXISTÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NULIDADE DO
RECONHECIMENTO PESSOAL. SÚMULA 283 E 284 DO
STF. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. NÃO
INCIDÊNCIA AOS CO-AUTORES. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. SÚMULA 7/STJ. CONSUMAÇÃO DO CRIME
DE LATROCÍNIO. SÚMULA 610/STF. PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
GRAVIDADE
CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
(...)
4. As figuras descritas nos §§ 1º e 2º do art. 29 do Código
Penal são destinadas aos partícipes - participação de menor
importância (§ 1º) ou de punição por crime menos grave
quando constatado que o réu não aderiu sua conduta ao delito
mais grave efetivamente ocorrido (§ 2º).
5. A condenação por co-autoria afasta, por si só, a incidência
do art. 29, §§ 1º e 2º, do Código Penal.
(...)
10. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1417364/SC, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 18/12/2014, DJe 04/02/2015)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE.
REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. As delações de corréus, produzidas na fase inquisitorial e
em juízo, em consonância com as demais provas produzidas
na fase judicial da persecução penal, são elementos idôneos
para subsidiarem a condenação do agente.
2. Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal
quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes
envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o
domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta
necessária para a consumação do crime, situação
caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos
importância.
3. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a participação
do agravante na empreitada criminosa, bem como sua
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imprescindibilidade para a consumação do crime de roubo,
inviável conclusão em sentido contrário, pois, para tanto, seria
necessário o revolvimento das provas dos autos. Incidência da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 163.794/MS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em
24/09/2013, DJe 02/10/2013)
Logo, é imperioso que este E. Tribunal decote a referida diminuição de
pena.
No que tange à fixação da pena base, aponta-se, preambularmente, a
intensa culpabilidade dos agentes vinculados à SGR no crime em análise.
No caso, tais agentes, com plena consciência do caráter ilícito do crédito
que possuíam junto a MAURO MARCONDES, optaram por realizar achaques a membro
da própria organização criminosa.
Apesar de deterem relação de intimidade com a vítima da extorsão, os
comparsas, de forma livre, preferiram valer-se da força para realizar a aludida cobrança.
Digno de nota, ademais, que para a realização do crime, JOSÉ
RICARDO, ALEXANDRE PAES e EDUARDO VALADÃO, contrataram HALYSSON
CARVALHO, profissional que corriqueiramente realizava cobranças ilícitas mediante
grave ameaça ou violência.
Tratava-se, em verdade, de estratégia que buscava minimizar o insucesso
da empreitada criminosa, o que reforça a reprovabilidade da conduta.
JOSÉ RICARDO, ALEXANDRE PAES e EDUARDO VALADÃO
agiram, portanto, com grave reprovabilidade e amplo espectro de livre arbítrio, o que
denota a necessidade de incremento da pena base do delito.
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De igual modo, desfavoráveis os motivos inerentes ao crime.
Da análise dos autos, apreende-se que o crime em questão foi perpetrado
não só com o objetivo de saldar dívida existente entre os núcleos criminosos envolvidos.
Com efeito, identifica-se como motivação, a necessidade de manutenção
da credibilidade dos corruptores junto a seus “colaboradores”. Conforme pontuado na
denúncia, no submundo do crime, em que os acordos não são – por óbvio – documentados,
a confiabilidade dos negociantes assume grande relevância.
Caso as promessas ilícitas oferecidas não fossem concretizadas, como se
verificou em relação ao servidor público FERNANDO CÉSAR MESQUITA, não só aquela
empreitada criminosa em especial estaria comprometida; todas as demais negociatas
espúrias que levassem o nome de pessoas pertencentes a tal célula criminosa estariam
inviabilizados.
Destarte, vislumbra-se que também a necessidade de manutenção da
reputação criminosa de JOSÉ RICARDO, ALEXANDRE PAES e EDUARDO VALADÃO
constituiu móvel das condutas empreendidas por tais agentes.
Assim, é flagrante a alta reprovabilidade dos motivos que ensejaram o
crime, os quais devem afetar a pena-base a ser aplicada.
Por seu turno, as consequências do delito são igualmente graves.
Após os achaques, os núcleos criminosos vinculados à MARCONDES &
MAUTONI e à SGR CONSULTORIAS finalmente chegaram a acordo, o que permitiu que
esta permanecesse em operação.
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A extorsão, portanto, efetivamente atingiu o objetivo ao qual se propunha,
qual seja, permitir a continuidade das atividades ilícitas perpetradas pela célula criminosa
ligada à SGR CONSULTORIAS.
Ressalte-se, por oportuno, que o crime de extorsão tem natureza formal,
razão pela qual a obtenção da vantagem econômica pretendida é desimportante para sua
consumação. Verificado o exaurimento, este somente se legitimará ao incremento da pena
base aplicada, por constituir consequência desfavorável do delito.
Sobre tal providência, relevante o magistério de Rogério Greco:
A obtenção da indevida vantagem econômica, prevista no tipo
do art. 158 do Código Penal como o seu especial fim de agir,
é considerada mero exaurimento do crime, tendo
repercussões, entretanto, para efeitos de aplicação da pena,
quando da análise das chamadas circunstâncias judiciais,
previstas pelo caput do art. 59 do mesmo diploma.23
Destarte, dada a concorrência de três circunstâncias judiciais negativas,
entende o MPF, com amparo no parâmetro de aumento da pena base ora adotado, que esta
deve ser majorada em, no mínimo, 2 (dois) anos e 3 (três) meses acima da pena mínima
cominada ao tipo previsto no art. 158 do CP.
Observa-se, outrossim, a presença da agravante descrita no art. 62, I, do
Código Penal, incidente na segunda fase da dosimetria:
Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente
que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a
atividade dos demais agentes; (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)

23 GRECO, Rogério. Código penal: comentado. 4. ed., rev., ampl. e atual. Niterói, RJ: Impetus, 2010. p.
526.
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Como visto, JOSÉ RICARDO, ALEXANDRE PAES DOS SANTOS e
EDUARDO VALADÃO, em comum acordo, contrataram HALYSSON CARVALHO para
a prática da extorsão.
Foram responsáveis, portanto, por impulsionar e determinar, mediante
promessa de pagamento, o crime executado materialmente por HALYSSON.
Cuida-se, pois, de situação que necessariamente agrava a pena a ser
aplicada, nos termos do dispositivo supracitado.
Ademais, nota-se a incidência da agravante genérica descrita no art. 61, II,
b, do CP – igualmente olvidada pelo magistrado responsável pela dosimetria.
Viu-se que a extorsão em comento objetivava coagir MAURO
MARCONDES a repassar a parte do butim cabível ao núcleo criminoso vinculado à SGR,
retida, indevidamente, em função de inadimplemento de obrigação ilícita assumida pela
CAOA junto à organização.
Tal empresa, conforme apurado, também seria uma das beneficiárias dos
ilícitos perpetrados pelo grupo, mas, em função da edição de medida provisória que
renovava benefícios fiscais somente pelo prazo de 5 anos – e não 10 –, recusou, ao menos
inicialmente, o pagamento prometido.
Esse fato dificultou sobremaneira que o núcleo vinculado à SGR arcasse
tempestivamente com as promessas ilícitas realizadas a agentes públicos corrompidos,
como ocorreu com FERNANDO CÉSAR MESQUITA.
Conclui-se, nesse contexto, que a extorsão tinha como objetivo final a
manutenção do funcionamento da célula criminosa vinculada à empresa SGR, bem como da
própria empreitada que moveu a associação dos membros da organização criminosa, qual
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seja, editar medidas provisórias que concedessem benefícios fiscais à empresa MMC e
fraudar julgamento a ser realizado pelo CARF.
Trata-se, com efeito, de crime necessário à garantia do sucesso de todo o
conjunto de crimes que moveu a criação da organização criminosa em comento.
Assim, torna-se imperiosa a majoração da pena de tais agentes em, no
mínimo, 8 anos e 4 meses.

