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RECURSOS ESPECIAIS. ADMISSIBILIDADE. ÓBICES 
PRELIMINARES. DENÚNCIA ANÔNIMA. INEXISTÊNCIA. 
MINISTÉRIO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO. NULIDADE DO 
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PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SIGILO FISCAL E 
TELEFÔNICO.  QUEBRA. NULIDADES. PERSECUÇÃO 
PENAL. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO NÃO UTILIZADOS 
PARA DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO PENAL. MATÉRIAS 
ANALISADAS EM HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO. 
ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADES NA 
INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO 
DO ACÓRDÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. 
FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSOS ESPECIAIS 
CONHECIDOS PARA REDUZIR AS PENAS IMPOSTAS. 
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO, PARA 
CORRÉUS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO. 
1. A oposição de embargos infringentes contra acórdão não unânime 
proferido em apelação exige, consoante a jurisprudência desta Corte, 
que o recurso especial interposto contra a parte unânime do decisum 
proferido em apelação seja ratificado no prazo de interposição de 
recurso especial contra o acórdão exarado nos embargos infringentes.
2. O entendimento jurisprudencial e doutrinário é firme quanto ao 
julgador não estar obrigado a rebater, de forma pormenorizada, todas 
as questões trazidas pelas partes, desde que fundamente 
suficientemente sua decisão com os elementos que foram 
determinantes à formação de seu entendimento na solução do 
problema. O acórdão, nesse particular, contestou, ponto por ponto, 
todas as questões relevantes para o deslinde do processo e que foram 
alegadas pela defesa. Inexiste, portanto, omissão.
3. Uma vez analisada, em habeas corpus, a legalidade formal das 
interceptações telefônicas, da quebra de sigilo fiscal, da possibilidade 
de investigação promovida pelo Ministério Público, bem como 
reafirmada a inexistência de nulidades insertas no referido 
procedimento, não há como reiterar idêntico pedido em recurso 
especial, porquanto preclusas as matérias. Cuidando-se de 
questionamento sobre a validade formal de decisão que autorizou a 
interceptação telefônica dos então investigados, a avaliação é 
predominantemente objetiva e não se altera com particularidades que 
até poderiam render margem a sucessivas apreciações judiciais, fosse 
o caso de providência cautelar de natureza pessoal, qual a prisão 
preventiva. É que, nesta última hipótese, o exame judicial recai não 
apenas sobre o fumus comissi delicti, mas, especialmente, sobre o 
periculum libertatis, consistente na aferição do grau de 
periculosidade do agente – conforme os sinais, do presente e do 
passado, de seu comportamento –, a autorizar, amiúde, que um 
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mesmo decreto preventivo seja válido para um investigado e inválido 
para outro. A seu turno, na medida cautelar de natureza probatória, 
como a que ora se examina, a decisão judicial, conquanto tomando 
como pressupostos também a prova de materialidade do crime e os 
indícios razoáveis de sua autoria, busca, acima de tudo, evitar o 
perecimento do direito punitivo estatal, ante a constatação de que 
outras providências menos gravosas não se mostrem idôneas a 
conduzir ao esclarecimento do delito investigado. 
4. É insubsistente a alegação de que todo o procedimento 
investigatório foi deflagrado com base em denúncia anônima quando, 
na verdade, iniciou-se a partir de noticia criminis encaminhada ao 
Ministério Público pela Secretaria da Fazenda (Coordenadoria da 
Administração Tributária – CAT), subsidiado em análises internas 
feitas pela Equipe de Inteligência Fiscal, a partir de uma denúncia de 
sonegação fiscal. A referida análise culminou em produção de 
relatório de inteligência, o qual continha informações protegidas pelo 
sigilo fiscal. Tais informações, contudo, não foram utilizadas para 
subsidiar a denúncia ou mesmo a sentença condenatória, fato que 
pode ensejar algum reflexo na persecução penal ou no édito 
condenatório.
5. Fica caracterizado o crime de lavagem quando o acórdão, de 
maneira objetiva, detalha todo o modus operandi para dar aparência 
de licitude na movimentação de dinheiro oriunda de práticas 
criminosas, e mostra-se inviável a pretensão de reverter o quadro 
fático descrito pelo Tribunal de origem, haja vista o óbice contido no 
enunciado da Súmula n. 7 do STJ. O mesmo se diga em relação ao 
delito de quadrilha, cuja descaracterização enseja o reexame de 
provas, máxime porque, segundo o acórdão recorrido, ficou 
evidenciado, por meio dos elementos de convicção, o vínculo 
associativo permanente entre os acusados, com características de 
estabilidade e permanência.
6. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, a reparação 
civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no 
art. 387, IV, do Código de Processo Penal, inclui também os danos 
de natureza moral, e, para que haja a fixação na sentença do valor 
mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, 
sob pena de afronta à ampla defesa. No caso, houve pedido de 
reparação, conforme reconhece o próprio recorrente, sem, contudo, 
haver sido pleiteado valor específico.
7. A despeito de não existir óbice para a fixação de valor mínimo, a 
ser arbitrado nos termos do art. 387, IV, do CPP, nada obsta, como 
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ressaltou o acórdão recorrido de maneira fundamentada 
(principalmente pela complexidade que envolve o caso), que haja a 
postergação da apuração do valor devido em ação própria. 
Precedentes.
8. É flagrante o constrangimento ilegal quando a vetorial referente à 
circunstância do delito não é justificada explicitamente, de modo a 
particularizar quais fatores (tempo, lugar ou modo de execução) 
foram levados em consideração para a fixação da pena-base acima do 
mínimo legal. De igual modo, é passível de correção, ainda que por 
meio de habeas corpus de ofício, a majoração do crime de lavagem 
de dinheiro em razão de haver sido praticado por organização 
criminosa quando, ao tempo do crime, inexistia um conceito, para 
fins de tipicidade penal, sobre o que seria organização criminosa. 
Precedentes. 
9. Recursos especiais interpostos por Francisco Borges de Souza 
Júnior e Rubem Manoel Fernandes Rosa Filho não providos. 
Recursos especiais interpostos por José Roberto Bruno Polotto, 
Oscar Victor Rollemberg Hansen, José Antônio Neves e Claudiomiro 
Marcelo Gaiardo conhecidos em parte e, nessa extensão, providos 
para reduzir as penas impostas. Ordem de habeas corpus concedida, 
de ofício, para reduzir as penas fixadas para os demais corréus.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Sexta Turma,  prosseguindo no julgamento após o 

voto-vista do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz conhecendo parcialmente dos 

recurso de J R B P, O R H, J A N e C M G a fim de, na parte conhecida, 

dar-lhes provimento, expedindo, ainda, ordem de ofício e determinando o 

início da execução da pena, à exceção dos réus que tiveram a pena privativa de 

liberdade substituída por restrição de direitos, sendo acompanhado pelos Srs. 

Ministros Antônio Saldanha Palheiro e Maria Tereza de Assis Moura, por 

maioria, conhecer parcialmente dos recursos de J R B P, O R H, J A N e C M 

G e dar-lhes provimento; expedir, ainda, ordem de ofício e determinar a 

execução da pena, nos termos do voto do Senhor Ministro Rogerio Schietti 

Cruz, que lavrará o acórdão. Vencido o Sr. Ministro Relator. Ausente, nesta 
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assentada, o Sr. Ministro Nefi Cordeiro. Votaram com o Sr. Ministro Rogerio 

Schietti Cruz os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro e Maria Thereza de 

Assis Moura. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Nefi Cordeiro. Presidiu 

o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 

 
Brasília (DF), 07 de dezembro de 2017

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.639.698 - SP (2016/0308937-0)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR: Trata-se de 

recursos especiais interpostos por J A N, F B de S J, O V R H, R M F R F, J R B 

P, e A C, e de agravos manifestados por J A N e R M F R F, todos com origem 

nos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação 

Criminal n. 0077446-88.2009.8.26.0576 e nos Embargos Infringentes e de 

Nulidade n. 0077446-88.2009.8.26.0576/50005.

 Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra os 

recorrentes O V R H, F B de S J, J A N, imputando-lhes a prática dos crimes 

tipificados nos arts. 171 c/c o art. 71, 288, caput, 299 c/c o art. 71, e 333, todos do 

Código Penal, e no art. 1º, caput, V e VII, § 1º, I, e § 2º, II, da Lei n. 9.613/1998. Em 

relação ao recorrente R M F R F, foi-lhe atribuído o cometimento dos delitos do 

art. 288, caput, do Código Penal, e do art. 1º, caput, V e VII, § 1º, I, e § 2º, II, da Lei 

n. 9.613/1998. No tocante ao recorrentes J R B P, foi denunciado como incurso no 

art. 288, caput, do Código Penal, no art. 299 c/c o art. 71, todos Código Penal, e 

no art. 1º, caput, V e VII, § 1º, I, e § 2º, II, da Lei n. 9.613/1998. Por sua vez, 

imputou-se ao recorrente A C a prática dos delitos do art. 288, caput, 299 c/c o 

art. 71, 171 c/c o 171, todos Código Penal e do art. 1º, caput, V e VII, § 1º, I, e § 2º, 

II, da Lei n. 9.613/1998.

O Juízo da 5ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri da comarca de São 

José do Rio Preto/SP recebeu a denúncia em 12/1/2010 (fls. 3.769/3.761). Após a 

instrução processual, em 15/8/2011, sobreveio sentença condenando os 

recorrentes às seguintes reprimendas:

1) O V R H

1.1) 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão (art. 288, caput, do Código 

Penal);
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1.2) 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, majorados 

em 2/3 pela continuidade delitiva, totalizando 2 anos, 3 meses e 6 dias de 

reclusão e 20 dias-multa, no valor unitário de 5 salários-mínimos (art. 299, caput, 

c/c o art. 71 do Código Penal);

1.3) 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, majorados 

em 2/3 pela continuidade delitiva, totalizando 2 anos, 3 meses e 6 dias de 

reclusão e 20 dias-multa, no valor unitário de 5 salários-mínimos (art. 171, caput, 

c/c o art. 71 do Código Penal);

1.4) 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, majorados 

em 1/6 pela continuidade delitiva, totalizando 3 anos, 2 meses e 3 dias de 

reclusão e 14 dias-multa, no valor unitário de 5 salários-mínimos (art. 333, caput, 

c/c o art. 71 do Código Penal); e

1.5) 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 16 dias-multa, no valor 

unitário de 5 salários-mínimos (art. 1º, caput, V e VII, § 1º, I, § 2º, II, e § 4º, da Lei n. 

9.613/1998).

Pelo concurso material, as penas foram somadas, totalizando 14 anos, 

6 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento 70 

dias-multa, no valor unitário de 5 salários-mínimos.

2) F B de S J

2.1) 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão (art. 288, caput, do Código 

Penal);

2.2) 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, 

exasperados em 1/6 pelo crime continuado, totalizando 1 ano, 7 meses e 1 dia de 

reclusão e 14 dias-multa, no valor unitário de 5 salários-mínimos (art. 299, caput, 

c/c o art. 71 do Código Penal);

2.3) 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, majorados 

em 2/3 pela continuidade delitiva, totalizando 2 anos, 3 meses e 6 dias de 
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reclusão e 20 dias-multa, no valor unitário de 5 salários-mínimos (art. 171, caput, 

c/c o art. 71 do Código Penal);

2.4) 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, no valor 

unitário de 5 salários-mínimos (art. 333, caput, c/c o art. 71 do Código Penal); e

2.5) 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 16 dias-multa, no valor 

unitário de 5 salários-mínimos (art. 1º, caput, V e VII, § 1º, I, § 2º, II, e § 4º, da Lei n. 

9.613/1998).

Em razão do concurso material, as penas foram somadas, totalizando 

13 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 62 

dias-multa, no valor unitário de 5 salários-mínimos.

3) J R B P

3.1) 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão (art. 288, caput, do Código 

Penal);

3.2) 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, majorados 

em 1/6 pela continuidade delitiva, totalizando 2 anos, 3 meses e 6 dias de 

reclusão e 20 dias-multa, no valor unitário de 1/2 salário-mínimo (art. 299, caput, 

c/c o art. 71 do Código Penal); e

3.3) 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 16 dias-multa, no valor 

unitário de 1/2 salário-mínimo (art. 1º, caput, V e VII, § 1º, I, § 2º, II, e § 4º, da Lei n. 

9.613/1998).

Diante do concurso material, as penas totalizaram 9 anos e 26 dias de 

reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 36 dias-multa, no valor 

unitário de 1/2 salário-mínimo;

4) A C 

4.1) 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão (art. 288, caput, do Código 

Penal);

Documento: 1591523 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 20/02/2018 Página  8 de 10



 

 

Superior Tribunal de Justiça

4.2) 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, majorados 

em 1/6 pela continuidade delitiva, totalizando 2 anos, 3 meses e 6 dias de 

reclusão e 20 dias-multa, no valor unitário de 1/2 salário-mínimo (art. 299, caput, 

c/c o art. 71 do Código Penal);

4.3) 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, majorados 

em 1/6 pela continuidade delitiva, totalizando 2 anos, 3 meses e 6 dias de 

reclusão e 20 dias-multa, no valor unitário de 1/2 salário-mínimo (art. 171, caput, 

c/c o art. 71 do Código Penal); e

4.4) 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 16 dias-multa, no valor 

unitário de 1/2 salário-mínimo (art. 1º, caput, V e VII, § 1º, I, § 2º, II, e § 4º, da Lei n. 

9.613/1998).

Em razão do concurso material, as penas totalizaram 11 anos, 4 meses 

e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 56 dias-multa, no valor unitário 

de 1/2 salário-mínimo.

5) J A N

5.1) 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão (art. 288 do Código Penal);

5.2) 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, majorados 

em 1/6 pela continuidade delitiva, totalizando 2 anos, 3 meses e 6 dias de 

reclusão e 20 dias-multa, no valor unitário de 1/2 salário-mínimo (art. 299, caput, 

c/c o art. 71 do Código Penal);

5.3) 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, majorados 

em 1/6 pela continuidade delitiva, totalizando 2 anos, 3 meses e 6 dias de 

reclusão e 20 dias-multa, no valor unitário de 1/2 salário-mínimo (art. 171, caput, 

c/c o art. 71 do Código Penal);

5.4) 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, majorados 

em 1/6 pela continuidade delitiva, totalizando 3 anos, 2 meses e 3 dias de 

reclusão e 14 dias-multa, no valor unitário de 5 salários-mínimos (art. 333, caput, 
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c/c o art. 71 do Código Penal); e

5.5) 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 16 dias-multa, no valor 

unitário de 1/2 salário-mínimo (art. 1º, caput, V e VII, § 1º, I, § 2º, II, e § 4º, da Lei n. 

9.613/1998).

Diante do concurso material, as penas totalizaram 14 anos, 6 meses e 5 

dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 70 dias-multa, no valor unitário de 

1/2 salário-mínimo.

6) R M F R F

6.1) 1 ano e 2 meses de reclusão (art. 288 do Código Penal); e

6.2) 4 anos e 8 meses de reclusão e 14 dias-multa, no valor unitário 

mínimo legal (art. 1º, caput, V e VII, § 1º, I, § 2º, II, e § 4º, da Lei n. 9.613/1998).

Pelo concurso material, as penas totalizaram 5 anos e 10 meses de 

reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 14 dias-multa, no valor 

unitário mínimo.

A defesa e a acusação apelaram. O Tribunal de origem, por maioria, 

negou provimento ao recurso ministerial e proveu parcialmente os recursos 

defensivos, a fim de absolver os recorrentes da imputação de prática do crime do 

art. 299 do Código Penal, bem como para declarar extinta a punibilidade de A C, 

pela prescrição da pretensão punitiva, em relação aos delitos dos arts. 171 e 288 

do Código Penal (fls. 13.585/13.659).

Houve a oposição de embargos de declaração pelas defesas, que 

foram rejeitados (fls. 13.796/13.807).

Seguiu-se a interposição de embargos infringentes e de recursos 

especiais. 

Os embargos infringentes foram desprovidos (fls. 14.025/14.039), 

porém, reconheceu-se a prescrição da pretensão punitiva em relação ao corréu A 

Y C T. A defesa de F B de S J opôs embargos de declaração, que foram 
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rejeitados (fls. 14.753/14.756).