2.4.1.3. Lavagem de dinheiro
A sentença recorrida, na análise de tal delito, aplicou a JOSÉ RICARDO
a pena mínima prevista para o tipo, acrescida apenas do aumento decorrente do benefício da
continuidade delitiva:
Diante dessa exposição, condeno o réu JOSÉ RICARDO DA
SILVA nas penas do art. 1o da Lei 9.613/98 e como pena base
fixo-a em 3 (três) anos de reclusão, por não encontrar na
hipótese nenhuma circunstância desfavorável especificamente.
Considero ter havido continuidade delitiva (art. 71 do CP),
pelo fato de JOSÉ RICARDO ter recebido mais de uma
parcela dos valores, como por exemplo em 01 de abril e 14 de
junho de 2013, além de outras oportunidades, razão suficiente
para aumentar-lhe a pena em 1/3, fixando-a definitivamente a
pena de 4 (quatro) anos de reclusão.
Nos termos do art. 49 do Código Penal, aplico a pena de
multa em 50 dias-multa. Cada dia-multa fica fixado em 1
(um) salário-mínimo, até mês novembro de 2015, último dia
de recebimento de valores pela MARCONDES &
MAUTONI, e que repassaria parte dos valores para a SGR
conforme combinado entre os associados (dos valores
decorrentes da multa julgada pelo CARF e da MP 471)
ALEXANDRE PAES e EDUARDO VALADÃO foram absolvidos de tal
delito. Tais absolvições, contudo, já foram alvo do presente arrazoado.
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No espectro do art. 59 do CP, observa-se que tal dosimetria ignora,
inicialmente, a culpabilidade exacerbada de JOSÉ RICARDO no caso.
Conforme trabalhado, JOSÉ RICARDO possuía formação na área
jurídica, sobretudo na área tributária. Tinha, portanto, conhecimento amplo da ilicitude e
danosidade social inerente ao delito de lavagem de dinheiro.
De igual modo, não se verifica motivo que restringisse seu livre arbítrio,
em ordem a demandar a realização da conduta ilícita. Pelo contrário, juntamente a seus
comparsas, empreendeu diversos esforços para que o processo de lavagem de dinheiro em
comento fosse realizado com perfeição.
Vislumbra-se, pois, grande reprovabilidade da conduta perpetrada, por
JOSÉ RICARDO, bem como por seus comparsas.
A conduta social de JOSÉ RICARDO, bem como de EDUARDO
VALADÃO também merece ser sopesada negativamente. Como visto, tais agentes
possuem robusta formação acadêmica na área jurídica, sobretudo na área tributária, além de
experiência em tal área de trabalho.
Tais conhecimentos, contudo, foram empregados de modo ilícito, na
construção de sofisticado esquema de lavagem de dinheiro.
No que toca às circunstâncias de realização do crime, entende o Parquet
que estas também revelam uma especial danosidade social no crime.
Como visto, os crimes de lavagem de dinheiro foram perpetrados a partir
de complexa teia de relações negociais simuladas, firmadas junto a um conjunto grande de
empresas de fachada ou não.
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No caso, os recursos oriundos da MMC, destinados a irrigar toda a rede
criminosa formada, eram repassados integralmente à MARCONDES & MAUTONI. Esta,
por sua vez, cuidava de repassar o valor devido a cada um dos diversos membros da
organização, igualmente por intermédio de pessoas jurídicas de fachada, como a SGR
CONSULTORIAS.
Tratava-se de medida destinada a atingir basicamente 4 (quatro) objetivos:
recolher menos tributos no montante transferido, robustecer a aparência de legalidade a
todos os repasses decorrentes do rateio, garantir relativa segurança jurídica de que o grupo
ligado à SGR receberia o que lhe fora prometido e distanciar a cúpula da MMC dos crimes
perpetrados em seu benefício.
Destaque-se, por oportuno, que o ajuste que levou à criação do sistema de
lavagem em dinheiro foi fruto de esforço comum, empreendido em conjunto pelos
integrantes da cúpula dos núcleos criminosos ligados à SGR e MARCONDES &
MAUTONI.
Repara-se, portanto, que as transferências ilícitas direcionadas a JOSÉ
RICARDO, ALEXANDRE PAES e EDUARDO VALADÃO contavam com uma tripla
camada de proteção institucional.
Em um primeiro momento, os repasses eram resguardadas por contrato
simulado firmado entre a MMC e a MARCONDES & MAUTONI. Após, os recursos eram
transferidos com fundamento em um segundo contrato simulado, entabulado entre
MARCONDES & MAUTONI e a SGR CONSULTORIAS. Por fim, ocorria a distribuição
às pessoas físicas ligadas a esta empresa de fachada, bem como aos agentes públicos
corrompidos, sob a falsa rubrica de divisão de lucros ou a partir de retiradas em dinheiro
vivo.
Tais fato, sobejamente comprovados na instrução criminal, foram objeto
do tópico “2.2. DA INADEQUAÇÃO DA EMENDATIO LIBELLI PROMOVIDA EM
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RELAÇÃO AO IMPUTADO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA”, trabalhado
no presente arrazoado.
Com efeito, esse refinado meio de execução do delito de lavagem de
dinheiro, cuja complexidade supera o padrão normal admitido pelo tipo penal, impõe a
elevação da pena-base.
Uma coisa é praticar lavagem, o que por si só importa ocultação ou
dissimulação. Outra é valer-se de diferentes, ou mesmo múltiplos, mecanismos de
ocultação e dissimulação, como empresas de fachada, contratos simulados de consultoria,
pagamentos em espécie.
Sobre a possibilidade de exasperação da pena base em razão da
complexidade da execução do delito, sobretudo naqueles de natureza econômica, relevante
o seguinte posicionamento do E. STJ:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 381, II E III, DO CPP NÃO
CONFIGURADA. PENA DE MULTA. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO
À
CONCRETA
SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. FIXAÇÃO DO DIAMULTA NO VALOR MÍNIMO. EVASÃO DE DIVISAS.
DIVERSAS
OPERAÇÕES
"DÓLAR-CABO"
EM
VALORES INFERIORES A R$ 10 MIL. TIPICIDADE.
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
DELITO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DO
ESQUEMA
DE
REMESSA
DE
VALORES.
ADMISSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos
os pontos de discussão apresentados pelas partes, de modo
que a insatisfação com o resultado trazido na decisão não
significa prestação jurisdicional insuficiente ou contrária à
norma do art.
381, III, do CPP. Precedentes.
2. A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na
primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as
circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda,
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determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a
situação econômica do réu.
3. Existe ilegalidade na estipulação do valor do dia-multa em
um salário mínimo, portanto acima do piso legal, sem que
tenha havido apreciação concreta das condições econômicofinanceiras do recorrente na sentença ou no acórdão proferido
na apelação. Nesse caso, deve o valor do dia-multa ser
reduzido ao mínimo legal de 1/30 do salário mínimo, nos
termos do art. 49, § 1º, do Código Penal.
4. A legislação autoriza, em relação ao valor inferior a R$
10.000, 00 (ou seu equivalente em moeda estrangeira), apenas
a saída física de moeda sem comunicação às autoridades
brasileiras. No caso de transferência eletrônica, saída
meramente escritural da moeda, a lei exige, de forma
exclusiva, o processamento através do sistema bancário, com
perfeita identificação do cliente ou beneficiário (Lei n°
9.069/1995, art. 65, caput).
5. No caso das operações "dólar-cabo" existe uma grande
facilidade na realização de centenas ou até milhares de
operações fragmentadas seqüenciais. É muito mais simples do
que a transposição física, por diversas vezes, das fronteiras do
país com valores inferiores a R$ 10.000,00. Admitir a
atipicidade das operações do tipo "dólar-cabo" com valores
inferiores a R$ 10.000,00 é fechar a janela, mas deixar a porta
aberta para a saída clandestina de divisas.
6. A evasão de divisas pode ser praticada de diversas formas,
desde meios muito rudimentares - como a simples saída do
país com porte de dinheiro em valor superior a dez mil reais
sem comunicação às autoridades brasileiras - até a utilização
de complexos esquemas de remessas clandestinas.
7. Não se mostra justo punir da mesma forma condutas tão
distintas como a mera saída física do país na posse de valores
não declarados e um sofisticado esquema de remessa ilícita de
valores como o demonstrado no caso concreto.
8. Recurso parcialmente provido, apenas no que se refere à
fixação do valor do dia-multa.
(REsp 1535956/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016,
DJe 09/03/2016)
Logo, é flagrante a necessidade de aumento da pena base, em razão
da existência de circunstâncias especialmente gravosas.
As consequências do delito são igualmente nefastas.
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Os crimes de lavagem de dinheiro em testilha foram fundamentais à
reciclagem de vultosas quantias de dinheiro direcionadas ao grupo ligado a SGR
CONSULTORIA.
Esses montantes, em última escala, permitiram a remuneração, com
segurança, dos diversos agentes envolvidos na empreitada criminosa, o que dificultou
sobremaneira as investigações pertinentes a tais crimes.
Assim, em última escala, os crimes de lavagem de dinheiro
permitiram que a própria finalidade espúria que moveu a criação da organização criminosa
fosse atingida – consequência esta que deve ser sopesada negativamente.
Dessarte, presentes quatro circunstâncias desabonadoras descritas no
art. 59 do CP, entende o MPF que as penas-base aplicadas aos integrantes da SGR devem
ser acrescidas de, pelo menos, 3 anos e 6 meses acima do valor mínimo estabelecido pelo
tipo.
Na segunda fase da dosimetria, observa-se a presença da agravante
genérica prevista no artigo 61, II, b, do Código Penal.
Na espécie, os crimes de lavagem de dinheiro foram praticados com
o objetivo de permitir a prática de todos os crimes realizados pela organização criminosa.
Constituía, de fato, ferramenta essencial à execução de empreitada delitiva de tamanha
magnitude, responsável por permitir que todos os agentes fossem devidamente remunerados
por sua atuação ilícita.
Colhe-se, nesses termos, que os crimes de lavagem de dinheiro foram
praticados com o objetivo de assegurar a boa execução do plano criminoso destinado a
beneficiar a empresa MMC.
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Assim, devem as penas cominadas a tais réus serem elevadas a, no
mínimo, 8 anos e 9 meses de reclusão.
Por fim, na terceira fase da dosimetria, observa-se a necessidade de
incidência da causa de aumento de pena insculpida no art. 1º, § 4º, da Lei de 9.613/98:
§ 4o A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes
definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por
intermédio de organização criminosa. (Redação dada pela Lei
nº 12.683, de 2012)
Na espécie, cuida-se de causa de aumento de pena que abarca duas
possibilidades, quais sejam, a reiteração delitiva e a prática por meio de organização
criminosa. Trata-se, como restará demonstrado, de peculiaridade relevante à análise do
caso, uma vez que esta incidirá nas condutas dos requeridos por diferentes motivos.
No caso, observa-se que JOSÉ RICARDO praticou tais crimes por
meio de organização criminosa. ALEXANDRE PAES e EDUARDO VALADÃO, embora
tenham concorrido para a prática dos delitos de lavagem de dinheiro e deles se beneficiado,
não se encontravam mais associados àquele no momento da entrada em vigor da Lei
12.850/2013. Por tal motivo, inclusive, a denúncia imputa-lhes apenas a prática de
associação criminosa.
Quanto a estes agentes, contudo, identifica-se a prática reiterada do
crime de lavagem. Realmente, o libelo acusatório narra dois delitos de lavagem perpetrados
no âmbito da célula criminosa da qual participaram.
Nesses termos, faz-se necessário o aumento de pelo menos 1/3 na
pena então estabelecida a tal agente, o que resultaria em uma pena consolidada de ao menos
11 anos e 8 meses.
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Por fim, considerando-se que a reiteração delitiva não foi alvo da
causa de aumento aplicada em relação a JOSÉ RICARDO, faz-se necessária, em relação a
este, a incidência do art. 71 do Código Penal, em sede de unificação das penas.
Assim, necessária a realização de um segundo aumento de 1/6, que
elevaria a pena de JOSÉ RICARDO a um mínimo de 13 anos, 7 meses e 10 dias.