Nos recursos especiais, foram trazidas as seguintes teses:

1) recursos especiais de O V R H (alíneas a, b e c – fls. 14.999/15.268 

e 17.045/17.067)

A defesa trouxe a alegação de ofensa aos seguintes dispositivos:

1.1) art. 5º, § 3º, do Código de Processo Penal, e do art. 2º, I, da Lei n. 

9.296/1996, ao argumento de não ser possível iniciar as investigações apenas 

com base em denúncia anônima, o que causaria nulidade absoluta desde o 

começo do procedimento;

1.2) art. 10, § 1º, do Código de Processo Penal, porque a investigação, 

além de ter sido indevidamente realizada pelo Ministério Público, foi feita com 

desrespeito aos preceitos legais que regulamentam investigações criminais (fl. 

15.035);

1.3) arts. 2º, inciso II, 5º e 6º da Lei n. 9.296/1996 e divergência 

jurisprudencial, aduzindo haver nulidade das interceptações telefônicas, pela falta 

de necessidade da medida, que teria sido a primeira diligência determinada, 

sendo deferida sem fundamentação, assim como as sucessivas prorrogações, as 

quais poderiam se limitar a apenas um período de 15 dias, além de não poder ter 

sido conduzida pelo Ministério Público, pela falta de atribuição para fazê-lo;

1.4) arts. 7º, 8º, e 9º da Lei n. 9.296/1996 e aos arts. 203, 252 e 258 do 

Código de Processo Penal, aduzindo serem nulas as interceptações telemáticas, 

pela ausência de demonstração da necessidade da medida e porque não 

observado o procedimento legal na sua efetivação. Argui que, pela maneira como 

ocorreram as interceptações, seria inviável aferir a veracidade do material 

interceptado;

1.5) art. 198 do Código Tributário Nacional e ao art. 11 da Convenção 

Americana de Direitos Humanos, além de divergência jurisprudencial, pela 

ilicitude das provas, porque teria havido o repasse de dados fiscais ao Ministério 
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Público, pela Receita estadual, sem a prévia autorização judicial de quebra do 

sigilo fiscal;

1.6) art. 41 do Código de Processo Penal, pela inépcia da denúncia, 

pois, através da narrativa fática expendida na peça vestibular restou impossível 

compreender exatamente quais crimes, em qual tempo e como teria incorrido 

em suas práticas (fl. 15.092);

1.7) art. 41 do Código de Processo Penal, porque teria havido o 

oferecimento de evidente denúncia alternativa (fl. 15.101), pois esta não teria 

conseguido imputar ao recorrente fato típico, certo e determinado (fl. 15.102);

1.8) arts. 402 e 563 do Código de Processo Penal e dissenso 

pretoriano, pela existência de nulidade em razão do indeferimento de diligências 

complementares, que seriam relevantes e pertinentes à causa;

1.9) art. 234 do Código de Processo Penal, porque haveria nulidade 

pelo indeferimento do acesso ao processo administrativo disciplinar em trâmite na 

Delegacia Regional Tributária, em que se apurava eventuais desvios funcionais 

dos agentes fiscais de rendas responsáveis pela inspeção do mercado de 

borracha natural na região de São José do Rio Preto (fl. 15.140), sendo que ao 

recorrente era imputada a prática do crime de corrupção ativa;

1.10) art. 381, III, do Código de Processo Penal, e divergência 

pretoriana, porque a sentença seria carente de fundamentação;

1.11) art. 288 do Código Penal e divergência jurisprudencial, porque 

seria atípico o delito de formação de quadrilha, uma vez que a sua ocorrência teria 

sido presumida apenas em razão da suposta prática de crime societário;

1.12) art. 171 do Código Penal e art. 1º da Lei n. 8.137/1990, além de 

dissenso pretoriano, pela atipicidade das condutas, que não se amoldariam ao 

tipo penal previsto no dispositivo, particularmente, em razão do princípio da 

especialidade, pois haveria norma específica para crimes de sonegação fiscal 

(Lei n. 8.137/1990). Além disso, não teria sido indicado o suposto prejuízo 
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causado ao Estado;

1.13) arts. 1º e 8º da Lei Complementar n. 24/1975, sob a alegação de 

que o Decreto Estadual n. 48.114/2003 seria ilegal, em razão do conteúdo da 

norma federal e que, por essa razão, mostraria-se atípica a conduta capitulada 

como estelionato, porque ilegal a isenção de ICMS concedida pela norma 

estadual e, sem a qual, não se configuraria o delito;

1.14) ofensa ao art. 171 do Código Penal, pela ausência de indicação 

do prejuízo causado ao Estado e, sem o qual, não se caracteriza o crime de 

estelionato;

1.15) art. 333 do Código Penal, porque não teria havido a corrupção de 

funcionários públicos, mas o recorrente teria sido enganado por terceiras 

pessoas que aproveitaram de seu completo desconhecimento de assuntos 

contábeis e fiscais para lhe retirar dinheiro (fl. 12.251). Argumenta ainda não ter 

havido a prática dos núcleos verbais e do tipo, estar ausente a identificação do 

funcionário público a quem teria sido destinada a oferta ou promessa da 

vantagem indevida e não estar identificado o vínculo entre a prática, omissão ou 

retardamento de ato de ofício, com eventual funcionário público corrompido (fl. 

15.276);

1.16) art. 1º, V e VII, da Lei n. 9.613/1998, e art. 156 do Código de 

Processo Penal e dissenso pretoriano, sustentando que, à época dos fatos, não 

havia no ordenamento jurídico nacional definição acerca do crime de organização 

criminosa. Assim, não poderia ser considerado como delito antecedente, para fins 

de cometimento de crime de lavagem de capitais. Aduz também não ter havido a 

demonstração, seja na denúncia ou no acórdão, de quais teriam sido os atos 

praticados que demonstrariam a suposta ocorrência de lavagem de dinheiro ou 

caracterizado o nexo entre o crime antecedentes e os bens, objeto material da 

lavagem (fl. 15.310). Argumenta a necessidade de serem esses bens ou valores 

frutos diretos do delito antecedente (idem), não podendo haver apenas presunção 

nesse sentido;
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1.17) arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 381, III, do Código de 

Processo Penal e divergência jurisprudencial, pela falta de fundamentos idôneos 

na análise das circunstâncias judiciais;

1.18) art. 381, III, do Código de Processo Penal, e divergência 

jurisprudencial, em razão de carência de fundamentação concreta no valor das 

penas de multa aplicadas;

1.19) art. 384 do Código de Processo Penal e dissenso pretoriano, 

porque seria necessária a exclusão da agravante do art. 62, I, do Código Penal, 

pois não incluída na denúncia e não tratada ao longo da instrução processual;

1.20) art. 71 do Código Penal, pelo descabimento  da aplicação da 

fração máxima de 2/3, em decorrência da continuidade delitiva, no crime de 

estelionato, pois não teria sido especificada a quantidade de delitos cometidos;

1.21) art. 384 do Código de Processo Penal, por ser devida a exclusão 

da causa de aumento de pena prevista no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, que 

seria aplicável apenas quando os crimes antecedentes fossem aqueles previstos 

nos incisos I a VI do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, dentre os quais não estariam 

elencados o estelionato (art. 171 do Código Penal) e a associação criminosa (art. 

288 do mesmo Códex). Argumenta ter havido verdadeiro triplo bis in idem, tendo 

em vista que o apelante se viu condenado por formação de quadrilha, lavagem 

praticada por "organização criminosa" e com pena aumentada por ter sido a 

lavagem cometida por intermédio de organização criminosa, situação 

juridicamente absurda e inaceitável (fl. 15.370). Aduz, ainda, que a aludida causa 

de aumento não teria sido mencionada na denúncia;

1.22) art. 91, II, b, do Código Penal, aduzindo ser incorreta a decretação 

de perdimento dos bens, porque não demonstrada a sua origem ilícita; e

1.23) art. 619 do Código de Processo Penal, porque não sanadas 

diversas omissões, as quais foram individualmente apontadas nos embargos 

declaratórios (fl. 15.388).
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Requer o provimento do recurso, com a anulação do processo, a 

absolvição ou a redução das reprimendas. 

2) recurso especial de F B de S J (alíneas a e c – fls. 16.319/16.438)

Trouxe a defesa a alegação de ofensa aos seguintes dispositivos, além 

de suscitar a ocorrência de dissenso pretoriano:

2.1) art. 619 do Código de Processo Penal,  porque mesmo instado a 

se pronunciar expressamente sobre as questões e os dispositivos considerados 

como violados via embargos de declaração, entendeu o e. Tribunal de origem 

que os aclaratórios não comportavam provimento, deixando, assim, de 

mencionar, expressamente, os dispositivos legais, embora as questões tenham 

sido debatidas na instância de origem               (fl. 16.332);

2.2) art. 387, IV, do Código de Processo Penal, em virtude da ausência 

de fixação do valor mínimo para a reparação dos danos, quando houver pedido 

nesse sentido, sendo tal providência um direito também do devedor;

2.3) art. 157, caput, e § 1º, do Código de Processo Penal, pela ilicitude 

das medidas cautelares tomadas no curso da investigação, as quais teriam sido 

todas requeridas para apurar suposto crime de sonegação fiscal e de lavagem de 

dinheiro, uma vez que os requerimentos se lastreavam em premissa falsa, ao 

informarem que já teria sido constituído definitivamente o crédito tributário, isso 

com o escopo de afastar a incidência da Súmula Vinculante 24/STF. Além disso, 

haveria ilicitude porque teria havido o repasse de dados fiscais ao Ministério 

Público, pela Receita estadual, sem a prévia autorização judicial de quebra do 

sigilo;

2.4) art. 265, § 2º, do Código de Processo Penal, pela ocorrência de 

nulidade absoluta em razão da oitiva de testemunha por precatória, sem a 

presença do advogado do recorrente e sem que fosse nomeado defensor dativo;

2.5) art. 402, caput, do Código de Processo Penal, em razão de, no 
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mesmo ato, ter o Juízo singular indeferido o pedido de dilação do lapso para 

requerimento de diligências e, ainda, declarado precluso o prazo para pleiteá-las;

2.6) art. 12 do Código Penal, pela aplicação do art. 171 do mesmo 

Estatuto, quando haveria norma especial tipificado as condutas como sonegação 

fiscal, sendo, ainda, o estelionato crime-meio para a consecução deste último;

2.7) arts. 327 e 333, caput, do Código Penal, ao argumento de que, 

para a configuração do crime, o sujeito passivo deve possuir a condição de 

funcionário público e que esse, necessariamente, deve ser identificado, o que não 

ocorreria no caso concreto;

2.8) art. 1º, caput, do Código Penal, e art. 1º, VII, da Lei n. 9.613/1998, 

sustentando que, à época dos fatos, não havia no ordenamento jurídico nacional 

definição acerca do crime de organização criminosa. Assim, não poderia ser 

considerado como delito antecedente, para fins de cometimento de crime de 

lavagem de capitais (fl. 14.615);

2.9) violação do art. 1º, V, da Lei n. 9.613/1998, pois, afastada a 

condenação pelo crime de corrupção ativa, ficaria, também, por consequência, 

afastada a incidência do delito referido no dispositivo afrontado; e

2.10) art. 580 do Código de Processo Penal, porque deveria ser 

estendido ao recorrente, apenas quanto ao crime de estelionato, o trancamento da 

ação penal deferido a corréu, pelo Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 

173.292/SP.

Pede o provimento do recurso, com a anulação do processo ou a 

absolvição do recorrente.

3) recurso especial de J R B P (alíneas a e c – fls. 14.763/14.846):

3.1) ofensa aos arts. 5º, § 3º, 381, III, do Código de Processo Penal, e 

ao art. 2º, I, da Lei n. 9.296/1996, pela falta de análise do argumentos trazidos pela 

defesa para sustentar a nulidade da investigação, que teria se iniciado 
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exclusivamente em razão de denúncia anônima, bem como por ter deixado de 

reconhecer a aludida nulidade;

3.2) violação dos arts. 157 e 573, § 1º, do Código de Processo Penal, 

art. 198 do Código Tributário Nacional e art. 6º, XVIII, a, da Lei Complementar n. 

75/1993, e divergência jurisprudencial, pela ilicitude das provas, porque teria 

havido o repasse de dados fiscais ao Ministério Público, pela Receita estadual, 

sem a prévia autorização judicial de quebra do sigilo fiscal. Sustenta, também, ter 

havido ofensa ao art. 381, III, do referido Estatuto Processual, pelo não 

enfrentamento da matéria, suscitada em preliminar;

3.3) malferimento dos arts. 157 e 381, III, do Código de Processo Penal, 

e arts. 2º, II, e 5º, da Lei n. 9.296/1996, pela falta de análise da preliminar de que 

as interceptações telefônicas teriam sido obtidas pelo Ministério Público de forma 

ilegítima, bem como a alegação de falta de fundamentação no deferimento das 

quebras e das sucessivas prorrogações. Diz haver nulidade, porque não teria 

havido fundamentação nas decisões que deferiram as interceptações e suas 

prorrogações, as quais teriam se estendido por tempo superior àquele permitido 

por lei;

3.4) violação dos arts. 381, III, e 619, do Código de Processo Penal, 

porque não enfrentada a matéria referente à nulidade decorrente de o Parquet ter 

obtido diretamente, sem prévia autorização judicial, os dados cadastrais das 

linhas telefônicas cuja interceptação veio a ser requerida;

3.5) afronta ao art. 381, III, do Código de Processo Penal, e arts. 1º, 18 

e 288, do Código Penal, pela falta de análise da tese de ausência do elemento 

subjetivo do crime de formação de quadrilha, cuja condenação teria ocorrido sem 

a demonstração da presença de dolo;

3.6) violação do art. 381, III, do Código de Processo Penal, arts. 1º, 13, 

e 18 do Código Penal, e art. 1º, caput, V, § 1º, I, e § 2º, II, da Lei n. 9.613/1998, 

porque não indicada nenhuma conduta do recorrente que caracterizasse o crime 

de lavagem de dinheiro e em razão da falta de nexo causal entre as supostas 
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ações identificadas como sendo objeto da lavagem e o crime de corrupção ativa 

imputado como delito antecedente (fl. 14.478). Diz que, não lhe tendo sido 

imputada a prática de corrupção ativa, não poderia este delito ser considerado 

como crime prévio, para a configuração da lavagem de dinheiro. Argumenta que, 

pelas razões expostas, deve ser afastada a sua condenação pelo delito referido;

3.7) ofensa ao art. 381, III, do Código de Processo Penal, art. 1º do 

Código Penal, e art. 1º, caput, VII, da Lei n. 9.613/1998, bem como dissenso 

pretoriano, porque não analisado o argumento de que o delito de organização 

criminosa não era tipificado e, portanto, descaberia sua utilização como crime 

antecedente da lavagem de dinheiro ou aplicada a causa de aumento prevista no 

art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, os quais devem ser afastados; e

3.8) malferimento dos arts. 381, III, e 619, do Código de Processo 

Penal, e dos arts. 59 e 62, I, do Código Penal, porque seria deficiente e 

contraditória a fundamentação utilizada para exasperar as penas-base, bem como 

para aplicar a agravante mencionada no segundo dispositivo indicado. Além 

disso, não teria havido a definição do regime inicial de cumprimento da pena. 

Sustenta que deveria ter sido afastado o regime fechado, fixado na sentença, e 

estabelecido o semiaberto.

Pede o provimento do recurso, com a anulação do processo, a 

absolvição ou a redução das reprimendas e a modificação do regime de 

cumprimento.

4) recurso especial de A C (alíneas a e c – fls. 16.096/16.119)

4.1) violação do art. 5º da Lei n. 9.296/1996, pois não demonstrada a 

imprescindibilidade do deferimento da quebra do sigilo telefônico, bem como das 

sucessivas prorrogações, as quais seriam também indevidas, porque não seria 

permitida a prorrogação por mais de um período de 15 dias; e

4.2) arts. 1º e 2º da Lei n. 8.137/1990 e divergência jurisprudencial, ao 

argumento de que as condutas imputadas na denúncia tratariam de crime de 
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sonegação fiscal, sendo descabida sua capitulação no art. 171 do Código Penal, 

como teria sido reconhecido em habeas corpus concedido em favor de corréu.

Pede o provimento do recurso, com a sua absolvição.