2.4.2. Das penas aplicadas ao núcleo diretivo ligado à MARCONDES & MAUTONI:
MAURO MARCONDES, CRISTINA MAUTONI
2.4.2.1. Corrupção ativa
A sentença recorrida fixou a MAURO MARCONDES a pena de 3
anos de reclusão, em razão da prática do crime de corrupção ativa:
Pelas razões expostas, concluo pelo decreto condenatório de
MAURO MARCONDES MACHADO, pelo crime do art. 333
do Código Penal.
Em face dos artigos 68/59 do CP, avalio que a pena base deve
ser fixada em 3 (três) anos, pelo fato de que tal conduta é
maléfica à ética no serviço público, é de intenso dolo, pela
reprobabilidade social da conduta, pelos motivos do lucro
exorbitante com a corrupção, pelos contratos milionários que
efetivara com a MMC valendo-se deste e de outros crimes.
Em relação a CRISTINA MAUTONI, consignou a absolvição, já
combatida no presente arrazoado.
Tal reprimenda, porém, encontra-se fixada aquém do patamar justo.
Inicialmente, pontua-se a culpabilidade exacerbada de tais agentes
no caso.
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MAURO MARCONDES e CRISTINA MAUTONI têm vasta
experiência na representação de empresas automotivas junto ao Poder Legislativo.
Conhecem bem, portanto, a tênue fronteira entre a licitude e a ilicitude de atividades
relacionadas ao lobby.
A grande experiência no setor levou-os, inclusive, a criar a
MARCONDES & MAUTONI – firma por eles administrada de modo conjunto, sem
hierarquia, e utilizada ocasionalmente para a lavagem de capitais.
Nota-se, portanto, que tais agentes possuíam amplo conhecimento da
necessidade de estrita obediência ao estatuto ético imposto aos presentantes do estado, da
alta reprovabilidade do crime de corrupção ativa, praticada, no caso, com o objetivo de
frustrar a lisura de processo de edição de leis – pilar do Estado Democrático de Direito.
Ademais, por figurarem na cúpula diretiva da célula criminosa ligada
à empresa MARCONDES & MAUTONI, tinham ciência e controle sobre o modo de
execução e momento realização de todos os delitos-meio perpetrados pela organização
criminosa como um todo.
Verificou-se, contudo, que apesar de tais agentes possuírem amplo
conhecimento acerca do forte caráter ilícito da conduta em análise, e possuírem plena
capacidade de agir conforme o Direito, preferiram delinquir.
Logo, é elevada a reprovabilidade das condutas de MAURO
MARCONDES e CRISTINA MAUTONI no crime de corrupção, razão pela qual a pena
base deve ser exasperada, em razão do juízo negativo circundante ao elemento
“culpabilidade”, previsto no art. 59 do Código Penal.
Por sua vez, também são desfavoráveis os motivos que levaram à
prática do crime.
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No caso, o crime de corrupção foi praticado a partir de motivação vil,
gananciosa e fútil, uma vez que seu objetivo dos coautores era beneficiar a empresa MMC
e, assim, obter de modo fácil, benefícios econômicos próprios.
Identifica-se, ademais, que também as consequências do crime
demandam o aumento da pena base.
Conforme amplamente explorado no presente arrazoado, o crime em
testilha integrava parte indispensável da empreitada criminosa levada a cabo pela
organização criminosa, na qual MAURO MARCONDES e CRISTINA MAUTONI
encontravam-se em posição de comando.
Na busca pelo objetivo que moveu a organização criminosa, o crime
de corrupção em comento tinha especial relevância, uma vez que a FERNANDO CÉSAR
MESQUITA fora solicitada a monitoração e intervenção na redação de texto da Medida
Provisória nº 471/09, que concedia benefícios fiscais à MMC.
Tal objetivo espúrio, a seu turno, foi efetivamente atingido pelo
grupo, o que ensejou redução da arrecadação fiscal normalmente esperada, além de alçar a
MMC a posição de vantagem em relação às concorrentes.
Violou, ademais, a própria lisura do procedimento democrático de
edição de espécies normativas, porquanto buscou utilizar o legislativo como mecanismo de
garantia de interesses privados, em detrimento da coisa pública.
Tem-se, portanto, que tal crime integrava o curso causal de
empreitada

ilícita

de grande danosidade social,

incomensuráveis à economia e democracia brasileira.
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responsável

por gerar danos

Outrossim, cabe salientar que o delito de corrupção ativa tem
natureza formal, razão pela qual consuma-se com a simples promessa de vantagem indevida
a agente público.
Nesse contexto, o efetivo pagamento de tal vantagem, comprovado
através de e-mail citado à fl. 03-M dos autos, constitui exaurimento do delito –
circunstância não prevista no standart de reprovação inerente ao tipo, que, por tal motiva,
deve ser sopesada como consequência gravosa.
Nesse diapasão, considerando-se a culpabilidade, motivação, conduta
social consequências do crime, entende o Parquet que a pena-base aplicável a tal crime
deve ser exasperada em, no mínimo, 3 anos e 9 meses.
Verifica-se, ademais, que a dosimetria realizada pela sentença
recorrida olvidou-se de causas de aumento incidentes na segunda fase da dosimetria.
Como visto, o oferecimento de vantagem indevida decorreu de
estratégia criminosa entabulada pelos diversos núcleos que compunham a organização
criminosa, notadamente MAURO MARCONDES, CRISTINA MAUTONI e JOSÉ
RICARDO.
Nota-se, portanto, que, dada a estrutura organizacional do grupo,
MAURO MARCONDES e CRISTINA MAUTONI, em unidade de desígnios com os
demais coautores do delito, atuaram na organização e planejamento de tal delito, ou seja,
opinaram sobre qual seria o agente corrompido, como seria realizada tal oferta, qual seria o
valor oferecido, qual seria a melhor forma de pagamento, de onde adviriam os recursos para
tal pagamento e etc.
De fato, como já trabalhado no presente tópico, tratava-se de
promessa de vantagem indevida feita em nome de toda a organização criminosa.
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É pouco crível, com efeito, que tal agente, individualmente e sem a
concordância dos comparsas, tenha oferecido parcela dos lucros cabíveis ao núcleo
criminoso a agente público a ser corrompido, a título de corrupção.
Logo, à pena base já exasperada, deve-se acrescer o percentual de
pelo menos 1/6, nos termos do art. 62, I, do Código Penal:
Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente
que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a
atividade dos demais agentes; (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
De igual modo, incide no caso a agravante genérica descrita no inciso
61, II, b, do Código penal.
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena,
quando não constituem ou qualificam o crime: (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
(...)
II - ter o agente cometido o crime: (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
(...)
b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a
impunidade ou vantagem de outro crime;
Com efeito, observa-se que o crime de corrupção foi praticado com o
objetivo de monitorar e influir no trâmite de medida provisória editada por força da espúria
influência exercida pelo grupo.
Cuidou-se, pois, de delito-meio, praticado com o intuito de assegurar,
em última escala, o sucesso do plano criminoso que moveu a criação da organização
criminosa, qual seja, permitir a edição indevida de legislação tributária benéfica à MMC
AUTOMOTORES.
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Assim, nítida a incidência da agravante em tela, razão pela qual deve
este juízo promover um segundo aumento de, no mínimo, 1/6 à pena-base.
Destarte, presentes 3 circunstâncias judiciais negativas, bem como 2
agravantes genéricas, entende-se que, após a segunda fase da dosimetria, as penas aplicadas
a MAURO MARCONDES e CRISTINA MAUTONI devem situar-se em, no mínimo, em 7
anos e 8 meses de reclusão.
Por fim, já no terceiro momento da dosimetria, observa-se a
necessidade de incidência da causa de aumento de pena descrita no parágrafo único do art.
333, parágrafo único:
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em
razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou
omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.
No caso, a sentença reconheceu claramente que o agente público
corrompido praticou o ato de ofício solicitado, em clara infração a dever funcional (fls.
128/129):
Enfim, FERNANDO CESAR fez ou recebeu promessa de
vantagem em razão do seu cargo de Diretor não apenas para
monitorar, mas para intervir na tramitação de Medida
Provisória; para isso manteve contato direto com
ALEXANDRE PAES reiteradamente com emails,
telefonemas, encontros pessoais para tratar do seu trabalho
perante a organização criminosa sob a promessa de vantagem,
assim como o fez MAURO MARCONDES e FRANCISCO
MIRTO, tendo FERNANDO depois de muitas cobranças à
quadrilha recebido os valores devidos.

Logo, é flagrante a necessidade de que seja reconhecida a incidente
de tal causa de aumento de pena.24
24 No ponto, assevera-se que a causa de aumento em tela decorre da prática do ato de ofício pelo servidor
público corrompido. Trata-se, portanto, de hipótese distinta do pagamento da vantagem prometida,
utilizado como fundamento para aumento da pena-base – razão pela qual não há se falar em bis in idem
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Enfim, entende-se que a pena final a ser aplicada a tais agentes não
pode ser inferior a 10 anos, 2 meses e 20 dias.

2.4.2.2. Lavagem de dinheiro
A sentença recorrida, em relação ao delito de lavagem de dinheiro,
aplicou a CRISTINA MAUTONI e MAURO MARCONDES as seguintes reprimendas,
respectivamente:
Feitas tais considerações, condeno CRISTINA MAUTONI
MARCONDES MACHADO nas sanções do art. 1o da Lei
9.613/98 e por isso mesmo avalio suas circunstâncias judiciais
(arts. 59/68 do CP): ter tirado grande proveito econômico
dessa atividade criminosa; ter se aproximado de servidores
para levar vantagem, a reprovabilidade social e a gravidade
das condutas.
Diante disso, aplico-lhe a pena base em 03 (três) anos de
reclusão.
Considerando o previsto no §4º do artigo 1o da Lei 9.613/98,
em face dos diversos repasses feitos por CRISTINA
MAUTONI a empresas, como SGR e SPÍNDOLA, e pessoas
diversas, aumento a reprimenda (art. 71 do CP) em 1/3,
condenando-a ao final na pena de 4 (quatro) anos de reclusão.
Fixo a pena de multa no percentual de 100 dias-multa, nos
termos do art. 49 do Estatuto Penal, e cada dia multa deve
corresponder a 1 (um) salário-mínimo de novembro de 2015.
Por ter sido ele [MAURO MARCONDES] o fundador da
associação criminosa, ter concentrado em si todos os valores
objeto da lavagem, ter ficado com a maior parte do lucro dos
negócios ilícitos, ter envolvido servidores públicos nas
negociatas (CARF e MPs), a gravidade das condutas
transgressoras da ética, aplico-lhe a sanção penal básica de 4
(quatro) anos de reclusão.
Por ter feito diversas condutas de lavagem e em relação a
diversas empresas e pessoas, que, no meu entender,
em tais elevações da pena.
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configuram a habitualidade prevista no §4º do art. 10 da Lei
9.613/98 (princípio da especialidade), considero ser caso de
exacerbação da pena pela metade, fixando-a em definitivo à
sanção de seis anos de reclusão.
Novamente, entende o Parquet que tais penas não cumprem a função
de repressão e prevenção a que se propõem.
Em primeiro lugar, urge destacar a culpabilidade exacerbada de
MAURO e CRISTINA em tais delitos.
Conforme trabalhado, tais agentes possuíam longa experiência na
gestão de empresas, decorrente de anos de atuação no mercado, na condição de
representantes de grandes conglomerados automotivos. Tinham, portanto, conhecimento
amplo da ilicitude e danosidade social inerente ao delito de lavagem de dinheiro.
De igual modo, não se verifica motivo que restringisse seu livre
arbítrio, em ordem a demandar a realização da conduta ilícita. Pelo contrário, juntamente a
seus comparsas, empreendeu diversos esforços para que o processo de lavagem de dinheiro
em comento fosse realizado com perfeição.
Vislumbra-se, pois, grande reprovabilidade da conduta perpetrada,
por MAURO MARCONDES e CRISTINA MAUTONI, bem como por seus comparsas.
A conduta social de MAURO e CRISTINA também deve ser
sopesada negativamente.
Demonstrou-se que MAURO e CRISTINA tinham grande influência
junto a representantes da indústria automobilística brasileira. Não obstante, preferiram
utilizá-la para beneficiar indevidamente a empresa MMC e prejudicar a livre concorrência,
em vez de buscar, de forma lícita, a promoção do setor como um todo.
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Por sua vez, as circunstâncias de realização do crime também
denotam especial danosidade social.
Como visto, os crimes de lavagem de dinheiro em testilha foram
perpetrados a partir de complexa teia de relações negociais simuladas, firmadas junto a um
conjunto grande de empresas de fachada ou não.
No caso, os recursos oriundos da MMC, destinados a irrigar toda a
rede criminosa formada, eram repassados integralmente à MARCONDES & MAUTONI.
Esta, por sua vez, cuidava de repassar o valor devido a cada um dos diversos membros da
organização, igualmente por intermédio de pessoas jurídicas de fachada, como a SGR
CONSULTORIAS e GREEN CENTURY.
Tratava-se de medida destinada a atingir basicamente 4 objetivos:
recolher menos tributos no montante transferido, robustecer a aparência de legalidade a
todos os repasses decorrentes do rateio, garantir relativa segurança jurídica de que o grupo
ligado à SGR receberia o que lhe fora prometido e distanciar a cúpula da MMC dos crimes
perpetrados em seu benefício.
Destaque-se, por oportuno, que o ajuste que levou à criação do
sistema de lavagem em dinheiro em testilha foi fruto de esforço comum, empreendido em
conjunto pelos integrantes da cúpula dos núcleos criminosos ligados à SGR e
MARCONDES & MAUTONI, sobretudo MAURO MARCONDES e CRISTINA
MAUTONI.
Repara-se, portanto, que a MARCONDES E MAUTONI – leia-se,
MAURO MARCONDES e CRISTINA MAUTONI – representava o centro de todo o
esquema de lavagem de capitais estabelecido no caso. Por ela passavam todos os repasses
destinados a remunerar os ilícitos perpetrados pela organização criminosa.
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Tal empresa era utilizada, portanto, na primeira e mais importante
camada de ocultação da natureza ilícita dos valores envolvidos na empreitada criminosa em
análise.
Outrossim, apurou-se que MAURO e CRISTINA, no crime em
análise, valeram-se de técnica denominada commingling. Na espécie, escrituraram na
contabilidade da MARCONDES & MAUTONI, de forma mesclada, recursos ilícitos
oriundos da MMC e valores lícitos, decorrentes de efetiva prestação de recursos.
Trata-se, com efeito, de técnica apurada, que bem exemplifica a
sofisticação adotada pelo grupo criminoso no processo de reciclagem de capitais.
Logo, diante da complexidade do processo adotado na lavagem de
dinheiro destinado à SGR e à família SPÍNDOLA, torna-se necessária a exasperação da
pena base.
Uma coisa é praticar lavagem, o que por si só importa ocultação ou
dissimulação. Outra é valer-se de diferentes, ou mesmo múltiplos, mecanismos de
ocultação e dissimulação, como empresas de fachada, mescla de capitais, contratos
simulados de consultoria, pagamentos em espécie.
Sobre a possibilidade de exasperação da pena base em razão da
complexidade da execução do delito, sobretudo naqueles de natureza econômica, relevante
o seguinte posicionamento do E. STJ:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 381, II E III, DO CPP NÃO
CONFIGURADA. PENA DE MULTA. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO
À
CONCRETA
SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. FIXAÇÃO DO DIAMULTA NO VALOR MÍNIMO. EVASÃO DE DIVISAS.
DIVERSAS
OPERAÇÕES
"DÓLAR-CABO"
EM
VALORES INFERIORES A R$ 10 MIL. TIPICIDADE.
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
DELITO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DO
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ESQUEMA
DE
REMESSA
DE
VALORES.
ADMISSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos
os pontos de discussão apresentados pelas partes, de modo
que a insatisfação com o resultado trazido na decisão não
significa prestação jurisdicional insuficiente ou contrária à
norma do art.
381, III, do CPP. Precedentes.
2. A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na
primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as
circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda,
determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a
situação econômica do réu.
3. Existe ilegalidade na estipulação do valor do dia-multa em
um salário mínimo, portanto acima do piso legal, sem que
tenha havido apreciação concreta das condições econômicofinanceiras do recorrente na sentença ou no acórdão proferido
na apelação. Nesse caso, deve o valor do dia-multa ser
reduzido ao mínimo legal de 1/30 do salário mínimo, nos
termos do art. 49, § 1º, do Código Penal.
4. A legislação autoriza, em relação ao valor inferior a R$
10.000, 00 (ou seu equivalente em moeda estrangeira), apenas
a saída física de moeda sem comunicação às autoridades
brasileiras. No caso de transferência eletrônica, saída
meramente escritural da moeda, a lei exige, de forma
exclusiva, o processamento através do sistema bancário, com
perfeita identificação do cliente ou beneficiário (Lei n°
9.069/1995, art. 65, caput).
5. No caso das operações "dólar-cabo" existe uma grande
facilidade na realização de centenas ou até milhares de
operações fragmentadas seqüenciais. É muito mais simples do
que a transposição física, por diversas vezes, das fronteiras do
país com valores inferiores a R$ 10.000,00. Admitir a
atipicidade das operações do tipo "dólar-cabo" com valores
inferiores a R$ 10.000,00 é fechar a janela, mas deixar a porta
aberta para a saída clandestina de divisas.
6. A evasão de divisas pode ser praticada de diversas formas,
desde meios muito rudimentares - como a simples saída do
país com porte de dinheiro em valor superior a dez mil reais
sem comunicação às autoridades brasileiras - até a utilização
de complexos esquemas de remessas clandestinas.
7. Não se mostra justo punir da mesma forma condutas tão
distintas como a mera saída física do país na posse de valores
não declarados e um sofisticado esquema de remessa ilícita de
valores como o demonstrado no caso concreto.
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8. Recurso parcialmente provido, apenas no que se refere à
fixação do valor do dia-multa.
(REsp 1535956/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016,
DJe 09/03/2016)
Necessário,

portanto,

que

tais

circunstâncias

reflitam-se

negativamente na pena a ser aplicada.
As consequências do delito são igualmente nefastas.
Os crimes de lavagem de dinheiro foram fundamentais à reciclagem
de vultosas quantias de dinheiro direcionadas a toda a empreitada criminosa.
Esses montantes, em última escala, permitiram a remuneração, com
segurança, dos diversos agentes envolvidos na empreitada criminosa, o que dificultou
sobremaneira as investigações pertinentes a tais crimes.
Assim, em última escala, os crimes de lavagem de dinheiro
permitiram que a própria finalidade espúria que moveu a criação da organização criminosa
fosse atingida – consequência esta que deve ser sopesada negativamente.
Destarte, presentes 4 circunstâncias desabonadoras descritas no art.
59 do CP, entende o MPF que as penas-base aplicadas aos integrantes da SGR devem ser
acrescidas de, pelo menos, 3 anos e 6 meses acima do valor mínimo estabelecido pelo tipo.
Na segunda fase da dosimetria, observa-se a presença da agravante
genérica prevista no artigo 61, II, b, do Código Penal.
Com relação ao primeiro dispositivo citado, aponta-se que os crimes
de lavagem de dinheiro foram praticados com o objetivo de permitir a prática de todos os
crimes realizados pela organização criminosa. Constituía, de fato, ferramenta essencial à
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execução de empreitada delitiva de tamanha magnitude, responsável por permitir que todos
os agentes fossem devidamente remunerados por sua atuação ilícita.
Colhe-se, nesses termos, que os crimes de lavagem de dinheiro foram
praticados com o objetivo de assegurar a boa execução do plano criminoso destinado a
beneficiar a empresa MMC.
Assim, devem as penas cominadas a tais réus serem elevadas a, no
mínimo, 8 anos e 9 meses de reclusão.
Por fim, na terceira fase da dosimetria, observa-se a necessidade de
incidência da causa de aumento de pena insculpida no art. 1º, § 4º, da Lei de 9.613/98:
§ 4o A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes
definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por
intermédio de organização criminosa. (Redação dada pela Lei
nº 12.683, de 2012)
Como

visto,

os

delitos

de

lavagem

de

dinheiro

foram

engenhosamente perpetrados por organização criminosa, na qual CRISTINA e MAURO
ocupavam posição de liderança.
Nesses termos, faz-se necessário o aumento de pelo menos 1/3 na
pena então estabelecida a tal agente, o que resultaria em uma pena consolidada de ao menos
11 anos e 8 meses.
Diante da continuidade delitiva observada, pontua-se, ainda, em sede
de unificação das penas, a necessidade de aplicação da disposição prevista no art. 71, em
valor de no mínimo 1/6.