5) recurso especial de J A N (alíneas a e c – fls. 17.099/17.346)

5.1) arts. 2º, I e II e parágrafo único, 5º, 6º, 7º e 8º da Lei n. 9.296/1996 e 

arts. 563 e 564, III e IV, do Código de Processo Penal, e divergência 

jurisprudencial, aduzindo haver nulidade das interceptações telefônicas e 

telemáticas, pela falta de necessidade das medidas, que teriam sido deferidas 

sem fundamentação, bem como das sucessivas prorrogações, além de ter se 

lastreado em denúncia anônima;

5.2) art. 41 do Código de Processo Penal, pela inépcia da denúncia e 

das alegações finais acusatórias. Diz que, existindo vários tipos penais na 

denúncia, o Ministério Público limitou-se simplesmente a indicar os artigos, sem 

fazer qualquer menção a qual e de como o recorrente teria cometido tais delitos 

(fl. 17.174);

5.3) art. 403, § 3º. do Código de Processo Penal, porque teria sido 

concedido 10 dias para o oferecimento de alegações finais pela acusação e 

também o prazo de 10 dias, comum a todos os réus, para que estes formulassem 

suas alegações finais, o que ofenderia ao contraditório e à ampla defesa, pois 

esse prazo deveria ter sido aberto de maneira sucessiva e individual para cada 

acusado;

5.4) arts. 381, III, 387, e 564, III, m, e IV, do Código de Processo Penal, 

e divergência pretoriana, porque a sentença seria carente de fundamentação;

5.5) arts. 4º e 573, § 1º, do Código de Processo Penal, pela nulidade 

das investigações e dos atos a ela subsequentes, por terem sido conduzidas pelo 

Ministério Público;

5.6) art. 386, VI e 397 do Código de Processo Penal e divergência 
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jurisprudencial, pela ausência de dolo específico e inexistência de crimes, tendo o 

recorrente agido no exercício regular de direito, sendo-lhe inexigível conduta 

diversa;

5.7) art. 333 do Código Penal, pelo descabimento da condenação pelo 

crime de corrupção ativa, sem que tenha sido apontado o funcionário 

supostamente corrompido;

5.8) art. 1º, V, e VII, da Lei n. 9.613/1998, sustentando não haver crime 

de lavagem de dinheiro, se o delito de organização criminosa não era tipificado no 

país, à época dos fatos;

5.9) art. 13, § 1º, do Código Penal, diante da ausência de nexo causal 

entre as condutas imputadas ao requerente e os resultados apontados, que teriam 

advindo de concausas independentes;

5.10) arts. 20 e 21 do Código Penal, pela ocorrência de erro de tipo, 

erro de proibição, erro de tipo e erro de tipo determinado por terceiro (fl. 17.309);

5.11) arts. 156 e 386, VI e VII, do Código Penal, pela ausência de 

provas para a condenação, que teria ofendido diversos princípios constitucionais;

5.12) art. 29, §§ 1º e 2º, do Código Penal, e ao art. 5º, da Lei  de 

Lavagem de Capitais, pois evidenciados a participação de menor importância, a 

participação dolosamente distinta, o erro de proibição evitável e a delação 

premiada por via difusa;

5.13) art. 59 do Código Penal, porque a exacerbação das penas-base 

não estaria idoneamente fundamentada, devendo ser reduzidas ao mínimo legal;

5.14) art. 62, I, do Código Penal, ao argumento de que, sendo mero 

executor, não poderia ser aplicada a agravante prevista no dispositivo;

5.15) art. 71 do Código Penal, pelo excesso do aumento decorrente da 

continuidade delitiva, quanto ao crime do art. 171 do mesmo Estatuto;

5.16) art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, porque a imposição da causa 
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de aumento nele prevista configuraria bis in idem com o crime de formação de 

quadrilha; e

5.17) art. 49 do Código Penal, pelo valor unitário do dia-multa, cuja 

fixação não teria atentado para condição econômica do requerente, devendo ser 

observado, ainda, o valor do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Postula a defesa o provimento do recurso, com a anulação do 

processo, a absolvição ou a redução das reprimendas.

6) recurso especial de R M F R F (alíneas a e c – fls. 15.992/16.028)

6.1) art. 5º da Lei n. 9.296/1996 e arts. 563 e 564, III e IV, do Código de 

Processo Penal, aduzindo haver nulidade das interceptações telefônicas, pela 

falta de necessidade das medidas, que teriam sido deferidas sem 

fundamentação, bem como das sucessivas prorrogações, as quais seriam 

indevidas;

6.2) arts. 1º e 2º, III, da Lei n. 8.137/1990, e divergência jurisprudencial, 

sustentando que as condutas atribuídas ao recorrente não se amoldariam ao 

crime de estelionato, conforme teria reconhecido o Superior Tribunal de Justiça 

quanto a corréus, em relação aos quais teriam sido atribuídas as mesmas 

condutas;

6.3) art. 1º, V, da Lei n. 9.613/1998, sustentando ser necessária a 

caracterização do crime antecedente, para a tipificação do delito de lavagem de 

dinheiro, sendo que, para tal finalidade, não prestariam os crimes de natureza 

fiscal, por ocasião dos fatos narrados na denúncia;

6.4) art. 1º, VII, da Lei n. 9.613/1998, sustentando não haver crime de 

lavagem de dinheiro, se o delito de organização criminosa não era tipificado no 

país, à época dos fatos; e

6.5) não ter havido a ocorrência do delito de formação de quadrilha.

Pede a anulação do processo ou a absolvição.
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Foram oferecidas contrarrazões (fls. 18.365/18.377; 18.407/18.420; 

18.436/18.446; 181.519/18.550; 18.596/18.611; 18.629/18.644; 18.662/18.672; e 

18.687/18.699).

Houve decisão da Presidência da Seção de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, declarando extinta a punibilidade em relação ao 

crime do art. 288 do Código Penal, pela prescrição da pretensão punitiva, quanto 

a todos os recorrentes e, no tocante tão somente aos recorrentes J A N, O V R H 

e F B de S J, declarou-se a extinção da punibilidade, também pela prescrição da 

pretensão punitiva, quanto ao delito do art. 171 do Códex Criminal (fls. 

18.793/18.794).

Foram admitidos parcialmente os recursos especiais de J A N (fls. 

18.795/18.798), F B de S J (fls. 18.804/18.806), O V R H (fls. 18.811/18.814), R 

M F R F (fls. 18.819/18.821), J R B P (fls. 18.827/18.829) e A C (fls. 

18.834/18.835).

J A N apresentou embargos de declaração em face da decisão da 

Presidência da Seção de Direito Criminal que declarou extinta a prescrição da 

pretensão punitiva, no tocante aos crimes de estelionato e quadrilha (fls. 

18.927/18.930) e em face da decisão que admitiu parcialmente o recurso especial 

(fls. 18.931/18.946). Também interpôs agravo em face da inadmissão parcial do 

recurso especial (fls. 19.144/19.303). R M F R F, de igual maneira, também 

manifestou agravo em face da inadmissão parcial do recurso especial (fls. 

19.314/19.346).

Os embargos opostos por J A N foram rejeitados pela Presidência da 

Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem (fls. 19.359/19.360).

Registra-se que também houve a interposição de recurso especial 

pelos corréus J C (fls. 16.170/16.193), H C (fls. 16.243/16.266) e C M G (fls. 

18.182/18.192). Contudo, como houve a declaração de extinção da punibilidade, 

pela prescrição da pretensão punitiva em relação aos delitos pelos quais foram 
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condenados, o Presidente da Seção de Direito Criminal declarou os recursos 

prejudicados (fls. 18.793/18.794).

O Ministério Público de São Paulo apresentou contraminuta aos 

agravos (fls. 19.397/19.411 e 19.412/19.423). 

O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do 

Subprocurador-Geral da República Mário Pimentel Albuquerque, opina, em 

síntese, pelo (fl. 19.660):

[...]
a) conhecimento parcial dos recursos especiais de J R B P, O V R H, R 

M F R S e F B de S J e, nessa extensão, pelo parcial provimento, 
absolvendo-os da imputação do crime do art. 1º, na forma do inciso VII, da 
Lei n. 9.613/1998, remanescendo, contudo, a imputação referente ao inciso 
V do mesmo dispositivo;

b) não provimento do recurso especial de A C;
c) conhecimento parcial do recurso especial de J A N e, nessa parte, 

pelo não provimento;
d) não conhecimento dos agravos de J A N e R M F R S.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.639.698 - SP (2016/0308937-0)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (RELATOR): 

De início, não cabe agravo contra decisão que admite parcialmente recurso 

especial, uma vez que, em razão da admissão parcial do reclamo, este subirá a 

esta Corte, ocasião em que se procede ao refazimento do juízo de 

admissibilidade da íntegra do recurso. Aplicáveis, por analogia, as Súmulas 292 e 

528/STF.

Nesse contexto, como houve a admissão parcial dos recursos 

especiais de J A N  e R M F R F, não devem ser conhecidos os agravos por eles 

interpostos.

Prossigo na análise dos recursos especiais.

As defesas de O V R H e J R P B aduzem a nulidade das 

investigações, ao argumento de que teriam se iniciado a partir de denúncia 

anônima. 

Sobre esse ponto, assim está consignado no acórdão recorrido (fl. 

13.604):

[...]
Infere-se dos autos que as investigações se iniciaram com informações 

advindas da autoridade fiscal (Secretaria da Fazenda do Estado), noticiando 
a suposta prática de crimes no segmento de borracha natural (fls. 05/06/ – 
vol. 01), e não em denúncias anônimas, conforme faz crer as combativas 
Defesas.

Frise-se que a notícia foi inicialmente recebida pela Secretaria da Fazenda 
Estadual, através de documento subscrito por T N de O M (07/08 – vol. 01), 
sendo efetuados os levantamentos de dados e, após, o expediente foi 
remetido ao Ministério Público. Apesar de T N ter negado, em Juízo, ser o 
autor do documento encaminhado ao Órgão Estadual a prova pericial 
realizada nos autos para apurar o crime de falso testemunho por ele 
praticado, apontou que ele realmente foi o autor da assinatura (fls. 
10.908/10.911 – vol. 45). 

Portanto, fica repelida a preliminar arguida.
[...]
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Conforme se depreende do trecho transcrito, o Tribunal de origem 

afirmou não ter havido denúncia anônima, mas que as investigações criminais se 

iniciaram a partir de informações advindas da Secretaria da Fazenda do Estado e 

que, por sua vez, a notícia de irregularidades a esta encaminhada tinha subscritor 

identificado. Para afastar as assertivas, seria necessário o reexame de provas, 

vedado em recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 

n. 593.727/MG, assentou a tese de que é lícito ao Ministério Público realizar 

investigação criminal. Sendo assim, não prospera a tese de nulidade, trazida sob 

essa alegação.

Sustentam as defesas de O V R H, F B de J S e J R B P a existência 

de nulidade, porque teria havido o repasse de dados fiscais dos recorrentes ao 

Ministério Público, sem a necessária quebra do respectivo sigilo pela autoridade 

judicial, aduzindo, nesse ponto, a ofensa ao art. 157 e 573, § 1º, do Código de 

Processo Penal, art. 6º, XVIII, a, da Lei Complementar n. 75/1993, art. 198 do 

Código Tributário Nacional e art. 11 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos .

Disse o acórdão recorrido, quanto a esse tema (fls. 13.607/13.608):

[...]
Nulidade das investigações, em razão de suposta quebra de sigilo fiscal 

sem autorização judicial
Também não vinga a pretendida nulidade, isto porque a Secretaria da 

Fazenda Estadual possui diversos convênios, dentre eles com a Fazenda 
Federal e o Ministério Público, o que possibilita o compartilhamento de dados 
fiscais, tudo isso em conformidade com o disposto no artigo 198, § 3º, do 
CTN, de teor seguinte:

“Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação cirminal, é vedada a 
divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de 
informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou 
financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado 
de seus negócios ou atividades.

(...)
§ 3º Não é vedada a divulgação de informações relativas a:
I – representações fiscais para fins penais;

(...)”
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Aliás, como é cediço, é dever da autoridade fiscal comunicar a ocorrência 
de suposto crime ao Ministério Público, encaminhando todos os documentos 
que alicercem a sua conclusão. Frise-se que a investigação foi conduzida 
pelo Ministério Público, com o devido respeito às Leis.

[...]

Pela leitura do trecho transcrito, depreende-se que o repasse de dados 

fiscais pela Secretaria da Fazenda ao Ministério Público se deu em razão de 

convênio firmado entre os órgãos de fiscalização fazendária, sem que tenha 

havido decisão judicial autorizando a quebra do sigilo fiscal dos investigados.

De igual forma, consta da sentença a afirmação de que dados fiscais 

dos investigados, sujeitos a sigilo, foram encaminhados ao Ministério Público, 

para fins de persecução penal, sem que houvesse decisão judicial determinando a 

quebra dos sigilos fiscais (fl. 9.242):

[...]
Não se fala, também, em cerceamento de defesa por "quebra de sigilo 

fiscal, sem prévia autorização judicial", pois, tal como já exposto não houve 
obtenção ilícita de dados protegidos por sigilo fiscal, pelo contrário, ocorreu o 
estrito cumprimento do dever legal pelo Ministério Público, ao receber notitia 
criminis, regularmente, de Estado, de agente que possuía, regularmente 
aquelas informações.

Demais, há que compreender que o Estado deve proteger o sigilo fiscal, 
porém não pode deixar de noticiar possível crime ao próprio Estado que tem 
o Poder-Dever de apurar, assim não há que se falar em cerceamento de 
defesa, pois esta foi ampla e o devido processo legal seguido.

[...]

Destarte, a partir da análise do Relatório de Informações datado de 

4/2/2009, subscrito pela Assistência de Inteligência Fiscal da Diretoria Executiva 

de Administração Tributária e que foi encaminhado ao Ministério Público para ser 

juntado ao Procedimento de Investigação Criminal n. 1/2009, do qual adveio a 

presente ação penal, constata-se que, de fato, houve repasse de informações 

fiscais e bancárias sigilosas ao Ministério Público, para fins de persecução penal.

Constou do aludido relatório (fls. 434/444 – grifo nosso)

[...]
3.10. R B H, falecido em fins de 2006, e D L H foram irmãos. O grau de 
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parentesco de H L com os demais, embora não de todo confirmado, é 
presumível, pois ostenta o mesmo sobrenome dos dois já citados.

Em relação D, exame preliminar e informal dos modestos 
rendimentos declarados à Receita Federal do Brasil, obtidos por meio 
de Convênio de Mútua Colaboração (art. 199 do CTN), exibem 
acentuada incongruência, se comparados com o mais alentado 
superfaturamento da SP LÁTEX, em que D ocupa, ao menos no 
cadastro, a condição de sócia gerente. O mesmo fato é observado 
quando se confrontam os parcos rendimentos declarados na DIRPF de 
H e os faturamentos oferecidos pela empresa AGROLATEX 
AGROINDL. à Receita Federal.

O extinto R L possuía capacidade econômica para compor o quadro 
societário das empresas do setor de látex, mas sua movimentação 
financeira mostrou-se flagrantemente superior aos rendimentos que 
declarou como pessoa física, fato indicador de possível 
comportamento de evasão fiscal. Para a denúncia, o esquema de 
sonegação antes executado por R foi exacerbado por seu filho O V R H, o 
que se comentará adiante.

[...]
Na mesma seara, de acordo com informe obtido da Receita Federal 

do Brasil, com base em Convênio, os rendimentos declarados por G 
mostraram-se muito menores do que a movimentação financeira 
realizada em seu nome, exibindo indício notável de irregularidade. [...]

3.11 – Assim como G, J B F de M aparece, no cadastro da Fazenda 
Estadual, na condição de suposto sócio da RIOBOR e da AGROLATEX 
AGROINDL, atual SP LÁTEX. Como as pessoas antes focalizadas, os 
rendimentos declarados por J B destoam notavelmente da 
movimentação financeira feita em contas correntes bancárias em seu 
nome. A propósito, o cadastro da RFB também qualifica J B como um 
gerente administrativo da RIOBOR e, o que é talvez mais notável, mas 
não surpreendente: ao se examinar suas ocupações anteriores, 
constatou-se que fora antes empregado desta, como simples auxiliar 
de escritório.

[...]
3.15 – Apenas o prosseguimento das investigações poderá determinar o 

papel ou papéis exercidos exatamente por G, nesta empreitada, sendo certo 
que, além dele, outros foram postos no cadastro como sócios, e são J L B, 
P I B (que só não foi posto como sócio na COLITEX PARTICIPAÇÕES), A V 
P e J B P (este é sócio aparente apenas na COLITEX PARTICIPAÇÕES).