2.4.3. Das penas aplicadas a FRANCISCO MIRTO
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2.4.3.1. Organização criminosa
O douto juízo da 10ª Vara da SJ/DF, na sentença recorrida, fixou a
pena de 1 ano e 2 meses de reclusão a FRANCISCO MIRTO, pela prática do crime de
associação criminosa.
Isto posto, com base no art. 383 do CPP, quando o
enquadramento no art. 1o da Lei 12.1850/2013, condeno
FRANCISCO MIRTO FLORÊNCIO DA SILVA, nas penas
do art. 288 do Código Penal.
Em razão da reprovabilidade social da conduta e das
consequências imorais do delito, convenço-me de que a pena
base deve ser fixada em 1 (um) ano e 2 dois meses de reclusão
(art. 59/68 do CP), pena que fica estabelecida em razão de
outras causas que agravem/aumentem ou atenuem/diminuam a
sanção.
Consoante debatido no presente arrazoado, tais fatos não podem ser
capitulados como associação criminosa, e sim ao tipo previsto no art. 2º da Lei nº
12.850/2013.
Observa-se, outrossim, que o padrão de dosimetria dessa nova
tipificação pretendida pelo Parquet não pode se aproximar daquele consignado na sentença
recorrida. Veja-se.
Inicialmente, cumpre salientar a reprovação da culpabilidade de tal
agente.
FRANCISCO MIRTO era pessoa de confiança de MAURO e
CRISTINA e atuava como longa manus da MARCONDES & MAUTONI na capital
federal, sobretudo no que tange a assuntos ilícitos.
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Relembre-se, por oportuno, que FRANCISCO MIRTO trabalhou na
aproximação entre a MARCONDES & MAUTONI e a SGR CONSULTORIA – ato este
fundamental à criação da organização criminosa.
No exercício de tal função, tinha plena consciência da alta
reprovabilidade e danosidade social do fim buscado pela organização criminosa que
integrava, além de plena liberdade para, a qualquer momento, desistir da empreitada
criminosa.
Não havia, portanto, qualquer elemento que condicionasse ou
impusesse sua participação na organização, a denotar que o grave crime perpetrado foi fruto
de livre-arbítrio, exercido em sua plenitude.
Nesse sentido, é imperiosa a elevação da pena com base na aludida
circunstância judicial.
A conduta social do agente igualmente demanda exasperação da
pena-base.
Como dito, FRANCISCO MIRTO era empregado da MARCONDES
& MAUTONI de longa data, o que justificava a confiança de MAURO e CRISTINA em
seus préstimos.
Sua função na empresa, contudo, não era lícita. Como dito, tal agente
atuava como representante dos interesses da MARCONDES & MAUTONI fora de São
Paulo, em especial, sobretudo no que tange a assuntos ilícitos – como o ora trabalhado.
Nota-se, portanto, que sua atividade laboral tinha natureza ilícito, o
que denota a prejudicialidade de sua conduta à sociedade, o que demanda a elevação da
pena base em análise.
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Igualmente, releva pontuar a especial as consequências de realização
do crime são desfavoráveis.
Consoante aposto na sentença recorrida, a organização criminosa em
testilha foi responsável por crimes graves, que botaram em xeque a lisura dos poderes
Executivo e Legislativo.
Por conseguinte, é gravíssima a violação da paz pública criada pela
organização criminosa, o que demanda especial atenção na fixação da pena-base.
Nesse diapasão, presentes 3 circunstâncias desfavoráveis previstas no
art. 59 do Código Penal, aponta-se a necessidade de que a pena cominada ao crime de
organização criminosa seja superior a 4 anos, 10 meses e 15 dias.

2.4.3.2. Corrupção ativa
À fl. 137, a sentença recorrida aplicou a FRANCISCO MIRTO a pena
mínima cominada ao crime de corrupção ativa:
Pelo exposto, condeno FRANCISCO MIRTO FLORÊNCIO
DA SILVA na sanção do art. 333 do Código Penal e, à vista
dos arts. 68/59 do Código Penal, por entender que não há
nenhuma circunstância que possa elevar a pena, aplico-a no
mínimo legal, que torna definitiva à míngua de circunstâncias
majorantes ou minorantes.
Desse modo, condeno FRANCISCO MIRTO FLORÊNCIO à
pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão.
Trata-se, contudo, de dosimetria inadequada, que não se atenta a uma
série de condições que impõe a agravação da pena.
Em primeiro lugar, aponta-se a culpabilidade exacerbada de tal agente.
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FRANCISCO MIRTO possui vasta experiência no mundo dos negócios,
notadamente por sua atuação em nome da MARCONDES & MAUTONI. Conhecem bem,
por conseguinte, a possível ilicitude das condutas praticadas no exercício da atividade à
qual se dedicava.
Não obstante o conhecimento das ilicitudes, atuou de forma proativa na
execução do crime de corrupção. Nesse sentido, relevantes os seguintes trechos:
Cabia-lhe também a conhecer todos os acontecimentos em
Brasília e informar a MAURO MARCONDES e a CRISTINA
MAUTONI a quem prestava serviço, tanto que recebeu quase
quinhentos mil reais pela sua empresa CVEM da Marcondes
& Mautoni.
FRANCISCO MIRTO estava presente na reunião com
PAULO FERRAZ, presidente da MMC, acompanhando
MAURO MARCONDES, e PAULO FERRAZ e Carlos
Alberto da CAOA na sede da SGR em Brasília, quando
EIVANY ANTÔNIO, JOSÉ RICARDO e outros traçaram os
planos da associação criminosa, inclusive com o dinheiro
necessário
para
corromper
FERNANDO
CÉSAR
MESQUITA, além de parlamentares.
FRANCISCO MIRTO e FERNANDO CÉSAR foram os
destinatários do Relatório da SGR enviado para eles por
ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, lhes passando as
dificuldades para o pagamento por MAURO MARCONDES e
para ser destinado a FERNANDO CÉSAR que insistia o
recebimento da sua parte.
A proximidade entre FRANCISCO MIRTO e ALEXANDRE
PAES e
FRANCISCO MIRTO e FERNANDO CÉSAR possibilitou
que a quadrilha chegasse a FERNANDO CESAR que, sob a
promessa de vantagem passou a monitorar o trâmite da
Medida Provisória no Senado, chegando até a auxiliar a
associação em muitos aspectos, entre os quais sobre a Emenda
470 e a Emenda 470 e suas inclusões no Senado (fls. 2155,
Apenso VII, vol. XI).
Assim, conclui-se que FRANCISCO MIRTO tinha plena consciência da
ilicitude do grave delito de corrupção, além de amplo espectro de liberalidade para não
concorrer em sua prática.
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Nesse contexto, afigura-se necessária a elevação da pena-base, em relação
a tal circunstância judicial.
A conduta social de tal agente igualmente merece ser considerada
negativa, vez que, conforme pontuado alhures, dedicava-se, há longa data, à execução de
toda sorte de ilícitos engendrados pela MARCONDES & MAUTONI.
Por sua vez, também são desfavoráveis os motivos que levaram à prática
do crime.
No caso, o crime de corrupção foi praticado a partir de motivação vil,
gananciosa e fútil, uma vez que seu objetivo dos coautores era beneficiar a empresa MMC
e, assim, obter de modo fácil, benefícios econômicos próprios.
Demais disso, dado o empenho de tal agente na execução do plano
criminoso, nota-se, igualmente, que a prática do delito tinha como fundamento reforçar a
confiança de tal agente junto a MAURO MARCONDES e CRISTINA MAUTONI. Assim,
poderia ser incluído em futuras negociatas, que lhe garantissem fácil retorno financeiro.
Identifica-se, ademais, que também as consequências do crime
demandam o aumento da pena base.
Conforme amplamente explorado no presente arrazoado, o crime em
testilha integrava parte indispensável da empreitada criminosa levada a cabo pela
organização criminosa.
Na busca pelo objetivo que moveu a organização criminosa, o crime de
corrupção em comento tinha especial relevância, uma vez que a FERNANDO CÉSAR
MESQUITA fora solicitada a monitoração e intervenção na redação de texto da Medida
Provisória nº 471/09, que concedia benefícios fiscais à MMC.
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Tal objetivo espúrio, a seu turno, foi efetivamente atingido pelo grupo, o
que ensejou redução da arrecadação fiscal normalmente esperada, além de alçar a MMC a
posição de vantagem em relação às concorrentes.
Violou, ademais, a própria lisura do procedimento democrático de edição
de espécies normativas, porquanto buscou utilizar o legislativo como mecanismo de
garantia de interesses privados, em detrimento da coisa pública.
Tem-se, portanto, que tal crime integrava o curso causal de empreitada
ilícita de grande danosidade social, responsável por gerar danos incomensuráveis à
economia e democracia brasileira.
Outrossim, cabe salientar que o delito de corrupção ativa tem natureza
formal, razão pela qual consuma-se com a simples promessa de vantagem indevida a agente
público.
Nesse contexto, o efetivo pagamento de tal vantagem, comprovado
através de e-mail citado à fl. 03-M dos autos, constitui exaurimento do delito –
circunstância não prevista no standart de reprovação inerente ao tipo, que, por tal motiva,
deve ser sopesada como consequência gravosa.
Nesse diapasão, considerando-se a culpabilidade, motivação, conduta
social consequências do crime, entende o Parquet que a pena-base aplicável a tal crime
deve ser exasperada em, no mínimo, 3 anos e 9 meses.
Verifica-se, ademais, que a dosimetria realizada pela sentença recorrida
olvidou-se de causa de aumento incidente na segunda fase da dosimetria.
No caso, é flagrante a incidência a agravante genérica descrita no inciso
61, II, b, do Código penal.
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Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena,
quando não constituem ou qualificam o crime: (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
(...)
II - ter o agente cometido o crime: (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
(...)
b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a
impunidade ou vantagem de outro crime;
Com efeito, observa-se que o crime de corrupção foi praticado com o
objetivo de monitorar e influir no trâmite de medida provisória editada por força da espúria
influência exercida pelo grupo.
Cuidou-se, pois, de delito-meio, praticado com o intuito de assegurar, em
última escala, o sucesso do plano criminoso que moveu a criação da organização criminosa,
qual seja, permitir a edição indevida de legislação tributária benéfica à MMC
AUTOMOTORES.
Assim, nítida a incidência da agravante em tela, razão pela qual deve este
juízo promover um segundo aumento de, no mínimo, 1/6 à pena-base.
Destarte, presentes 4 circunstâncias judiciais negativas, bem como 1
agravante genérica, conclui-se que, após a segunda fase da dosimetria, a FRANCISCO
MIRTO deve situar-se em, no mínimo, em 8 anos e 2 meses de reclusão.
Por fim, já no terceiro momento da dosimetria, observa-se a necessidade
de incidência da causa de aumento de pena descrita no parágrafo único do art. 333,
parágrafo único:
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em
razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou
omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.
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No caso, a sentença reconheceu claramente que o agente público
corrompido praticou o ato de ofício solicitado, em clara infração a dever funcional (fls.
128/129):
Enfim, FERNANDO CESAR fez ou recebeu promessa de
vantagem em razão do seu cargo de Diretor não apenas para
monitorar, mas para intervir na tramitação de Medida
Provisória; para isso manteve contato direto com
ALEXANDRE PAES reiteradamente com emails,
telefonemas, encontros pessoais para tratar do seu trabalho
perante a organização criminosa sob a promessa de vantagem,
assim como o fez MAURO MARCONDES e FRANCISCO
MIRTO, tendo FERNANDO depois de muitas cobranças à
quadrilha recebido os valores devidos.