Os indícios de interposição destes últimos ressaltam desde logo, quando 
se examine o cadastro da Receita Federal do Brasil e da Secretaria da 
Fazenda de São Paulo, pois apresentam rendimentos tributários 
incompatíveis com a movimentação financeira e com o faturamento das 
empresas de que supostamente participam.

[...]
A situação da S já foi tratada em linhas anteriores (3.2 a 3.5), bem como a 

maioria das pessoas arroladas. Consulta aos dados da Receita Federal 
do Brasil mostram que J A B L tem rendimentos totais declarados, 
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como pessoa física, incompatíveis com a movimentação financeira a 
ela atribuída, indicando possível comportamento de evasão, embora 
até agora pouco tenha emergido, nas pesquisas, a respeito dele e a 
natureza das ligações que possa ter com os demais citados.

Os elementos informativos disponíveis convergem para a conclusão 
de que C M G e sua mãe, D A G, foram interpostos como sócios da 
firma, pois além do que consta relatado pela fiscalização direta (3.12, 
anexo IX), a monta aportada na sociedade é significativamente 
superior aos rendimentos constantes em suas declarações de ajuste, 
entregues à Receita Federal do Brasil. Consta, ademais, que C é 
empregado da S, com salário mensal de R$ 1000,00 (mil reais), na função 
de diretor administrativo.

[...]

Por um simples passar de páginas do Apenso 92, no qual consta o 

primeiro pedido de interceptação telefônica, constato que também foi ele instruído 

com diversos documentos protegidos por sigilo fiscal mencionados no relatório da 

autoridade fazendária e que também serviu de lastro para o pleito, tais como 

informações sobre rendimentos apurados a partir de dados fornecidos nas 

declarações de imposto de renda, inclusive de investigados que depois viriam a 

ser réus na ação penal. São eles: O C C C (fl. 342), C M G (fl. 368) e O V R H (fls. 

373/374). Vale ressaltar que nos próprios documentos consta a expressão de que 

trazem eles informação protegida por sigilo fiscal.

É certo que, conforme mencionado na sentença (fls. 9.058/9.059), no 

curso do procedimento investigatório criminal instaurado pelo Parquet, por meio 

de decisão proferida em 27/10/2009, houve a decretação judicial de quebra de 

sigilos bancário e fiscal, este último, para determinar a vinda das três últimas 

declarações de imposto de renda das seguintes pessoas físicas e jurídicas (fl. 16 

– Apenso 49). Entretanto, tal circunstância não faz tornar lícitas aquelas provas 

anteriores, quais sejam, os documentos sujeitos a sigilo fiscal que foram 

encaminhados pela autoridade fiscal ao Ministério Público, sem autorização 

judicial, e em razão dos quais se deu início ao próprio procedimento de 

investigação penal.

Além disso, vê-se que a quebra do sigilo fiscal, decretada em 
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27/10/2009, abrangeu tão somente os dados constantes das três últimas 

declarações de imposto de renda apresentadas. Contudo, nos documentos que 

foram anexados ao relatório da autoridade fazendária, constam dados extraídos 

das declarações de rendimentos dos anos de 2003 a 2007. Portanto, apenas 

parte do período estava incluído na posterior decretação de quebra do sigilo fiscal.

Enquadram-se nessa situação, ou seja, tiveram seus dados de 

declaração de imposto de renda entre os anos de 2003 a 2007 encaminhados ao 

Ministério Público, antes da posterior autorização judicial de quebra que, como 

visto, nem sequer abrangeu todo o período, os réus O C C C (Apenso 92 – fl. 342), 

C M G (Apenso 92 – fl. 368) e O V R H (Apenso 92 – fls. 373/374), bem como as 

pessoas jurídicas Solbor Beneficiamento de Látex Ltda. (Apenso 92 – fl. 151), 

Agrícola Carandá Ltda. (Apenso 92 – fl. 176), SP Látex Comércio de Artefatos de 

Borracha (Apenso 92 – fl. 212). 

Nos documentos encaminhados ao Ministério Público pela autoridade 

fiscal estadual, foram juntados também informes fornecidos pela Receita Federal, 

trazendo os rendimentos declarados de outros investigados que não vieram a ser 

réus, referentes aos período de 2003 a 2007, alguns deles com vínculos familiares 

em relação aos réus, bem como de pessoas jurídicas e que não foram objeto 

sequer da posterior quebra de sigilo fiscal. São eles as pessoas físicas: R L H 

(Apenso 92 – fl. 213), D L H (Apenso 92 – fl. 215), H L (Apenso 92 – fl. 216), L C 

G (Apenso 92 – fl. 218), J B F de M (Apenso 92 – fl. 219), J L B (Apenso 92 – fls. 

275/276), P I B (Apenso 92 – fls. 277/278), A V P (Apenso 93 – fls. 279/280), E G 

P (Apenso 92 –  fls. 360/361), A A P (Apenso 92 – fls. 362/363), J A B L (Apenso 

92 – fls. 366/367), e D A G (Apenso 92 – fl. 369). E as pessoas jurídicas: Borbras 

Borrachas Brasil Indústria e Comércio Ltda. (Apenso 92 – fl. 258), Colitex 

Agroindustrial Poloni Ltda. (Apenso 92 – 270), Globorr Indústria e Comercio, 

Importação e Exportação Ltda. (Apenso 92 – fl. 340) e Prabor – Indústria e 

Comércio de Borracha Ltda. (Apenso 92 – fl. 359).

Portanto, houve indevido repasse de informações protegidas por sigilo 
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fiscal ao Ministério Público, sem prévia decisão judicial de quebra do sigilo. E 

mesmo a decisão posterior de quebra disse respeito a período diverso daquele 

referente aos dados que haviam sido repassados ou mesmo não abrangia todas 

as pessoas que tiveram suas informações fiscais encaminhadas diretamente ao 

Ministério Público pela autoridade fazendária.

É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de ser ilícita a prova 

decorrente do repasse direto pela autoridade fazendária, ao Ministério Público, 

para fins de persecução penal, de documentos sujeitos a sigilo fiscal, sem a 

prévia decisão judicial de quebra de sigilo fiscal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE 
RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO 
NOVO CPC. RE 601.314/SP. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA 
RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SEM 
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. 
ÂMBITO DO PROCESSO PENAL. NULIDADE DA PROVA. 
ENTENDIMENTO QUE NÃO SE APLICA PARA FINS PENAIS. 
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 

1. Com o julgamento do RE n. 601.314/SP pelo Supremo Tribunal 
Federal, os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência do STJ a esta 
relatoria em atenção ao disposto no art. 1030, inciso II, do novo Código de 
Processo Civil, diante da aparente necessidade de adequação do julgamento 
ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 

2. A Quinta Turma desta Corte Superior havia decidido pela ilicitude da 
prova requisitada diretamente pela administração fazendária às instituições 
financeiras sem autorização judicial.

3. No julgamento do RE n. 601.314/SP, cuja repercussão geral foi 
reconhecida, consignou-se que o "art. 6º da Lei Complementar 105/01 não 
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos 
cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como 
estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera 
bancária para a fiscal". Decidiu-se, portanto, pela desnecessidade de prévia 
autorização judicial para a quebra de sigilo bancário para fins de constituição 
de crédito tributário. 

4. Acontece que, para fins penais, as Turmas que compõem a Terceira 
Seção deste Tribunal, na esteira de orientação do STF (HC 125218, 
Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2016, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 06-06-2016 PUBLIC 
07-06-2016), não admitem que os dados sigilosos obtidos diretamente  pela  
Secretaria da Receita Federal do Brasil sejam por ela  repassados  ao  
Ministério Público ou autoridade policial, para uso  em ação penal, pois não 
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precedida de autorização judicial a sua obtenção. Princípio da reserva da 
jurisdição. Incidência do art. 5º, XII c/c o art. 93, IX, ambos da CF/88.  

5. Precedentes: RHC n. 42.332/PR, Ministra Maria Thereza de Assis 
Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 2/2/2017; RHC n. 
72.074/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/10/2016, 
DJe 19/10/2016; AgRg no REsp n. 1.491.423/PR, da minha relatoria, Sexta 
Turma, julgado em 16/8/2016, DJe 1º/9/2016; e AgRg no REsp n. 
1.371.042/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/10/2016, 
DJe 23/11/2016.

6. Decisão mantida, em juízo de retratação.
(REsp n. 1.361.174/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 

Turma, DJe 22/2/2017)

Assim, é evidente que a investigação criminal se iniciou com lastro em 

prova ilícita, o que contaminou todos os atos posteriores, inclusive da ação penal.

Outrossim, como já mencionado, o primeiro pedido de interceptação 

telefônica, datado de 5/5/2009, e, portanto, anterior à determinação de quebra do 

sigilo, teve como um dos fundamentos o aludido Relatório da autoridade fiscal, 

conforme se infere do trecho abaixo transcrito (fls. 3/8 – Apenso 92):

[...]
Em 16 de dezembro de 2008, este grupo recebeu o ofício do DEAT nº 

1376/2008, denunciando fraude tributária no segmento de borracha natural. 
Apurou-se que beneficiadores de látex, mediante fraude, creditam-se 
indevidamente de tributos estaduais. Isto porque, no Estado de São Paulo há 
isenção do ICMS de operações envolvendo a produção de borracha, da 
seguinte forma: são isentas de ICMS a venda do produtor rural para uma 
beneficiadora (ceremabi), como também a etapa seguinte, qual seja, a venda 
do insumo produzido na beneficiadora (GEB – granulado escuro brasileiro). 
Portanto, nestas operações evidentemente que não há a possibilidade de 
crédito do ICMS.

[...]
Em relatório de 04 de fevereiro de 2009, oriunda da Secretaria da 

Fazenda, verificou-se que os dados informados pelo Ofício do DEAT nº 
1376/2008 foram todos confirmados. Percebeu-se que, quando as empresas 
mencionadas sofreram acompanhamento pelo Fisco, procedia-se ao 
encerramento, constituindo-se nova empresa para posterior alteração de 
dados cadastrais. [...]

Verificou-se liame entre a S e I B LTDA por meio da empresa I S do B 
S.A., que é sócia da I e participa do quadro societário da A C, ex-sócia da S. 
Outros vínculos de empresas e pessoas envolvidas foram citados no 
Relatório de Informações da Secretaria da Fazenda.

A empresa I B apresenta conduta típica de empresa de "fachada", com 
sócios interpostos ("laranjas"), pois tem débitos no valor de cerca de R$ 2,25 
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milhões em valores declarados e não pagos. O liame entre a I e O V R H foi 
exposto na folha 13 do Relatório de Informações; [...]

[...]
Todo o esquema da fraude fiscal praticado pela quadrilha está 

detalhadamente relatado no minucioso relatório encaminhado pela 
competente equipe da Inteligência Fiscal do Estado de São Paulo 
(documentos em anexo).

[...]

Não obstante a nulidade decorrente da quebra de sigilo fiscal, observo 

também serem nulas as quebras de sigilo telefônico, cuja postulação, como visto, 

teve por lastro provas ilícitas, o que por si só, também as macularia.

Antes de entrar ao mérito da questão propriamente, verifiquei que o 

recorrente O V R H impetrou habeas corpus substitutivo de recurso ordinário 

nesta Corte Superior, no qual suscitou a existência de nulidade nas interceptações 

telefônicas, sendo a ordem denegada pela Sexta Turma (HC n. 190.917/SP), o 

que torna a análise da questão prejudicada em relação a ele. 

Contudo, como visto, a questão agora é suscitada também em recursos 

especiais interpostos por J R B P, A C, J A N e R M F R F, que não foram parte 

no referido habeas corpus, não sendo possível lhes estender os efeitos da 

denegação da ordem, sob pena de se fazer uma aplicação do art. 580 do Código 

de Processo Penal em desfavor da defesa. 

Outrossim, o referido HC n. 190.917/SP foi julgado antes mesmo da 

prolação da sentença, sendo dirigido contra o acórdão proferido no habeas 

corpus impetrado por O V R H. Os recursos especiais, entretanto, são dirigidos 

contra o acórdão proferido na apelação, que deu novo enfoque ao tema e que 

nem sequer mencionou a existência dos habeas corpus que debateram o tema, 

seja naquele Tribunal ou nesta Corte Superior. 

Sendo assim, prossigo na análise do mérito da tese de nulidade das 

interceptações telefônicas.

Pois bem.

Acerca das aludidas nulidades, consignou o acórdão recorrido (fls. 
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13.605/13.608):

[...]
Extrai-se da análise dos autos, que os pleitos formulados pelo Órgão 

Ministerial, visando às interceptações telefônicas e de dados, foram 
autorizadas pelo Órgão Jurisdicional, bem como os pedidos de prorrogação, 
não se cogitando em violação aos preceitos legais. 

Como é sabido, a garantia estabelecida no inciso XII, artigo 5º, da 
Constituição Federal, não apresenta caráter absoluto, de modo que, havendo 
uma decisão judicial na qual prevaleça o conteúdo das comunicações 
telefônicas, quando presentes indícios de autoria ou participação na prática 
de crime punido com reclusão, e constatada a insuficiência de outros meios 
de investigação.

Nesse diapasão, exsurgiu a Lei n. 9.296/1996 para regulamentar a 
matéria.

Com efeito, tal providência se justifica quando necessária ao 
prosseguimento das investigações na fase pré-processual da informatio 
delicti, quando há suporte fático sobre a ocorrência de uma conduta 
penalmente relevante, pois é dever do Estado-Administração apurar os fatos 
que poderão legitimamente resultar numa lide penal, o que ocorreu no caso 
vertente. Ademais, a jurisprudência tem decidido que o prazo desta medida 
poderá ser prorrogado, tudo dependendo da necessidade de cada 
investigação.

[...]
No mais, também justificável o compartilhamento das informações com 

os agentes da inteligência fiscal, pois são funcionários públicos, dotados de 
fé pública, e que auxiliaram o Ministério Público e o Poder Judiciário na 
análise de matéria específica.

[...]

O Superior Tribunal de Justiça, a partir da interpretação do art. 2º da Lei 

n. 9.296/1996, tem proclamado que o deferimento da quebra do sigilo telefônico 

pelo Poder Judiciário, bem como as prorrogações da medida devem ser feitas 

por meio de fundamentação idônea, por meio da qual o Magistrado, a partir de 

dados concretos, evidencia a existência de indícios razoáveis de autoria e 

participação em infração penal e a imprescindibilidade da medida para a 

continuidade das investigações, em razão de a prova não poder ser obtida por 

outros meios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE 
INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O 
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DEFERIMENTO DA MEDIDA. NULIDADE DAS PRORROGAÇÕES 
SUBSEQUENTES E PROVAS DERIVADAS.

1. É exigida da gravosa decisão que defere a interceptação telefônica a 
concreta indicação dos requisitos legais de justa causa e imprescindibilidade 
dessa prova, que por outros meios não pudesse ser feita.

2. Diante da ausência de fundamentação casuística, em genérico decreto 
de quebra cabível a qualquer procedimento investigatório, é reconhecida a 
nulidade dessa decisão e das decisões subsequentes de prorrogação, 
assim como das provas derivadas, estas a serem aferidas pelo juiz do 
processo.

3. Calcando-se a decisão em questão de caráter objetivo, mister a 
extensão dos efeitos benéficos do julgado aos demais corréus atingidos pela 
decisão ora anulada, nos moldes do art. 580 do CPP.

4. Habeas corpus não conhecido, porém concedida a ordem de ofício 
para declarar nula a decisão que deferiu a medida de interceptação 
telefônica, assim como as subsequentes prorrogações e, bem assim, das 
provas consequentes, estas a serem aferidas pelo magistrado na origem, 
devendo o material respectivo ser retirado dos autos, estendendo-se seus 
efeitos aos demais corréus atingidos pela decisão de quebra do sigilo 
telefônico ora anulada, sem prejuízo do prosseguimento da ação penal com 
base em outras provas ou de nova decretação da medida em decisão 
devidamente fundamentada.