Logo, é flagrante a necessidade de que seja reconhecida a incidente de tal
causa de aumento de pena.25
Enfim, entende-se que a pena final a ser aplicada a tal agente não pode ser
inferior a 10 anos, 10 meses e 20 dias.

2.4.4. Da pena aplicada a FERNANDO CÉSAR MESQUITA
À fl. 129, a sentença recorrida aplicou a FRANCISCO MIRTO a pena
mínima cominada ao crime de corrupção passiva:
Ante o relato acima, condeno o acusado FERNANDO
CÉSAR DE MOREIRA MESQUITA nas penas do art. 317 do
Código Penal, estabelecendo à pena basilar em 4 (quatro) anos
e 4 (quatro) meses de reclusão, considerando ter participação
na associação criminosa, o fato de ter cobrado dinheiro de
ALEXANDRE PAES, após não ter recebido o prometido, por
25 No ponto, assevera-se que a causa de aumento em tela decorre da prática do ato de ofício pelo servidor
público corrompido. Trata-se, portanto, de hipótese distinta do pagamento da vantagem prometida,
utilizado como fundamento para aumento da pena-base – razão pela qual não há se falar em bis in idem
em tais elevações da pena.
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violar a ética das instituições Públicas (Senado Federal). Essa
condenação se torna definitiva porque estão ausentes as
demais causas previstas no art. 59 e no art. 68 ambos do
Código Penal.
Trata-se, contudo, de dosimetria inadequada, que não se atenta a uma
série de condições que impõe a agravação da pena.
Em primeiro lugar, aponta-se a culpabilidade reprovável de tal agente.
FERNANDO CÉSAR MESQUITA, à época diretor do Senado, possui
ampla experiência no exercício de cargos públicos de alto escalão, como o de presidente do
IBAMA e Governador do Território de Fernando de Noronha.
Detinha, nesse sentido, conhecimento acerca dos imperativos éticos que
norteiam a atividade administrativa estatal, em especial da danosidade inerente ao crime de
corrupção passiva.
A longa vida pública de tal agente, exercida em cargos de alto prestígio e
remuneração, igualmente revela o amplo espectro de arbítrio que este tinha no caso.
De fato, a vantagem pecuniária oferecida, a despeito de significativa, não
era necessária à subsistência de FERNANDO MESQUITA, tampouco diferia de modo
flagrante da remuneração percebida por tal agente no exercício de sua função pública.
Nota-se, portanto, que FERNANDO MESQUITA, de forma amplamente
livre, optou por praticar crime de grave lesividade social.
Nesse contexto, afigura-se necessária a elevação da pena-base, em relação
a tal circunstância judicial.
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Identifica-se, ademais, que também as consequências do crime
demandam o aumento da pena base.
Conforme amplamente explorado no presente arrazoado, o crime em
testilha integrava parte indispensável da empreitada criminosa levada a cabo pela
organização criminosa.
No caso, solicitou-se a FERNANDO CÉSAR MESQUITA que intervisse
na redação de texto da Medida Provisória nº 471/09, responsável por garantir benefícios
fiscais à MMC.
Tal objetivo espúrio, a seu turno, foi efetivamente atingido pelo grupo, o
que ensejou redução da arrecadação fiscal normalmente esperada, além de alçar a MMC a
posição de vantagem em relação às concorrentes.
Violou, ademais, a própria lisura do procedimento democrático de edição
de espécies normativas, porquanto buscou utilizar o Legislativo como mecanismo de
garantia de interesses privados, em detrimento da coisa pública.
Tem-se, portanto, que tal crime integrava o curso causal de empreitada
ilícita de grande danosidade social, responsável por gerar danos incomensuráveis à
economia e democracia brasileira.
Nesse diapasão, considerando-se a culpabilidade, motivação, conduta
social consequências do crime, entende o Parquet que a pena-base aplicável a tal crime
deve ser exasperada em, no mínimo, 2 anos e 6 meses.
Verifica-se, ademais, que a dosimetria realizada pela sentença recorrida
olvidou-se de causa de aumento incidente na segunda fase da dosimetria.
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No caso, é flagrante a incidência a agravante genérica descrita no inciso
61, II, b, do Código penal.
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena,
quando não constituem ou qualificam o crime: (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
(...)
II - ter o agente cometido o crime: (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
(...)
b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a
impunidade ou vantagem de outro crime;
Com efeito, observa-se que o crime de corrupção foi praticado com o
objetivo de monitorar e influir no trâmite de medida provisória editada por força da espúria
influência exercida pelo grupo.
Cuidou-se, pois, de delito-meio, praticado com o intuito de assegurar, em
última escala, o sucesso do plano criminoso que moveu a criação da organização criminosa,
qual seja, permitir a edição indevida de legislação tributária benéfica à MMC
AUTOMOTORES.
Assim, nítida a incidência da agravante em tela, razão pela qual deve este
juízo promover um segundo aumento de, no mínimo, 1/6 à pena-base.
Destarte, presentes 2 circunstâncias judiciais negativas, bem como 1
agravante genérica, conclui-se que, após a segunda fase da dosimetria, a FERNANDO
CÉSAR MESQUITA deve situar-se em, no mínimo, em 5 anos e 3 meses de reclusão.
Por fim, já no terceiro momento da dosimetria, observa-se a necessidade
de incidência da causa de aumento de pena descrita no parágrafo único do art. 317, § 1º, do
Código Penal:
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§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência
da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de
praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
No caso, a sentença reconheceu claramente que o agente público
corrompido praticou o ato de ofício solicitado, em clara infração a dever funcional (fls.
128/129 e 70):
Enfim, FERNANDO CESAR fez ou recebeu promessa de
vantagem em razão do seu cargo de Diretor não apenas para
monitorar, mas para intervir na tramitação de Medida
Provisória; para isso manteve contato direto com
ALEXANDRE PAES reiteradamente com emails,
telefonemas, encontros pessoais para tratar do seu trabalho
perante a organização criminosa sob a promessa de vantagem,
assim como o fez MAURO MARCONDES e FRANCISCO
MIRTO, tendo FERNANDO depois de muitas cobranças à
quadrilha recebido os valores devidos.
Nesse documento (fls. 497, vol. III) consta no histórico de
valores efetuado por ALEXANDRE PAES o seguinte: "5 - do
saldo temos que retirar: a) Fernando Cesar 50.000 + US 10 +
10.000 (adiantamento) = R$ 78.000 pagos".
Ou melhor, o próprio ALEXANDRE PAES historia em 17 de
março de 2010 que o Diretor do Senado Federal já teria
recebido 78.000,00 mil reais.

De igual modo, presente a causa de aumento descrita no art. 327, § 2º, do
CP:
§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores
dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de
cargos em comissão ou de função de direção ou
assessoramento de órgão da administração direta, sociedade
de economia mista, empresa pública ou fundação instituída
pelo poder público. (Incluído pela Lei nº 6.799, de 1980)
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No caso, FERNANDO CÉSAR MESQUITA ocupava cargo em comissão
de alta gradação no Senado Federal, razão pela qual deve incidir a presente causa de
aumento.
Ressalta-se, no ponto, que, presentes duas ou mais causas de aumento de
pena descritas na parte especial do Código Penal, o art. 68, parágrafo único, confere ao juiz
a faculdade – não dever – de realizar apenas um aumento.
Subsidiariamente, caso este juízo entenda impossível a cumulação de
duas causas de aumento previstas na parte especial, entende o MPF que a efetiva prática do
ato de ofício solicitado deva seja sopesada como consequência do crime, a justificar o
aumento da pena base.
Logo, é flagrante a necessidade de que seja reconhecida a incidente de tal
causa de aumento de pena.
Enfim, entende-se que a pena final a ser aplicada a tal agente não pode ser
inferior a 9 anos e 4 meses de reclusão.