(HC n. 336.285/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 28/11/2016)

Na situação dos autos, ao deferir a primeira interceptação telefônica, 

em 6/5/2009, o Magistrado singular assim consignou (fl. 393 – Apenso 92 – grifo 

nosso):

[...]
Diante do documento de fls. 2/381, defiro os pedidos, pois estão 

presentes os requisitos previstos na Lei n. 9.296/1996, havendo 
indicações suficientes e necessárias para a adoção das medidas 
pretendidas.

A gravidade da situação e a constatação de que seria impossível a 
coleta de provas sem a interceptação, recomendam o deferimento da 
medida, sem o prejuízo das observações a seguir lançadas.

Deve-se ressaltar que as excludentes do artigo 2º da citada Lei não 
se encontram presentes.

Ante ao exposto, determino a INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DAS 
linhas nºs:

[...]

Pela simples leitura da decisão, constata-se não ter havido nenhuma 

fundamentação concreta no deferimento da quebra de sigilo telefônicos.

Com efeito, não há uma linha sequer acerca da existência de indícios 
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razoáveis de autoria ou participação na infração criminal. A decisão não menciona 

quem seriam os investigados, quais os crimes supostamente cometidos e, 

tampouco, nenhum elemento concreto de prova, ainda que indiciária.

Outrossim, a afirmação de que seria impossível a coleta de provas 

sem a interceptação não vem acompanhada de nenhum dado concreto que 

evidencie tal impossibilidade. Na verdade, inexiste qualquer justificativa para dar 

suporte à conclusão no sentido da impossibilidade de obtenção por meio diverso 

da quebra de sigilo telefônico.

Observo, ainda, que as prorrogações da medida, bem como o 

deferimento da interceptação de novas linhas telefônicas foram efetuados a partir 

de decisões com idêntico teor, nas quais se alterava apenas o número das linhas 

a serem interceptadas e o número das folhas nas quais se encontrava o pedido de 

quebra ou prorrogação formulado pelo Ministério Público.

A propósito, transcrevo a fundamentação da decisão que deferiu a 

primeira prorrogação, bem como novas interceptações, datada de 21/5/2009 (fl. 

48 – Apenso 91):

[...]
Diante do documento de fls. 415/459, defiro os pedidos, pois estão 

presentes os requisitos previstos na Lei n. 9.296/1996, havendo 
indicações suficientes e necessárias para a adoção das medidas 
pretendidas.

A gravidade da situação e a constatação de que seria impossível a 
coleta de provas sem a interceptação, recomendam o deferimento da 
medida, sem o prejuízo das observações a seguir lançadas.

Deve-se ressaltar que as excludentes do artigo 2º da citada Lei não 
se encontram presentes.

Ante ao exposto, determino a INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DAS 
linhas nºs:

[...]

Decisões com idêntica fundamentação foram proferidas em 5/6/2009 

(fls. 235/239 – Apenso 91), 22/6/2009 (fls. 207/212 – Apenso 93), 1/7/2009 (fls. 

6/10 – Apenso 94), 8/7/2009 (fls. 208/214 – Apenso 94 e fls. 15/19 – Apenso 95), 
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27/7/2009 (fls. 222/226 – Apenso 95), 11/8/2009 (fls. 44/47 – Apenso 96) e 

28/8/2009 (Apenso 96 – fls. 161/166). 

A necessidade de fundamentação concreta, com a demonstração da 

presença dos requisitos do art. 2º da Lei n. 9.296/1996 tem sido proclamada pela 

jurisprudência desta Corte Superior.

Está evidenciada, portanto, a nulidade do deferimento da quebra dos 

sigilos telefônicos, bem como das prorrogações das medidas, pela ausência de 

fundamentação idônea, na forma que determina do art. 2º da Lei n. 9.196/1996.

Outrossim, verifica-se que a denúncia lançou mão de elementos obtidos 

por meio das interceptações para imputar as práticas de crimes a todos os 

acusados nelas mencionados e não apenas aos recorrentes, conforme se infere 

dos seguintes trechos dela extraídos (fls. 5/51 – grifo parcialmente nosso):

[...]
Consta do incluso procedimento investigatório criminal, dos autos de 

interceptações telefônicas e telemática, que a partir do segundo 
semestre de 2007, nesta cidade de São José do Rio Preto, O V R H, F B de 
S J, J A N, R M R F, A Y C T, A C, J R B P, O C C C, J C, C M G e H C 
associaram-se em quadrilha ou bando para a prática de crimes.

[...]
Consta do incluso procedimento investigatório criminal, dos autos de 

interceptações telefônicas e telemática, que a partir do segundo 
semestre de 2007, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, O C 
R H, F B de S J, J A N, A C, J R B P, J C, C M G e H C, aproveitando-se das 
mesmas condições de tempo, local e meio de execução, previamente 
conluiados e com unidade de desígnios, inseriram e fizeram inserir 
declarações falsas, com o fim de prejudicarem direito e alterarem a verdade 
sobre fato juridicamente relevante em documentos públicos.

[...]
Consta do incluso procedimento investigatório criminal, dos autos de 

interceptações telefônicas e telemática, que, a partir do dia 17 de novembro 
de 2007, nesta cidade de São José do Rio Preto, O V R H, F B de S J, J A N, 
A Y C T, A C, O C C C, J C e C M, previamente conluiados, com unidade de 
desígnios, em inúmeras oportunidades, aproveitando-se das mesmas 
condições de tempo, local e modo de execução, obtiveram para eles e para 
outrem, vantagem ilícita em prejuízo do Estado de São Paulo, no valor 
mínimo de R$ 9.144.402,42 (nove milhões e cento e quarenta e quatro e 
quatrocentos e dois reais e quarenta e dois centavos), induzindo-o em erro, 
mediante artifício, ardil e meio fraudulento a seguir exposto.

[...]
A diminuição da vantagem ilícita preocupou o grupo, sendo que O 
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conversou com F lamentando a diminuição da fraude em 6% (seis por 
cento) – áudio 00509618173.719 e no áudio 00509618185.117 (relatório 2), 
ambos do dia 18 de junho de 2009; FRANCISCO se mostrou muito 
preocupado com a mudança do regulamento do ICMS, pois não haveria 
possibilidade de manter a fraude como era praticada. O, por sua vez, 
mostrou-se menos preocupado, pois começaria a enviar GEB por intermédio 
de Minas Gerais (filial da INTERIOR BORRACHAS, para onde jamais foi 
enviado qualquer carregamento de GEB vendável), ressaltando que a 
fiscalização não poderia saber o quanto adquiriu no Estado de São Paulo e o 
quanto adquiriu em outro Estado, esclarecendo que venderia um ou outro 
lote sem ICMS e o restante com ICMS, mas lamentou ter havido a "perda" de 
6% (seis por cento) do valor ilicitamente obtido. Ambos, portanto, 
trabalharam juntos para lesar o Estado.

Ademais, problemas ocorrera na fronteira com o Estado de Minas Gerais, 
pois caminhões foram retidos no local, até porque não existia de fato a filial 
mineira da INTERIOR BORRACHAS, fato constatado por fiscais mineiros. 
Como os caminhões rumavam para Minas e logo retornavam, geraram 
suspeita dos fiscais.

Por isso, a empresa HUBER TEX passaria a efetuar as vendas, conforme 
mensagens encaminhadas por O (docs. 26 e 27), bem como seria aberta 
outra filial na cidade de Uberlândia, conforme contrato assinado por F B, 
tendo como avalista O R, no mesmo endereço constante como a filial da 
empresa na Junta Comercial. Ou seja, montaram toda estratégia para 
continuação da lesão ao erário.

Nesse ponto merece destaque o aúdio nº 00509623225.640 (relatório 3), 
em que O e F falam que a I B será abandonada (poucas vendas), 
mesmo porque a INTERIOR BORRACHAS estaria em "foco" e, por 
isso, as vendas deveriam ser feitas pela empresa "nova" com sede em 
São Paulo e filial em Uberlândia: HUBER TEX AGRÍCOLA. Ou seja, mais 
uma vez pretendiam abandonar empresa que possui alto passivo e iniciar 
novas operações com outra empresa registrada em nome de terceiros. Tudo 
para a continuação das fraudes.

 Era grande a vantagem patrimonial auferida mensalmente pelo grupo 
criminoso: vendia GEB com destaque de ICMS, auferindo, 
aproximadamente, 22% (vinte e dois por cento), pois possibilitava que a 
indústria transformadora se creditasse do tributo destacado. Recebia o valor 
imediatamente das indústrias de pneumáticas, mas jamais efetuava 
pagamento de tributo. Agiam como se o erário estadual fosse um banco, que 
financiava suas atividades, sem cobrar juros, sem qualquer garantia de 
recebimento, especialmente considerando que as empresas estavam 
registradas em nome de interpostas pessoas, sem lastro financeiro. Aliás, o 
grupo de fato jamais se preocupou em pagar impostos. Até parcelavam o 
débito, mas jamais cumpriam o acordo (sequer a primeira parcela), dando 
causa ao rompimento do parcelamento. E mais. Quando o grupo resolveu 
parcelas o débito, combinaram de pagar apenas a primeira parcela, 
sendo certo que O cogitou pagar duas ou três parcelas, mas J A o 
orientou para pagar apenas uma parcela (áudio 0050922102.515 e 
relatório 04).
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[...]
O é o responsável pelas fraudes. As empresas lhe pertenciam de fato, 

bem como era o maior beneficiado pelas fraudes praticadas. Inúmeros são 
os áudios comprovando sua total ciência das fraudes, como naquele 
acima mencionado.

F e A são os dois principais funcionários de O, sendo certo que ambos 
tinham total ciência das fraudes e materialmente possibilitavam que elas 
ocorressem. A é gerente administrativo da INTERIOR BORRACHAS, 
responsável pelos pagamentos da empresa, vendas de GEB e 
administração do dinheiro obtido, inclusive o decorrente da vantagem 
indevida obtida com as fraudes perpetradas. E, ainda, estava na empresa no 
dia em que houve a fiscalização, oportunidade em que funcionários saíram 
pelos fundos do estabelecimento levando com eles documentos da 
empresa. Após, orientou a "laranja" J como deveria agir perante o fisco 
(áudios 00609526111.608 e 00609526152.550, relatório 05).

F também administrava as empresas na prática dos crimes, tanto que até 
seguiu caminhões que pensou estivessem "lesando" o grupo, pois ao invés 
de rumarem para Minas Gerais, seguiam direto para as indústrias de 
pneumáticas (3ª fraude). Diversos e-mails e conversas revelam (por 
exemplo, as conversas supracitadas), também que era a pessoa que 
comandava todo o esquema fraudulento na ausência de O, a quem sempre 
se reportava.

J A N é o contador do grupo e colaborador na prática dos crimes narrados 
neste tópico. Responsável pela orientação da maneira como deveriam ser 
preenchidas as notas fiscais, nas quais constavam destaques indevidos de 
ICMS. Orientava o grupo sobre a maneira como deveriam agir para obtenção 
de vantagens indevidas, até a de efetuar parcelamento do débito fiscal, com 
pagamento de apenas uma parcela. Merece destaque a conversa em que 
se diz preocupado com a fiscalização, pois efetuavam venda com 
ICMS, que, na realidade, é diferido, havendo a vantagem indevida para 
o grupo (áudio 00809528112.422, relatório 06).

A C é um dos advogados responsáveis pela montagem do grupo de 
empresas utilizadas para os crimes descritos na denúncia. Além disso, 
também orientava O R no tocante à emissão das notas fiscais fraudulentas, 
conforme depoimento deste. Ademais, conversou com J A sobre as 
mudanças de regulamentação do ICMS, visando a continuidade da 
obtenção das vantagens indevidas em detrimento do Estado de São 
Paulo (relatório 09 e áudio 00809617110.214).

O C trabalha como intermediário nas compras da GEB para a empresa 
Goodyear. Tinha plena ciência dos destaques indevidos de ICMS das notas 
fiscais de GEB para a Goodyear. Tanto sabia que O pediu sua ajuda para 
continuar vendendo o produto, com destaque de ICMS em todas as 
operações, principalmente após a mudança do regulamento do ICMS. 
Diz abertamente que sabe das fraudes e ajuda o grupo a vender o 
GEB, com ICMS, para a Goodyear (relatórios 07 e 08). Ademais, atua 
desta forma há décadas, não cessando as atividades mesmo com a sua 
aposentadoria, desde a época em que as empresas eram geridas por R, pai 
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de O (como ele próprio, O, declarou em sua oitiva).
J C e C M G eram "laranjas" que efetivamente trabalhavam para a 

ocorrência das fraudes. J tinha pleno conhecimento do modo de agir do 
grupo, tanto que assinava cheques, contratos e documentos. Quando 
houve fiscalização na empresa, telefonou para A a fim de receber 
orientação de como agir perante o fisco (áudio supracitado). C sempre 
trabalhou para a família de O, providenciava o pagamento de suas contas e 
jamais admitiu que a empresa S não era de sua propriedade. Ademais, o fato 
de as empresas estarem registradas em seus nomes possibilitava a prática 
dos crimes, com a ocultação dos verdadeiros sócios das empresas.

[...]

De igual maneira, a condenação se fundou também no conteúdo obtido 

pelas interceptações telefônicas, conforme se infere da leitura da sentença e do 

acórdão que manteve a condenação em apelação. A propósito, transcreve-se 

trechos do voto proferido no julgamento do referido recurso (fls. 13.613/13.635 – 

grifo nosso):

[...]
Restou evidenciado o crime de formação de quadrilha, vez que emergiu 

cristalino dos elementos de convicção carreados aos autos o vínculo 
associativo permanente entre os acusados, ora apelantes, com 
características de estabilidade e permanência para fins criminosos.

Por  meio de diligências realizadas no procedimento investigatório, 
mormente as interceptações telefônicas, as interceptações telemáticas e 
os mandados de buscas, foi constatado que o apelante O R, após o 
falecimento de seu pai, em novembro de 2007, assumiu a administração de 
fato das empresas da família e montou grande esquema criminoso voltado 
ao exercício de atividade econômica, visando obtenção de vantagens 
indevidas, bem como ocultação de seu patrimônio, em típica conduta de 
lavagem de  dinheiro, tudo com a colaboração dos demais apelantes, que 
tiveram função diversa no esquema. O grupo atuou desde o final de 2007 até 
setembro de 2009, quando foi deflagrada a operação denominada "Ouro 
Branco".

[...]
Consta da denúncia, consoante incluso procedimento investigatório 

criminal, dos autos de interceptações telefônicas e telemáticas, que a 
partir do segundo semestre de 2007, na cidade de São José do Rio Preto, O 
V R H, F B de S J, J A N, A C, J R B P, J C, C M G e H C, aproveitando-se 
das mesmas condições de tempo, local e meio de execução, previamente 
conluiados e com unidade de desígnios, inseriram e fizeram inserir 
declarações falsas, com o fim de prejudicarem direito e alterarem a verdade 
sobre fato juridicamente relevante em documentos públicos.

[...]
A empresa "Huber Tex Agrícola Ltda" era a nova empresa aberta pelo 
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grupo, em 21 de maio de 2009, com a finalidade de substituir a "Interior 
Borrachas". Em seus quadros sociais integrava P S de O e "Agrícola 
Carandá", representada por H C. Em cumprimento ao mandado de busca, 
em 04/09/2009, foi constatado que no local apontado como a sede da 
empresa supra, estava instalado o estabelecimento "Limex", sem qualquer 
vinculação com a empresa "Huber Tex". Por meio de escuta telefônica, 
constou que o responsável pela empresa "Limex" ligou para o corréu 
J A N indagando-lhe sobre a empresa "Huber Tex", justamente em 
razão do cumprimento do mandado. Foi-lhe, então, informado que J R P 
havia fornecido o endereço da "Limex" para ser a sede da "Huber Tex" (fls. 
6.488/6.493).

[...]
Consta da denúncia, consoante incluso procedimento investigatório 

criminal, dos autos de interceptações telefônicas e telemáticas, que a 
partir do dia 17 de novembro de 2007, na cidade de São José do Rio Preto, 
O V R H, F B de S J, J A N, A Y C T, A C, O C C C, J C, C M, previamente 
conluiados, com unidade de desígnios, em inúmeras oportunidades, 
aproveitando-se das mesmas condições de tempo, local e modo de 
execução, obtiveram para eles e para outrem, vantagem ilícita em prejuízo 
do Estado de São Paulo, no valor mínimo de R$ 9.144.402,42 (nove milhões 
e cento e quarenta e quatro mil e quatrocentos e dois reais e quarenta e dois 
centavos), induzindo-o em erro, mediante artifício ardil e meio fraudulento 
(houve trancamento da ação penal em relação ao corréu O C – Habeas 
Corpus nº 173.292, do STJ – fls. 5.412/5.416). J e C foram absolvidos de 
referido delito, por insuficiência probatória.