2.4.5. Da pena aplicada a PAULO ARANTES FERRAZ
Com relação a PAULO ARANTES FERRAZ, consignou a sentença
recorrida:
Considerando o art. 59 do Estatuto Penal tenho que as
consequências do delito são desfavoráveis pela aprovação no
Senado da Medida Provisória, as circunstâncias do crime,
porque se utilizou de um servidor público, além da violação à
ética administrativa, e, sobretudo por fazer parte de associação
criminosa, sendo um dos seus mentores, aplico a pena base
em 4 (quatro anos) e 2 (dois) meses de reclusão, que torno
definitiva por faltarem as demais circunstâncias do art. 68 do
CP.
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Cuida-se, novamente, de sanção cominada em patamar aquém do
necessário, que ignora diversas circunstâncias que impõem a elevação da sanção.
Em primeiro lugar, insta salientar a culpabilidade exacerbada de tal
agente.
PAULO ARANTES FERRAZ possui grande experiência no mercado
automobilístico nacional, visto que era presidente de uma das maiores empresas do ramo
com atuação no país, a qual aufere lucros anuais significativos e emprega milhares de
funcionários.
Não obstante o pleno conhecimento das regras éticas que norteiam o
mundo negocial, fez uso dos espúrios serviços oferecidos por MAURO MARCONDES e
sua organização criminosa, com o objetivo de reverter, de forma ilícita, autuação tributária
em discussão no CARF e editar medidas provisórias que concedesse benefícios fiscais à
MMC.
No curso de tal empreitada, aceitou e remunerou a prática de diversas
condutas consideradas gravíssimas, como a corrupção do agente público FERNANDO
CÉSAR MESQUITA, responsável por monitorar e influenciar, em prol da MMC, a edição
de texto de Medida Provisória tributária.
Com efeito, a própria sentença recorrida aponta, corretamente, que
PAULO FERRAZ era um dos mentores da organização.
Dessarte, considerando-se que PAULO FERRAZ possuía nítida
consciência da ilicitude de tal conduta e dos resultados dela advindos, assim como amplo
poder de discricionariedade acerca de cometer ou não o delito, torna-se imperiosa a
majoração da pena-base, com fundamento em sua culpabilidade.
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As circunstâncias do crime também denotam especial danosidade.
Como visto, o delito em tela foi planejado e executado por organização
criminosa, composta por agentes com ampla gama de relações interpessoais junto a pessoas
influentes e experiência na prática de crimes dessa natureza.
De fato, sem a expertise dos executores, seria extremamente difícil
identificar servidor público de alta gradação aberto a praticar o ato de ofício requisitado,
bem como realizar o pagamento de forma insidiosa.
Tratou-se, portanto, de providência destinada a garantir o sucesso da
empreitada criminosa e dificultar eventuais investigações sobre o fato.
Nesse contexto, entende o MPF que, demonstrada sofisticação que
permeou a execução do delito, esta deve ser sopesada negativamente na fixação da penabase aplicada.
Identifica-se, ademais, que também as consequências do crime
demandam o aumento da pena base.
Conforme amplamente explorado no presente arrazoado, o crime em
testilha integrava parte indispensável da empreitada criminosa levada a cabo pela
organização criminosa.
Na busca pelo objetivo que moveu a organização criminosa, o crime de
corrupção em comento tinha especial relevância, uma vez que a FERNANDO CÉSAR
MESQUITA fora solicitada a monitoração e intervenção na redação de texto da Medida
Provisória nº 471/09, que concedia benefícios fiscais à MMC.
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Tal objetivo espúrio, a seu turno, foi efetivamente atingido pelo grupo, o
que ensejou redução da arrecadação fiscal normalmente esperada, além de alçar a MMC a
posição de vantagem em relação às concorrentes.
Violou, ademais, a própria lisura do procedimento democrático de edição
de espécies normativas, porquanto buscou utilizar o legislativo como mecanismo de
garantia de interesses privados, em detrimento da coisa pública.
Tem-se, portanto, que tal crime integrava o curso causal de empreitada
ilícita de grande danosidade social, responsável por gerar danos incomensuráveis à
economia e democracia brasileira.
Outrossim, cabe salientar que o delito de corrupção ativa tem natureza
formal, razão pela qual consuma-se com a simples promessa de vantagem indevida a agente
público.
Nesse contexto, o efetivo pagamento de tal vantagem, comprovado
através de e-mail citado à fl. 03-M dos autos, constitui exaurimento do delito –
circunstância não prevista no standart de reprovação inerente ao tipo, que, por tal motiva,
deve ser sopesada como consequência gravosa.
Logo, o MPF pugna que a pena-base aplicável a PAULO FERRAZ deve
ser não inferior a 5 anos e 9 meses.
Verifica-se, ademais, que a dosimetria realizada pela sentença recorrida
olvidou-se de causa de aumento incidente na segunda fase da dosimetria.
No caso, é flagrante a incidência a agravante genérica descrita no inciso
61, II, b, do Código Penal:
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Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena,
quando não constituem ou qualificam o crime: (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
(...)
II - ter o agente cometido o crime: (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
(...)
b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a
impunidade ou vantagem de outro crime;
Com efeito, observa-se que o crime de corrupção foi praticado com o
objetivo de monitorar e influir no trâmite de medida provisória editada por força da espúria
influência exercida pelo grupo.
Cuidou-se, pois, de delito-meio, praticado com o intuito de assegurar, em
última escala, o sucesso do plano criminoso que moveu a criação da organização criminosa,
qual seja, permitir a edição indevida de legislação tributária benéfica à MMC
AUTOMOTORES.
Assim, nítida a incidência da agravante em tela, razão pela qual deve este
juízo promover um segundo aumento de, no mínimo, 1/6 à pena-base.
Por fim, já no terceiro momento da dosimetria, observa-se a necessidade
de incidência da causa de aumento de pena descrita no parágrafo único do art. 333,
parágrafo único:
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em
razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou
omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.
No caso, a sentença reconheceu claramente que o agente público
corrompido praticou o ato de ofício solicitado, em clara infração a dever funcional (fls.
128/129):
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Enfim, FERNANDO CESAR fez ou recebeu promessa de
vantagem em razão do seu cargo de Diretor não apenas para
monitorar, mas para intervir na tramitação de Medida
Provisória; para isso manteve contato direto com
ALEXANDRE PAES
reiteradamente
com emails,
telefonemas, encontros pessoais para tratar do seu trabalho
perante a organização criminosa sob a promessa de vantagem,
assim como o fez MAURO MARCONDES e FRANCISCO
MIRTO, tendo FERNANDO depois de muitas cobranças à
quadrilha recebido os valores devidos.

Logo, é flagrante a necessidade de que seja reconhecida a incidente de tal
causa de aumento de pena.26
Nesse diapasão, entende-se que, diferentemente do que consignado na
sentença recorrida, o quantum necessário da pena aplicada a PAULO FERRAZ não deve
ser inferior a 8 anos, 11 meses e 10 dias.

2.4.6. Da pena aplicada a ROBERT RITTSCHER
Com relação ao crime de lavagem de dinheiro perpetrado ROBERT DE
MACEDO SOARES, a sentença recorrida consignou o seguinte:
Em face do exposto, condeno ROBERT DE MACEDO
SOARES RITTCHER nas penas do art. 1o da Lei n. 9.613/98.
À luz do art. 59 e do art. 68 do Código Penal, considerando as
consequências do delito pela fomento à corrupção e pela
violação à ética fixo a pena base de 3 (três) anos e 45
(quarenta e cinco) dias de reclusão.
Considerando a prática reiterada da lavagem a que alude o §
4o do art. 1o da mesma Lei, aumento a sanção em 1/3 (um
ano e quinze dias) e por tal razão fixo definitivamente a pena
em 4 (quatro) anos e dois meses de reclusão.
26 No ponto, assevera-se que a causa de aumento em tela decorre da prática do ato de ofício pelo servidor
público corrompido. Trata-se, portanto, de hipótese distinta do pagamento da vantagem prometida,
utilizado como fundamento para aumento da pena-base – razão pela qual não há se falar em bis in idem
em tais elevações da pena.
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No que tange à pena-base adequada ao caso, pontua-se, inicialmente, a
culpabilidade exacerbada de tal agente no caso.
ROBERT RITTSCHER, assim como PAULO FERRAZ, possui grande
experiência no mercado automobilístico nacional. Não por outro motivo, foi alçado ao
posto de presidente de uma das maiores empresas do ramo com atuação no país, a qual
aufere lucros anuais significativos e emprega milhares de funcionários.
Em que pese possuísse pleno conhecimento das regras jurídicas que
norteiam a atividade comercial, manteve, de forma consciente, voluntária e com domínio do
fato, o financiamento às reprováveis atividades executadas pelo grupo criminoso formado
por MAURO MARCONDES e seus demais comparsas.
De igual modo, não se verifica motivo que restringisse seu livre arbítrio,
em ordem a demandar a realização da conduta ilícita. Pelo contrário, juntamente com os
demais membros do grupo, empreendeu diversos esforços para que o processo de lavagem
de dinheiro em comento fosse realizado com perfeição.
Vislumbra-se, pois, grande reprovabilidade da conduta perpetrada, por
ROBERT RITTSCHER.
Por sua vez, as circunstâncias de realização do crime também denotam
especial reprovabilidade social.
Como visto, os crimes de lavagem de dinheiro em testilha foram
perpetrados a partir de complexa teia de relações negociais simuladas, firmadas junto a um
conjunto grande de empresas de fachada ou não.
No caso, os recursos oriundos da MMC, destinados a irrigar toda a rede
criminosa formada, eram repassados integralmente à MARCONDES & MAUTONI. Esta,
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por sua vez, cuidava de repassar o valor devido a cada um dos diversos membros da
organização, igualmente por intermédio de pessoas jurídicas de fachada, como a SGR
CONSULTORIAS e GREEN CENTURY.
Tratava-se de medida destinada a atingir basicamente 4 objetivos:
recolher menos tributos no montante transferido, robustecer a aparência de legalidade a
todos os repasses decorrentes do rateio, garantir relativa segurança jurídica de que o grupo
ligado à SGR receberia o que lhe fora prometido e, especialmente, distanciar a cúpula da
MMC dos crimes perpetrados em seu benefício.
Verifica-se, portanto, a existência de complexo sistema de lavagem de
dinheiro, empreendido em conjunto pelos integrantes da cúpula dos núcleos criminosos
ligados à SGR e MARCONDES & MAUTONI, com a aceitação dos representantes da
MMC.
Realmente, uma coisa é praticar lavagem, o que por si só importa
ocultação ou dissimulação. Outra é valer-se de diferentes, ou mesmo múltiplos,
mecanismos de ocultação e dissimulação, como empresas de fachada, mescla de capitais,
contratos simulados de consultoria, pagamentos em espécie.
Nesse diapasão, assenta-se que tal requinte no momento da execução do
delito, que dificultou sobremaneira a identificação dos responsáveis por sua prática, deve
ser sopesado como característica negativa, no momento de individualização da reprimenda
adequada.
As consequências do delito são igualmente relevantes.
Os crimes de lavagem de dinheiro em testilha foram fundamentais à
reciclagem de vultosas quantias de dinheiro direcionadas a toda a empreitada criminosa.
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Esses montantes, em última escala, permitiram a remuneração, com
segurança, dos diversos agentes envolvidos na empreitada criminosa, o que dificultou
sobremaneira as investigações pertinentes a tais crimes.
Assim, em última escala, os crimes de lavagem de dinheiro permitiram
que a própria finalidade espúria que moveu a criação da organização criminosa fosse
atingida – consequência esta que deve ser sopesada negativamente.
Na segunda fase da dosimetria, observa-se a presença da agravante
genérica prevista no artigo 61, II, b, do Código Penal.
No caso, aponta-se que os crimes de lavagem de dinheiro foram
praticados com o objetivo de permitir a prática de todos os crimes realizados pela
organização criminosa. Constituía, de fato, ferramenta essencial à execução de empreitada
delitiva de tamanha magnitude, responsável por permitir que todos os agentes fossem
devidamente remunerados por sua atuação ilícita.
Colhe-se, nesses termos, que os crimes de lavagem de dinheiro foram
praticados com o objetivo de assegurar a boa execução do plano criminoso destinado a
beneficiar a empresa MMC.
Por fim, aponta-se que, na terceira fase da dosimetria, este juízo olvidouse de consignar a incidência da causa de aumento de pena insculpida no art. 1º, § 4º, da Lei
de 9.613/98:
§ 4o A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes
definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por
intermédio de organização criminosa. (Redação dada pela Lei
nº 12.683, de 2012)
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Como visto, os delitos de lavagem de dinheiro foram engenhosamente
perpetrados por organização criminosa, financiada por ROBERT RITTSCHER no período
em que ocupou a presidência da MMC.
Ao fim, diante da continuidade delitiva observada, pontua-se, ainda, em
sede de unificação das penas, a necessidade de aplicação da disposição prevista no art. 71,
em valor de no mínimo 1/6.
Logo, considerando todas as omissões da sentença recorrida ora
pontuadas, entende o MPF que a pena aplicada a ROBERT RITTSCHER não pode ser
inferior a 10 anos, 2 meses e 15 dias.

2.5.

DA

NECESSIDADE

DE

ARBITRAMENTO

DE

VALOR

MÍNIMO

NECESSÁRIO AO RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO
Em sua denúncia, o MPF requereu ao douto juízo da 10ª Vara Federal da
SJ/DF que, em caso de condenação, desde logo arbitrasse valor mínimo destinado à
reparação do prejuízo ao erário decorrente dos crimes ora descritos, nos termos do art. 387,
IV, do Código de Processo Penal:
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (Vide
Lei nº 11.719, de 2008)
(...)
IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados
pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo
ofendido; (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
Na oportunidade, entendeu-se que o valor mínimo necessário à atenção de
tal mister seria de R$ 879.500.00,00, valor extraído do cálculo de renúncia fiscal presente
na exposição de motivos da Medida Provisória nº 471/2009.
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Não obstante tal pedido expresso, a sentença ora recorrida restou silente
sobre o tema.
Nesse sentido, o Parquet opôs embargos declaratórios, com o objetivo de
obter manifestação judicial sobre tal pedido.
Os aclaratórios foram conhecidos, mas desprovidos nesse ponto.
Em sentença de fls. 10935/10953, o juízo refutou tal pedido, ao
argumento de que:
Também não é pertinente a condenação dos réus na perda de
valores em favor da União, na ordem de R$ 879.500.000,00,
com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, como
valor mínimo de reparação, pois não restou demonstrado, na
instrução criminal, dano patrimonial ao Erário resultante
dos incentivos fiscais propiciados pela Medida Provisória nº
471/2009, ou seja, a não fomentação do desenvolvimento
regional onde as empresas automotivas fiscais envolvidas
foram instaladas.
Tal argumentação não procede.
Inicialmente, cumpre destacar que o pedido de ressarcimento ao erário foi
expressamente requerido pelo MPF em sua denúncia.
Na oportunidade, inclusive, apontou-se claramente o método de cálculo
de tal montante, qual seja (fl. 03-X dos autos):
soma do valor anual da renúncia, em razão da mudança
efetivada na Lei nº 9.826/99 até 2015 (nos dois últimos anos
adotou-se a média conservadora de trezentos milhões de
reais), cujo valor foi dividido por dois, considerando a
presença da CAOA, além da MMC, como beneficiária da
empreitada criminosa.
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Logo, é de conhecimento das partes e do próprio juízo que a presente ação
penal destinava-se tanto à aplicação de reprimendas, em razão dos delitos ora imputados,
bem como o estabelecimento, de plano de quantum mínimo a ser indenizado.
Verifica-se, contudo, que tal ciência não foi apenas formal pelas partes;
estas, de fato, exerceram contraditório sobre tal ponto ao longo da instrução processual.
Conforme amplamente demonstrado nos autos, as defesas apresentadas
pelos réus sustentaram, primordialmente, a ausência de materialidade dos crimes
reconhecidos na sentença recorrida. Por conseguinte, seria – na visão dos réus – descabido
qualquer ressarcimento ao erário.
Tal tese defensiva, contudo, foi rechaçada pela sentença recorrida, que,
corretamente, reconheceu que a Medida Provisória 471/09, responsável por conceder
substanciais benefícios fiscais às empresas MMC e CAOA, não foi editada em atenção ao
interesse público. Foi, em verdade, fruto de trama criminosa, por meio da qual empresas
privadas deixaram de recolher milhões de reais aos cofres públicos.
Logo, reconhecida a ilicitude das condutas que motivaram a edição do
normativo em tela, é inarredável a conclusão de que os valores obtidos pelas montadoras a
título de benesses fiscais são indevidos.
Pontua-se, outrossim, que, conforme narrado na denúncia, na denúncia, o
valor em comento é tão somente aquele claramente devido, independentemente de maiores
análises.
De fato, o cálculo apresentado pelo Parquet leva em conta médias
conservadoras de renúncia fiscal e desconsidera eventuais ganhos marginais obtidos pelas
beneficiárias, como benefícios em competitividade frente a concorrentes não abarcadas pelo
benefício – itens que certamente elevariam o valor a ser ressarcido, mas que, devido à
inadequação do rito, não poderiam ser calculados na presente ação penal.
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Nesse contexto, não é correto afirmar não estar demonstrado, nos autos, o
prejuízo a ser ressarcido. Como visto, é conclusão direta, óbvia e inarredável do
reconhecimento da ilicitude da edição da MP em testilha.
Logo, torna-se imperioso que este Tribunal sane a reiterada omissão
perpetrada pela sentença recorrida em tal ponto, e estipule aos réus o dever de pagar, como
valor mínimo de reparação, o montante de R$ 879.500.000,00, nos termos do art. 387, IV,
do CPP.

3. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer que este Egrégio
Tribunal conheça e proveja a presente apelação para que a sentença ora impugnada seja
reformada, e, assim:
1) declare a inadequação da emendatio libelli promovida nos
autos, e, deste modo, condene os réus JOSÉ RICARDO,
MAURO

MARCONDES,

CRISTINA

MAUTONI,

FRANCISCO MIRTO e ROBERT RITTSCHER às penas
previstas no art. 2º da Lei nº 12.850/2013;
2) condene ALEXANDRE PAES DOS SANTOS às penas
previstas para o crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei
nº 9.613/98);
3) condene EDUARDO GONÇALVES VALADÃO às penas
previstas para os crimes de corrupção ativa (art. 333 do CP);
extorsão (art. 158 do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei
nº 9.613/98);
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4)

condene

CRISTINA

MAUTONI

MARCONDES

MACHADO às penas previstas para o crime de corrupção
ativa (art. 333 do CP);
5) condene ROBERT DE MACEDO SOARES RITTSCHER,
às penas previstas para o crime de organização criminosa (art.
2º da Lei nº 12.850/2013);
6) majore as penas aplicadas a JOSÉ RICARDO DA SILVA,
ALEXANDRE
VALADÃO,

PAES
MAURO

DOS

SANTOS,

EDUARDO

MARCONDES,

CRISTINA

MAUTONI, FRANCISCO MIRTO, ROBERT RITTSCHER,
PAULO FERRAZ e FERNANDO CÉSAR MESQUITA, nos
termos apresentados no tópico “2.4. DA NECESSÁRIA
REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS APLICADAS”,
do presente arrazoado.
7) arbitre, com base no art. 387, IV, do Código de Processo
Penal, valor mínimo de reparação a ser pago solidariamente
pelos réus, no valor de R$ 879.500.000,00;
8) por fim, em atenção ao entendimento consignado no
julgamento do HC 126292/SP, determine o cumprimento
imediato das penas aplicadas aos réus, caso sejam
confirmadas por este Egrégio Tribunal.

Brasília/DF, 19 de agosto de 2016.

HEBERT REIS MESQUITA
Procurador da República
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