A prova ora coligida, acrescida da prova documental, especialmente as 
interceptações telefônicas e telemáticas, servem como prova cabal da 
materialidade delitiva, constituindo-se em importantes elementos de 
prova para a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade. 

As etapas das fraudes orquestradas pelo grupo criminoso foram bem 
explicitadas pela testemunha M A E, Agente Fiscal de Rendas, ouvida em 
Juízo, que relatou com riqueza de detalhes a conduta criminosa e confirmou 
o relatório fiscal acostado às fls. 2.991/3.229. Contou que foi o 
coordenador da equipe constituída após o cumprimento dos mandados de 
busca ordenados pelo Juízo, cujo objetivo era analisar os documentos 
apreendidos, bem como as interceptações telefônicas e as telemáticas 
que foram enviadas pelo GAECO. Foi constatado que se tratava de fraude 
fiscal estruturada, composta por grupos de empresas, as quais sempre 
utilizavam nomes semelhantes à "Agrolatex". Informou que a empresa 
"Solbor" era industrial e a "Interior Borrachas" era a comercial, a qual 
efetuava a venda da GEB, depois que a "Solbor" efetuava a industrialização. 
Frisou que a "Interior" era constituída por interpostas pessoas, 
"laranjas", e que recebiam remuneração para permitir a utilização de 
seus nomes. Explanou que a fraude foi constituída em três fases: 1ª fase, o 
grupo destacava o imposto na nota fiscal de venda de GEB para as 
indústrias pneumáticas, como se na operação houvesse incidência de ICMS. 
Desta forma, vendia o produto (GEB) para as empresas pneumáticas com 
valor acrescido pelo destaque do imposto inexistente, obtendo vantagem 
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indevida nesse momento. Nesta primeira fase não dera declarado o imposto 
criado indevidamente; na 2ª fase, a empresa "Interior Borrachas" passou a 
declarar o imposto criado indevidamente,colocando-se diante do Estado 
como devedora daquele imposto que não existia. Importa anotar que o 
quadro societário da empresa era composto por pessoas sem 
capacidade econômica para garantir aquele pagamento; na 3ª fase da 
fraude, por conta de alteração legislativa, toda a operação de venda de GEB 
produzido pela "Solbor", no Estado de São Paulo, e comercializado pela 
"Interior", independentemente da origem da matéria-prima utilizada para a 
industrialização do GEB, passou a ser isenta de ICMS, isto é passou a ter 
irrelevância a origem da matéria-prima, dentro ou fora do Estado, sendo que 
a  isenção atingiu toda a venda do GEB industrializado pela "Solbor". Assim, 
com a mudança legislativa, considerando que apenas a venda de GEB de 
um Estado para São Paulo geraria ICMS, a  menor, mas geraria, a "Interior" 
criou uma "filial" no Estado de Minas Gerais, para continuar criando 
indevidamente tributo, ICMS. Informou que a "Interior" continuava recebendo 
o GEB da "Solbor", em São Paulo, porém não vendia o GEB diretamente 
para as pneumáticas, transportava o GEB da matriz de São Paulo para a 
filial de Minas Gerais, para a suposta filial, e retornava com o mesmo 
caminhão carregado de GEB para as pneumáticas, carimbando a nota de 
entrada de São Paulo como se o GEB viesse da filial mineira. Confirmou 
que através dos documentos, inclusive das escutas telefônicas, foi 
constatado que na filial mineira ocorreu o chamado "passeio de notas". 
Ressaltou que a filial mineira da "Interior" era uma empresa de fachada. 
Esclareceu que nos autos há comprovação de que o caminhão saía da 
"Interior", matriz, carregado com GEB, com a nota de transferência para a 
"filial" mineira, bem como com a nota de saída daquele GEB, nota que seria 
emitida pela "filial" mineira e seria carimbada quando o GEB retornasse para 
o Estado de São Paulo (fls. 5.302/5.307).

[...]
No delito de estelionato restou patente a responsabilidade dos corréus, O, 

F, A, J A e A, nos termos exatos da sentença, especialmente porque os 
áudios relacionados pela Digna Promotoria de Justiça, nas 
contrarrazões ofertadas, demonstraram os fatos, aliando-se aos 
demais elementos de provas dos autos.

[...]
Os apelantes J A, contador, e A, advogado, com ampla experiência em 

suas profissões, tinham função relevante no grupo criminoso, pois forneciam 
suporte técnico para as fraudes. Em escutas telefônicas verificou-se a 
proximidade do corréu J A aos corréus F e A ao informar a eles sobre a 
alteração da legislação paulista da borracha, e que teriam que 
trabalhar por intermédio da filial mineira (fls. 10.641/10.642).

[...]
Consta da denúncia, consoante incluso procedimento investigatório 

criminal, dos autos de interceptações telefônicas e telemáticas, que a partir 
do segundo semestre de 2007, na cidade de São José do Rio Preto, O V R 
H, F B de S J, J A N e A Y C T, ofereceram e prometeram vantagem indevida 
a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de 
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ofício.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal restou comprovada, tendo 

em vista a prova documental, especialmente as interceptações 
telefônicas e telemáticas e, sobretudo, os depoimentos colhidos nos autos.

[...]
A corroborar os fatos descritos na denúncia, o corréu A, ouvido em Juízo, 

confessou parcialmente os fatos. Confirmou que certa vez O pediu a ele 
para trocar um cheque da "Interior Borrachas" na boca do caixa, no valor de 
R$ 100.000,00 (cem mil reais). No mesmo dia, O e F foram ao Banco retirar 
o dinheiro. Também, admitiu a existência de um áudio sobre fiscais 
"pegando no pé", e que o áudio era dele e de J A. Relatou que O  mandou 
que ele desse o dinheiro para J A, dois ou três meses, mas não soube 
informar para quem era entregue o dinheiro (fls. 6.073/6.083).

É certo que o grupo criminoso agia de forma a evitar fiscalização nas 
empresas. A respeito, convém relembrar a mensagem eletrônica 
interceptada judicialmente do corréu O, às fls. 6.630, de teor seguinte: 
"deixamos de pagar o mensalinho, perdemos a proteção e com isso veio há 
dois meses atrás aquela fiscalização (...)". Também consta a existência de 
planilha enviada por correio eletrônico do escritório de J A para o A, às fls. 
6.629, de seguinte teor: "segue planilha de resultado para 'acerto do mês', 
não aguento mais esses caras pegando no meu pé".

Como se vê, o conjunto probatório, sob o crivo do contraditório, 
somando-se as interceptações telefônicas e telemáticas, se constituiu 
em firmes elementos para convencimento do Juízo, e foi mais do que o 
suficiente para incriminar os apelantes, O, F, J A e A pelo crime de 
corrupção ativa.

[...]
Consta da denúncia, consoante incluso procedimento investigatório 

criminal, dos autos de interceptações telefônicas e telemáticas, que a 
partir do segundo semestre de 2007, na cidade de São José do Rio Preto, O 
V R H, F B de S J, J A N, R M R F, A Y C T, J C, C M, A C e J R B P, 
previamente conluiados e agindo com unidade de desígnios ocultaram e 
dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e 
propriedade de bens, direitos e valores provenientes, direta e indiretamente, 
de crime (1ª conduta); além de, para ocultarem e dissimularem a utilização 
de bens, direitos e valores provenientes dos crimes, os converterem em 
ativos lícitos (2ª conduta), bem como participavam de grupo, associação e 
escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal e secundária 
era dirigida à prática de crimes previstos na Lei de lavagem de dinheiro (3ª 
conduta).  (J e C foram absolvidos da imputação, por insuficiência 
probatória).

[...]
Após atento exame da prova, entendo que deve ser confirmada a 

condenação lançada na sentença de primeiro grau, nos termos do artigo 
252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, 
por conseguinte, ficam rechaçadas as teses expendidas pelas Defesas, vez 
que divorciadas de toda a prova colacionada aos autos.

[...] 
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Está evidenciado, portanto, que tanto o procedimento de investigação 

criminal instaurado pelo Ministério Público, bem como a ação dele decorrente e a 

posterior condenação foram fundados em prova ilícita, devendo ser anulados ab 

initio, com extensão aos demais corréus, por estarem em identidade objetiva de 

situações, na forma do art. 580 do Código de Processo Penal.

Com a anulação da ação penal e do procedimento investigatório, com 

extensão aos corréus, ficam prejudicadas as demais alegações trazidas nos 

recursos especiais de O V R H, J R B P, F B de S J, A C, J A N e R M F R F.

Registra-se que a anulação não impede a instauração de nova 

persecução penal, desde que lastreada em novas provas, com a observância dos 

seguintes parâmetros:

a) deve ser verificado se a punibilidade não está extinta pela prescrição 

da pretensão punitiva, observada a pena concreta que havia sido fixada pelas 

instâncias ordinárias, dada a proibição à reformatio in pejus indireta. Vale 

ressaltar que, por se tratarem de fatos anteriores à Lei n. 12.234/2010, não é 

aplicável a nova redação atribuída ao art. 110, § 1º, do Código Penal;

b) pela vedação do bis in idem e da reformatio in pejus é proibida nova 

imputação de crimes em relação aos quais foram os acusados absolvidos ou cuja 

punibilidade foi declarada extinta, pela prescrição da pretensão punitiva, no curso 

do processo ora anulado. 

Ante o exposto, não conheço dos agravos de J A N e R M F R F; 

porém, conheço parcialmente dos recursos especiais de J A N, F B de S J, O 

V R H, R M F R F, J R B P e A C e, nessa extensão, dou-lhes parcial 

provimento, a fim de anular integralmente e extinguir a ação penal e o 

procedimento investigatório preliminar instaurado pelo Ministério Público, com 

extensão dos efeitos aos corréus A Y C T, O C C C, J C, C M G e H C, sem o 

prejuízo de instauração de nova persecução criminal, desde que lastreada em 

novas provas e não tenha ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, pela pena 
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concreta, ou não haja sido declarada a absolvição ou a extinção da punibilidade, 

no curso do processo ora anulado.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.639.698 - SP (2016/0308937-0)

VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ: 

I. Questão preambular 

O meu pedido de vista, em um primeiro momento, cingiu-se à 
alegação da defesa, acolhida pelo relator, de que houve compartilhamento de 
dados protegidos pelos sigilos fiscal e bancário sem autorização judicial, o que, 
conclusivamente, entendeu ilegal, de maneira que toda a investigação, iniciada a 
partir dessa ilegalidade, deveria ser anulada ab initio. 

Além disso, na compreensão do relator, a decisão que 
determinou as interceptações telefônicas, bem como as que prorrogaram a 
medida, não estariam devidamente fundamentadas, motivo pelo qual seriam 
imprestáveis todas as conversas telefônicas captadas e que foram utilizadas na 
denúncia.

No entanto, em consulta ao Sistema de Informações 
Processuais desta Corte, verifiquei a existência de diversos outros recursos e 
habeas corpus manejados em favor de alguns dos ora recorrentes, 
destacando-se, entre eles, os seguintes: 1) HC n. 190.917/SP; 2) HC n. 
172.066/SP; 3) HC n. 210.125/SP.

No HC n. 190.917/SP, de relatoria do Ministro Celso Limongi 
– Desembargador convocado do TJ/SP, foram abordadas, entre outras 
questões, a legalidade ou não da obtenção de dados protegidos pelo sigilo 
fiscal sem autorização judicial (cópia do imposto de renda do paciente) e 
a eventual ilegalidade das interceptações telefônicas que teriam sido 
autorizadas e prorrogadas por meio de decisões sem a devida 
fundamentação.

Na ocasião, esta colenda Sexta Turma concluiu, à unanimidade, 
pela legalidade dos elementos de convicção encontrados no curso das 
interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, pelos fundamentos a 
seguir descritos, no que interessa (grifei): 

O segundo argumento é este:
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... declaração de renda do paciente, protegida por sigilo fiscal, 
foi utilizada na investigação sem prévia autorização judicial;

A declaração de renda compunha os documentos que foram 
apreendidos exatamente com o objetivo de apurar eventual 
prática delitiva, e, se o sigilo foi quebrado em favor do 
Ministério Público por autorização judicial, não há nenhuma 
ilegalidade em ser tal documento alicerce da acusação.
A terceira alegação é a seguinte:

... comunicações via correio eletrônico foram acessadas pelos 
investigadores mediante utilização ilegal da senha das caixas 
postais, porque obtida, a senha, por meio de interceptação 
telefônica;

Ora, visava-se, com a interceptação telefônica, à coleta de provas 
acerca da suposta e noticiada fraude fiscal e, assim, tudo o que foi dito 
poderia ser utilizado com este fim, porque devidamente autorizado pela 
autoridade judiciária, de modo que não vejo, neste procedimento, 
ilegalidade alguma. Demais disso, li todas as mensagens que, 
interessantes no sentido do Ministério Público, foram impressas e 
juntadas aos autos e, de duas delas, é possível extrair afirmativa capaz 
de – no curso da instrução processual, sob o contraditório – infirmar 
os termos da denúncia quanto à origem da matéria prima. De feito, há 
nos autos mensagens transmitidas por correio eletrônico em que o 
paciente afirma: "toda minha borracha vem de fora do estado e pago 
18% de ICMS" (fl. 4711) e que o volume excedente de GEB que 
entregaria ao fornecedor "é todo fora do estado!" (fl. 4987).
Dessarte, não vejo, neste procedimento, causa de nulidade do feito.
[...]
Alega ainda o impetrante:

... carece de fundamentação a decisão que autorizou a 
quebra do sigilo das comunicações telefônicas;

Ao requerer a interceptação telefônica (fls. 4292/4302), disse o 
Ministério Público Estadual:

[...]

As investigações tiveram início com o exame de documentos 
fiscais; posteriormente, pediu-se a identificação do proprietário 
de uma linha telefônica, cujas informações foram compartilhadas 
com a autoridade fiscal, mediante requerimento do Ministério 
Público e autorização judicial (fls. 4700/4701).
A decisão que autorizou a quebra desse sigilo está a fls. 4282/4283:

[...]
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Não há, nesta decisão, motivação expressa, capaz de demonstrar a 
imprescindibilidade da medida, mas, até aí, a par de se conceder 
eficácia à decisão judicial, não se trata de dar ao Ministério Público 
acesso às comunicações telefônicas, pois o que se deferiu foi apenas a 
quebra dos dados cadastrais para que se tivesse conhecimento de 
quem era o titular da linha telefônica sob investigação. Portanto, não se 
tratando, ainda, de quebra do sigilo das comunicações, não antevejo a 
nulidade arguída. 
Ademais, ao deferir a quebra do sigilo das comunicações, disse o Juiz:
[...]

Aqui há, em meu ver, fundamentação suficiente e determinação 
zelosa da garantia do sigilo das informações então obtidas e, 
dessarte, afasto a arguição de nulidade da interceptação por 
carência de fundamentos idôneos. 
Vejamos a sétima alegação:

... a prorrogação das interceptações sine die configura 
constrangimento ilegal, porque não se demonstrou sua 
imprescindibilidade;

Neste ponto, há a assertiva do Juiz:
[...]

Por evidente, a impossibilidade de obtenção das provas por 
outros meios, esgotadas as investigações levadas a efeito sobre 
a documentação apreendida, é mesmo motivo suficiente para 
autorizar a interceptação das comunicações telefônicas e 
telemáticas, e a sua prorrogação, enquanto necessária, não 
configura constrangimento ilegal. Neste ponto, trago o 
HC-118.803 (Quinta Turma, Ministro Jorge Mussi, DJe de 
13/12/2010):

Apesar de no artigo 5º da Lei 9.296/1996 se prever o prazo 
máximo de 15 (quinze) dias para a interceptação telefônica, 
renovável por mais 15 (quinze), não há qualquer restrição ao 
número de prorrogações possíveis, exigindo-se apenas que haja 
decisão fundamentando a dilatação do período. Doutrina. 
Precedentes. 

Da Sexta Turma, trago o HC-106.007 (Ministro Og Fernandes, DJe 
de 6/9/2010):

[...]

Inexiste, pois, ilegalidade no procedimento, porque necessário 
ao êxito das investigações.

Documento: 1591523 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 20/02/2018 Página  49 de 10



 

 

Superior Tribunal de Justiça

Já o HC n. 172.066/SP, inicialmente de relatoria do Ministro 
Celso Limongi – Desembargador convocado do TJ/SP, que se voltava, inter 
alia, contra as interceptações telefônicas, foi julgado prejudicado. 
Posteriormente, o feito foi atribuído ao Ministro Sebastião Reis Júnior, que 
confirmou o decisum, nos seguintes termos (grifei): 

O bem-lançado parecer do Ministério Público Federal demonstra que 
os temas levantados pela defesa já foram, de fato, examinados 
por esta Corte quando do julgamento do HC 190.917/SP, razão 
pela qual não merece reparos a decisão agravada. Também 
esclarece que já foi proferida, em 15/8/2011, sentença 
condenatória impondo ao paciente 14 anos, 6 meses e 5 dias de 
reclusão e 70 dias-multa pela prática dos crimes previstos nos 
arts. 171, caput (inúmeras vezes – art. 71 do CP), 228, caput, 
299 (seis vezes – art. 71 do CP) e 333, caput (duas vezes – art. 
71 do CP), todos do Código Penal e, ainda, pelo crime do art. 1º, 
caput, V e VII, § 1°, I, e § 2º, II, da Lei n. 9.613/1998 (Ação 
Penal n. 2.618/09 - 5ª Vara Criminal de São José do Rio Preto), 
não estando demonstrado constrangimento ilegal a justificar a 
anulação de todo o feito.

Por fim, nos autos do HC n. 210.125/SP, de relatoria do 
Ministro Sebastião Reis Júnior, esta Turma novamente concluiu que as 
interceptações telefônicas, fiscal e telemática foram precedidas de regular 
autorização judicial, com a devida fundamentação, sendo, pois, lícitas as 
provas obtidas por meio de tais medidas. A propósito, confira-se:

[...]
De todo modo, ao contrário do alegado pelo impetrante, verifica-se do 
acórdão estadual que houve sim prévia autorização judicial para as 
interceptações, tendo o Tribunal estadual afastado expressamente a 
alegação de nulidade do procedimento investigatório ao afirmar que os 
pleitos de interceptações telefônicas, sigilo fiscal e telemático 
formulados pelo Órgão Ministerial foram autorizados pelo Órgão 
Jurisdicional (fl. 1.127).
[...]

Verifica-se, portanto, pelos referidos julgados, que a legalidade 
ou não das interceptações telefônicas e de suas prorrogações já foi 
analisada por esta Corte em mais de uma oportunidade, sendo certo, aliás, 
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que, em todas elas, esta Turma concluiu pela legalidade da medida e das 
provas daí obtidas.

Assim, ainda que os recursos especiais sejam interpostos 
também por réus que não figuraram como partes nos habeas corpus que 
foram anteriormente aqui impetrados, certo é que isso não altera em nada a 
conclusão de que o ato judicial impugnado, que valia para todos os 
agentes, foi considerado legal por esta Corte Superior de Justiça, seja sob 
o prisma de fundamentação válida e suficiente, seja sob o prisma de suas 
formalidades legais.

Tal circunstância – que, frise-se, não possui, a meu sentir, 
relação com o benefício previsto no art. 580 do Código de Processo Penal 
(efeito extensivo dos recursos) – impede que se analise, novamente, a 
legalidade das interceptações telefônicas sob o enfoque das mesmas 
alegações já enfrentadas por esta Corte, sob pena de, a prevalecer o voto do 
Ministro Relator, coexistirem decisões contraditórias referentes ao mesmo ato 
processual e proferidas pelo mesmo Tribunal, ora reconhecendo a existência de 
legalidade da medida, ora concluindo pela ausência dela.

Faço observar que, cuidando-se de questionamento sobre a 
validade formal de decisão que autorizou a interceptação telefônica dos 
então investigados, a avaliação é predominantemente objetiva, e não se altera 
com particularidades que até poderiam render margem a sucessivas apreciações 
judiciais, fosse o caso de providência cautelar de natureza pessoal, qual a 
prisão preventiva. É que, nesta última hipótese, o exame judicial recai não 
apenas sobre o fumus comissi delicti, mas, especialmente, sobre o periculum 
libertatis, consistente na aferição do grau de periculosidade do agente – 
conforme os sinais, do presente e do passado, de seu comportamento – , a 
autorizar, amiúde, que um mesmo decreto preventivo seja válido para um 
investigado e inválido para outro. A seu turno, na medida cautelar de 
natureza probatória, como a que ora se examina, a decisão judicial, 
conquanto tomando como pressuposto também a prova de materialidade do 
crime e os indícios razoáveis de sua autoria, busca, acima de tudo, evitar o 
perecimento do direito punitivo estatal, ante a constatação de que outras 
providências menos gravosas não se mostrem idôneas a conduzir ao 
esclarecimento do delito investigado. 

Se, portanto, as condições pessoais de cada investigado são 
determinantes para a avaliação da necessidade de sua custódia cautelar, o 
que justifica o reexame de sucessivas impetrações de habeas corpus ou de 
recursos pelo mesmo órgão julgador –  cujas eventuais divergências, quanto 
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ao mérito do exame, não implica necessariamente contradição interna dos 
respectivos atos de julgar – não me parece razoável, e contradiz a segurança 
jurídica que a jurisdição deve exalar, que, autorizada a interceptação 
telefônica de uma conjecturada organização criminosa, possa o mesmo 
órgão judicante reexaminar, em sucessivas impetrações ou recursos, o 
mesmo ato decisório judicial que, insisto, não demanda exame sobre as 
peculiaridades de cada investigado, porquanto, não sendo medida caráter de 
caráter pessoal, e sim probatório, basta que se evidencie, em conformidade 
com o art. 2º da Lei n. 9.296/96, a existência de "indícios razoáveis da 
autoria ou participação em infração penal" (punida com reclusão) e a 
necessidade da cautela ante a constatação de não poder a prova "ser feita 
por outros meios disponíveis".

Já a questão relativa à suposta violação do sigilo ainda na fase 
embrionária das investigações não foi apreciada por esta Corte, o que permite, 
por isso mesmo, que se avance nesse específico ponto.

II. Considerações sobre o sigilo fiscal

Inicio este ponto rememorando o que disse por ocasião do 
julgamento do HC n. 349.945/PE (DJe 2/2/2017). As comunicações recebidas 
dos setores obrigados pela Lei n. 9.613/1998, após critério de seleção de 
prioridades feitas pelo órgão (haja vista a expressiva quantidade de 
comunicações recebidas), são detalhadamente analisadas e confrontadas 
com informações sigilosas que são fornecidas por outras instituições. 

No caso de fundados indícios da prática de ilícito penal, diz o 
art. 1º, § 3º, IV, da Lei Complementar n. 105/2001, que haverá "a 
comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou 
administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre 
operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática 
criminosa".

Infere-se que a notícia de crime abrange o fornecimento de 
dados especificamente relacionados à operação com indícios de ilicitude, vale 
dizer, a noticia criminis que é efetivada pela Receita Federal ou por qualquer 
outro órgão de controle deve vir acompanhada de informações que permitam a 
autoridade policial ou o Ministério Público formular algum juízo de 
plausibilidade ou de probabilidade da prática delitiva. 

Como, então, compatibilizar a manutenção do sigilo financeiro, 
somente inoponível para os órgãos administrativos de controle, com a 
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produção de relatório baseado em dados protegidos pelo sigilo? Essa é a 
questão. Tal circunstância implica, inter alia, a conclusão de que a obtenção 
integral dos dados que subsidiaram a produção do relatório (da 
comunicação feita à autoridade competente) depende de autorização 
judicial. Em outras palavras: a comunicação feita à autoridade policial 
ou ao Ministério Público não pode transbordar o limite da garantia 
fundamental ao sigilo, o que significa dizer que a obtenção dos dados que 
subsidiaram o relatório fornecido pela Receita Federal necessita de 
autorização judicial.

Aliás, registre-se, nesse particular, que essa questão foi debatida 
por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão 
Geral  n. 601.314/SP (DJe 16/9/2016), no qual ficou reconhecida a 
possibilidade de obtenção de dados sigilosos pela Receita Federal sem 
autorização judicial. Entretanto, especificamente quanto à persecução 
penal, ainda manteve-se a exigência de autorização judicial para o acesso 
aos documentos protegidos pelo sigilo.  

Sob diversa angulação, é bom que se registre que a atividade 
desempenhada pela Receita Federal, ao constatar indícios de crime, não 
se restringe a simples afirmação de movimentação atípica, mas, ao 
contrário, apoia-se em um conjunto de informações relevantes que 
impõe, em alguns casos (até para esclarecer o fato apontado), melhor 
análise dos dados que subsidiaram a comunicação feita aos órgãos de 
persecução penal e que, a fortiori, importam na necessária quebra de 
sigilo.

III. Análise do caso concreto

III. a) Invalidade do processo pela existência de 
compartilhamento de dados sigilosos sem autorização judicial  

Por meio de noticia criminis encaminhada, em 16/12/2008, 
pela Secretaria da Fazenda (Coordenadoria da Administração Tributária – 
CAT) ao Ministério Público (fls. 88-89), foi instaurado Procedimento 
Investigatório Criminal (Portaria n. 1/2009 – fls. 85-86). 

A referida notitia criminis se lastreou em análises internas 
feitas pela Equipe de Inteligência Fiscal, a partir de uma denúncia de sonegação 
fiscal feita por Thiago Nunes de Oliveira Morais (fls. 90-91). Referidas análises 
constataram, conclusivamente, o seguinte (fl. 89, destaquei):
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[...]
As pesquisas e análises preliminares, levadas a efeito por esta Equipe 
de Inteligência, revelaram que têm fundamento os principais pontos da 
denúncia, motivo da instauração, na DEAT-AIF, de procedimento 
voltado a apurar e descrever as irregularidades administrativas e os 
correlatos delitos de etiologia criminal tributária, cuja completa 
exposição ou demonstração documental de muito desbordaria a 
finalidade deste singelo instrumento de comunicação, que 
objetiva tão somente levar o panorama da fraude em tela ao 
conhecimento e Douta Apreciação deste I. Parquet, para que dê 
impulso e curso — se assim entender — a Procedimento de sua 
alçada, que açambarcam delitos penais ligados ao Crime Organizado.

Depois da instauração do referido procedimento, o Ministério 
Público oficiou à autoridade fazendária para que ela informasse quais as 
providências estariam sendo tomadas no âmbito da Receita Federal (fl. 
95). A resposta encaminhada ao Parquet se baseou nos sistemas de informação 
e de compartilhamento de dados internos da Receita Federal, culminando 
com o relatório, reproduzido em parte no voto do Relator (fls. 427-453), 
que foi acompanhado de 18 anexos de documentos (Anexo I a XVIII).

Segundo o próprio relatório, "os Anexos, de I a XVII trazem 
documentos com os dados e as informações que dão suporte às afirmações 
aduzidas no corpo do Relatório, com destaque para o Anexo XVIII, 
infográfico que agrupa, em pregnância visual, os principais fatos e relações 
resultantes das pesquisas e análises levadas a efeito por esta Assistência de 
Inteligência, recomendando-se vivamente o desdobre e a abertura de sua folha 
(tamanho AO) sobre uma superfície, para exame concomitante com a leitura 
do texto que ora se inicia e sempre no intuito de facilitá-la, ao prover uma 
referência pictórica de suas descrições" (fl. 431).

Entre os dados e as informações constantes dos anexos, a que 
se refere o aludido relatório, encontram-se, de fato, documentos protegidos 
pelo sigilo fiscal referentes aos anos de 2003 a 2007 (v. g., declaração de 
imposto de renda) e que, por tal razão, não poderiam, sem a devida 
autorização judicial, ser disponibilizados ao Ministério Público do 
Estado de São Paulo para fins de persecução penal. 

Nesse ponto, portanto, estou de acordo com o relator, no 
sentido de que todo esse material deve ser desprezado, já que obtido sem o 
devido procedimento legal.
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Entretanto, devo salientar que as investigações não foram 
iniciadas em decorrência dessas informações, mas em momento anterior. 
O procedimento deflagrado pelo Parquet teve início com a notitia criminis 
veiculada pela autoridade fazendária, após a análise interna de informações 
dadas por indivíduo identificado (fls. 90-91). 

Nesse contexto, não há razão para se anular todo o 
procedimento, já que iniciado por fonte absolutamente distinta dos 
documentos sigilosos que instruíram o segundo relatório produzido pela 
autoridade fazendária. Aliás, é importante o registro de que, malgrado esse 
último relatório haja sido acompanhado de tais documentos, o seu 
conteúdo, tal como reproduzido pelo relator, não exterioriza nenhum 
dado constante nos referidos documentos que não poderia ser utilizado. 
Ou seja, o relatório, em si, é válido, de maneira que somente os documentos 
sigilosos que o instruíram é que devem ser desprezados.  

Nessa perspectiva, importa saber se as informações contidas nos 
documentos protegidos pelo sigilo fiscal foram utilizadas para subsidiar a 
denúncia ou mesmo a sentença condenatória, fato este que pode ensejar algum 
reflexo na persecução penal ou no édito condenatório. Somente a partir daí – e 
caso haja alguma menção a eles –, é que se poderia determinar a sua exclusão 
do processo e se verificar a extensão dos possíveis efeitos disso. 

Nesse particular, observo que os fatos delituosos narrados 
pelo Parquet teriam se iniciado em 2007, conforme a seguinte narrativa (fl. 
5, grifei):

Consta do incluso procedimento investigatório criminal, dos autos de 
interceptações telefônicas e telemática, que a partir do segundo 
semestre do ano de 2007, nesta cidade de São José do Rio Preto, 
OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN, FRANCISCO 
BORGES DE SOUSA JÚNIOR, JOSÉ ANTONIO NEVES, 
RUBEM MANOEL ROSA FILHO, ACHOT YERGAT 
CRISTÓFORO TOPDJIAN, AYLTON CARDOSO, JOSÉ 
ROBERTO BRUNO POLOTTO, OSMAR CEZAR CARNIELO 
CALEJON, JALILE CATELANI, CLAUDIOMIRO MARCELO 
GAIARDO e HÉLIO CARDOSO associaram-se em quadrilha ou 
bando para a prática de crimes.
[...]

Ou seja, as informações sigilosas contidas nos documentos 
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enviados ao Ministério Público pela Receita Federal, que datam de 2003 a 
2007 (ano base 2006), nem sequer foram objeto de consideração indireta 
pela denúncia, que já inicia com fatos apurados no segundo semestre de 2007. 
As menções feitas a datas anteriores dizem respeito, tão somente, à 
constituição ou à modificação de contrato social de empresa, dado este que 
pode ser obtido sem óbice pelo Parquet. 

A sentença (fls. 9.042-9.643), por sua vez, não faz nenhuma 
referência a tais documentos, iniciando o seu histórico a partir da 
determinação de quebra de sigilo telefônico ocorrida em 30/4/2009 (fl. 
9.055). Com efeito, observo que o referido decisum – redigido em quase 600 
laudas – respaldou-se, fundamentalmente, nos diversos depoimentos 
testemunhais e na prova documental produzida sob o crivo do contraditório. 
Isso significa que os documentos que continham dados protegidos pelo 
sigilo fiscal e que foram encaminhados ao Ministério Público juntamente com 
o segundo relatório produzido pela autoridade fazendária, no bojo do 
procedimento investigatório, não tiveram nenhuma ingerência no desfecho 
do processo que culminou com o édito condenatório.

Logo, é de se concluir que a existência de ilegalidade no envio 
de dados protegidos pelo sigilo fiscal ao Ministério Público, como forma de 
subsidiar as conclusões da Receita Federal no relatório elaborado pelas 
autoridades fazendárias, embora constitua inquestionável vício no 
procedimento, não implica mácula no processo penal já deflagrado, cuja 
denúncia, como se viu, não se utilizou de tais informações. Nesse sentido é 
a pacífica jurisprudência desta Corte, segundo a qual “eventuais   
irregularidades  ocorridas  na  fase  do  inquérito policial, caracterizado por sua 
natureza administrativa, informativa e não obrigatória, não irradia, em regra, 
efeitos na ação penal” (RHC n. 67.178/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares 
da Fonseca, DJe 10/2/2017). E, ainda, os seguintes precedentes: RHC n. 
68.592/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 4/5/2016; RHC n. 65.977/BA, 
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 17/3/2016; HC n. 291.817/SC, Rel. 
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 20/2/2015, entre outros.  

IV. Conclusão

Diante de tais considerações, respeitosamente divirjo do 
relator para não conhecer do recurso especial, em relação às alegações de 
ilegalidade das interceptações e, no que tange à quebra de sigilo fiscal 
sem autorização judicial, negar-lhe provimento. 
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CORRÉU    : J C 
CORRÉU    : C M G 
CORRÉU    : H C 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Quadrilha ou Bando

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento após o voto-vista do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz não 
conhecendo do recurso especial em relação à ilegalidade das interceptações, e negando-lhe 
provimento quanto à quebra de sigilo fiscal sem autorização judicial, sendo acompanhado pelos 
Srs. Ministros Nefi Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro e Maria Thereza de Assis Moura, pediu 
vista regimental o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz para o exame das demais questões suscitadas 
na impugnação especial.  Aguardam os Srs. Ministros Nefi Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro e 
Maria Thereza de Assis Moura.

Votaram com o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz os Srs. Ministros Nefi Cordeiro, 
Antonio Saldanha Palheiro e Maria Thereza de Assis Moura.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.639.698 - SP (2016/0308937-0)
  

VOTO (VISTA REGIMENTAL) 

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ: 

I. Considerações iniciais

Senhores Ministros, ultrapassados os dois aspectos que me 
levaram a pedir vista deste recurso e que foram apreciados em 18/5/2017, 
passo ao exame preliminar dos demais recursos e das alegações feitas que ainda 
não foram analisadas. Ressalto, porém, quanto aos agravos interpostos por 
José Antônio Neves (fls. 1.9144-1.9303) e Rubem Manoel Fernandes Rosa 
Filho (fls. 1.9314-1.9346), que estou de acordo com o que consignou o 
relator. É incabível agravo contra decisão que admite em parte o recurso 
especial.

II. Recursos especiais 

De início, convém registrar que foram interpostos vários 
recursos especiais, alguns deles contra o acórdão proferido, por maioria, em 
apelação, e outros contra o proferido em embargos infringentes. Em dois dos 
casos, houve a ratificação dos recursos especiais interpostos.

Em resumo:

a) recursos especiais interpostos contra o acórdão proferido 
em apelação: a.1) recurso especial de José Roberto Bruno Polotto (fls. 
14.763-14.846); a.2) recurso especial de Oscar Victor Rollemberg Hansen 
(fls. 14.999-15.268); a.3) Recurso especial de Rubem Manoel Fernandes 
Rosa Filho (fls. 15.992-16.028); a.4) recurso especial de Aylton Cardoso 
(fls. 16.096-16.119); a.5) recurso especial de Jalile Catelani (fls. 
16.170-16.193); a.6) recurso especial de Hélio Cardoso (fls. 16.243-16.266); 
a.7) recurso especial de Francisco Borges de Souza Júnior (fls. 
16.319-16.438);

b) recursos especiais interpostos contra acórdão proferido 
em embargos infringentes: b.1) recurso especial de Oscar Victor 
Rollemberg Hansen (fls. 17.045-17.067); b.2) recurso especial de José 
Antônio Neves (fls. 17.099-17.346); b.3) recurso especial de Claudiomiro 
Marcelo Gaiardo (fls. 18.182-18.192); b.4) recurso especial de Francisco 
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Borges de Souza Júnior (fls. 18.304-18.328). 

c) ratificações de recursos especiais: c.1) ratificação ao 
recurso especial interposto contra acórdão proferido em apelação de José 
Roberto Bruno Polotto (fls. 18.194-18.200) e Oscar Victor Rollemberg 
Hansen (fls. 17.045-17.067); c.2) ratificação do recurso especial interposto 
contra acórdão proferido em embargos infringentes de José Antônio Neves 
(fls. 18.228-18.262).

III. Preliminar

De início, importa salientar que esta Corte firmou a 
compreensão, ainda sob a égide do CPC/1973, de que, "em casos de 
interposição simultânea de recursos desafiando acórdão não unânime, deve o 
recorrente, após o julgamento dos embargos infringentes, ratificar os termos do 
apelo especial anteriormente interposto ou apresentar novo recurso" (AgRg no 
REsp n. 886.523/RS, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues – Desembargador 
convocado do TJ/CE –, DJe 29/3/2010). Isso porque, segundo o entendimento 
da Corte Especial deste Superior Tribunal, "o prazo para o recurso 
extraordinário ou recurso especial, relativamente ao julgamento unânime, ficará 
sobrestado até a intimação da decisão nos embargos" (AgRg no MS n. 
15.445/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, DJe 8/11/2010).

De fato, é "extemporânea a interposição do recurso especial, 
ainda que contra a parte unânime do acórdão de apelação, antes do julgamento 
dos embargos infringentes, porquanto o seu prazo fica sobrestado até a 
intimação desta última decisão, devendo o recorrente, nesta hipótese, ratificar o 
recurso já interposto" (AgRg no REsp n. 1.044.112/PR, Rel. Ministro 
Francisco Falcão, DJe 25/8/2008).

Assim, somente com a "ratificação do apelo nobre que fora 
manejado em face do julgamento da apelação no recurso especial interposto 
contra o julgamento dos embargos infringentes permite o conhecimento da 
irresignação voltada contra a parte unânime do acórdão recorrido" (AgRg no 
AgRg no REsp n. 1.076756/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 
3/8/2015).

A necessidade da ratificação é caracterizada nas hipóteses em 
que, "nas razões do recurso especial interposto contra o acórdão dos embargos 
infringentes, o recorrente expressa sua intenção de ver julgado o recurso 
especial por ele manifestado contra a parte unânime do acórdão da apelação" 
(REsp n. 1.428.589/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 5/5/2015).
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III. 1) Exame preliminar quanto à necessária ratificação 
dos recursos interpostos contra o acórdão proferido em apelação

a) o recurso especial de José Roberto Bruno Polotto (fls. 
14.763-14.846) foi ratificado, conforme se verifica às fls. 18.194-18.200; b) o 
recurso especial de Oscar Victor Rollemberg Hansen (fls. 14.999-15.268) 
foi ratificado, tal como se verifica às fls. 17.045-17.067; c) o recurso especial 
de Rubem Manoel Fernandes Rosa Filho (fls. 15.992-16.028) não foi 
ratificado; d) o recurso especial de Aylton Cardoso (fl. 16.096-16.119) não 
foi ratificado; e) o recurso especial de Jalile Catelani (fls. 16.170-16.193) 
não foi ratificado; f) o recurso especial de Hélio Cardoso (fls. 
16.243-16.266) não foi ratificado; g) o recurso especial de Francisco Borges 
de Souza Júnior (fls. 16.319-16.438) não foi ratificado.

Verifica-se, portanto, ao contrário dos demais recursos 
especiais, que somente os ofertados por José Roberto Bruno Polotto e 
Oscar Victor Rollemberg Hansen foram ratificados. A ratificação do recurso 
de José Roberto Bruno Polotto, consoante se verifica à fl. 18.194, se deu 
em 31/8/2015 e a de Oscar Victor Rollemberg Hansen ocorreu em 
5/8/2015.

O prazo para ratificação, segundo assinala a jurisprudência desta 
Corte, é aquele inaugurado com a publicação do acórdão proferido em 
embargos infringentes. Com efeito, "é intempestivo o recurso especial 
interposto na pendência de julgamento de embargos infringentes, sendo 
necessária a sua ratificação no prazo recursal aberto com a publicação do 
acórdão proferido nos referidos embargos, independentemente de os 
embargos terem resultado na modificação do acórdão embargado" (AgRg no 
AREsp n. 416.934/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 4/2/2014). 

No caso, os embargos infringentes foram publicados em 
22/7/2015. Levando-se em consideração que o referido decisum foi objeto de 
embargos de declaração opostos por Francisco Borges de Souza Júnior e 
Rubem Manoel Fernandes Rosa Filho (julgado em 20/8/2015 e publicado 
em 28/8/2015 – fl. 14.757) e que "basta a oposição tempestiva de embargos de 
declaração por um dos recorrentes para que os demais sejam beneficiados 
com a interrupção do prazo para outros recursos eventualmente cabíveis" 
(EDcl no REsp n. 440.106/RJ, Rel. Ministro Celso Limongi, DJe 23/8/2010, 
destaquei), conclui-se que o prazo para interposição do recurso especial contra 
o acórdão proferido nos embargos infringentes ou de ratificação dos recursos 
especiais interpostos contra o acórdão de apelação se iniciou em 31/8/2015 
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(segunda-feira) e encerrou em 14/9/2015 (segunda-feira).

Diante disso, observa-se que a ratificação do recurso especial de  
Oscar Victor Rollemberg Hansen, que se deu em 5/8/2015, foi anterior ao 
início do prazo recursal. Entretanto, não há como perder de vista que a 
"Corte Especial, no julgamento da Questão de Ordem afetada pela Quarta 
Turma, conferiu nova exegese à Súmula 418 do STJ, entendendo que a 
única interpretação cabível para referido enunciado é "aquela que prevê o ônus 
da ratificação do recurso interposto na pendência de embargos declaratórios 
apenas quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior" 
(REsp n. 1.129.215/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, 
DJe 3/11/2015, grifei). Isso significa, no caso, que a ratificação do recurso 
especial, cujo raciocínio deve seguir o da própria interposição do referido 
recurso, deve ser considerada tempestiva.

Outro aspecto diz respeito ao caso em que foi ofertado recurso 
especial contra o acórdão de apelação e contra o acórdão proferido nos 
embargos infringentes, sem ratificação do primeiro. Assim ocorreu com 
Francisco Borges de Souza Júnior e, nesse caso, somente deve ser 
considerado o último recurso, interposto contra o acórdão proferido em 
embargos infringentes. 

Portanto, somente os recursos especiais interpostos por José 
Roberto Bruno Polotto e Oscar Victor Rollemberg Hansen contra 
acórdão proferido em apelação devem ser analisados.

III. 2) Preliminar relativa aos recursos especiais interpostos 
contra o acórdão proferido em embargos infringentes

O acórdão proferido em embargos infringentes, julgado em 
25/6/2015, foi publicado em 21/7/2015 (fl. 14.040). Contra o referido aresto, 
foram interpostos embargos de declaração por Francisco Borges de Souza 
Júnior e Rubem Manoel Fernandes Rosa Filho, julgado em 20/8/2015 e 
publicados em 28/8/2015 (fl. 14.757). Logo, o prazo para interposição do 
recurso especial contra o acórdão proferido nos embargos infringentes se 
iniciou em 31/8/2015 (segunda-feira) e encerrou em 14/9/2015 
(segunda-feira).

Nesse contexto, observo que o recurso especial interposto por 
Francisco Borges de Souza Júnior é intempestivo. Embora o próprio 
recorrente reconheça que o prazo se esgotaria em 14/9/2015 (fl. 18.308), o 
protocolo do TJ/SP indica que o recurso foi protocolizado no dia 17/9/2015 
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(fl. 18.304). 

Em razão disso, somente os recursos especiais que foram 
interpostos por Oscar Victor Rollemberg Hansen, José Antônio Neves e 
Claudiomiro Marcelo Gaiardo devem ser analisados, malgrado interpostos 
antes de iniciado o prazo decorrente do julgamento dos embargos de 
declaração, na esteira do que decidiu esta Corte no REsp n. 1.129.215/DF, 
conforme ressaltado linhas atrás. Tais recursos, todavia, restringem-se somente 
ao exame da parte não unânime do acórdão proferido em apelação.

IV. Recursos especiais interpostos contra acórdão proferido 
em embargos infringentes (Oscar Victor Rollemberg Hansen, José 
Antônio Neves e Claudiomiro Marcelo Gaiardo)

A única questão objeto de embargos infringentes opostos 
perante o Tribunal de origem diz respeito à possível nulidade da investigação, 
que, segundo a defesa, teria sido conduzida pelo Ministério Público, o que 
anularia o processo ab initio. 

Essa matéria foi apreciada por ocasião do julgamento do HC n. 
190.917/SP e, ainda que os recursos especiais sejam interpostos também por 
réus que não figuraram como partes no habeas corpus que foi anteriormente 
aqui impetrado, certo é que isso não altera em nada a conclusão de que o ato 
judicial impugnado, o qual valia para todos os agentes, foi considerado legal por 
esta Corte Superior de Justiça, seja sob o prisma de fundamentação válida e 
suficiente, seja sob o prisma de suas formalidades legais.

Tal circunstância – que, frise-se, não possui, a meu sentir, 
relação com o benefício previsto no art. 580 do Código de Processo Penal 
(efeito extensivo dos recursos) – impede que se analise, novamente, a 
legalidade das interceptações telefônicas sob o enfoque das mesmas 
alegações já enfrentadas por esta Corte, sob pena de, a prevalecer o voto do 
Ministro relator, coexistirem decisões contraditórias referentes ao mesmo ato 
processual e proferidas pelo mesmo Tribunal, ora reconhecendo a existência de 
legalidade da medida, ora concluindo pela ausência dela.

Além disso, é pacífico nesta Corte – bem como no STF – o 
entendimento de que o Ministério Público tem legitimidade para investigar 
e coletar provas para formação de sua convicção, muito embora não lhe 
seja permitido presidir o inquérito policial (REsp n. 1.497.041/PR, Rel. 
Ministro Rogério Schietti, DJe 9/12/2015). Tal questão, também ventilada no 
recurso especial de Oscar Victor Rollemberg Hansen, fica desde já afastada 
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pelos mesmos fundamentos. 

V. Recursos especiais interpostos por José Roberto Bruno 
Polotto e Oscar Victor Rollemberg Hansen contra acórdão proferido em 
apelação

V.1. No recurso especial de José Roberto Bruno Polotto, 
ofertado com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, 
foram alegadas as seguintes questões: a) violação dos arts. 5º, § 3º e 381, III, 
ambos do CPP e art. 2º, I, da Lei n. 9.296/1996: ausência de análise dos 
fundamentos trazidos pela defesa quanto à nulidade da investigação iniciada 
exclusivamente por denúncia anônima; b) violação dos arts. 381, III, do CPP e 
1º, 18 e 288, todos do CP: ausência de enfrentamento das teses suscitadas nas 
razões do apelo no tocante ao mérito da causa, resultando na condenação pelo 
delito de quadrilha em configuração de verdadeira imposição de 
responsabilidade sem dolo ou culpa; c) violação dos arts. 381, III, do CPP e 
1º, 13 e 18, todos do CP, e 1º, caput, V, § 1º, I e § 2º, II, da Lei n. 
9.613/1998: ausência de indicação de qualquer conduta do Recorrente 
configuradora do tipo penal da lavagem de dinheiro e falta de nexo causai entre 
as supostas ações identificadas como sendo objeto da lavagem e o crime de 
corrupção ativa imputado como delito antecedente; d) violação dos arts. 1º do 
Código Penal, 381, III, do CPP e 1º, caput, VII, da Lei n. 9.613/1998: 
atipicidade da imputação de lavagem de capitais na forma de organização 
criminosa e falta de análise da tese defensiva de descabimento da causa de 
aumento de pena prevista no parágrafo 4º do art. 1º, da Lei n. 9.613/1998; e) 
violação dos arts. 381, III, e 619, ambos do CPP, e 59 e 62, I, ambos do CP: 
contraditória e deficiente análise da necessidade de redução da pena-base 
indevidamente imposta, falta de fundamentação para a manutenção da 
aplicação da agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal e ausência de 
definição do regime de cumprimento de pena; f) dissídio jurisprudencial.

1. V. 2. No recurso especial de Oscar Victor Rollemberg 
Hansen, proposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "c" 
do permissivo constitucional, foram alegadas as seguintes 
questões: a) violação dos arts. 5º, § 3º, e 381, III, ambos do 
CPP, e 2º, I, da Lei n. 9.296/1996; b) contrariedade ao art. 
10, § 1º, do CPP; c) contrariedade aos arts. 2º, II, 5º e 6º da 
Lei n. 9.296/1996; d) contrariedade aos arts. 7º, 8º e 9º da 
Lei n. 9.296/1996 e arts. 203, 252 e 258, todos do CPP; e) 
contrariedade ao art. 198 do Código Tributário Nacional; f) 
contrariedade ao art. 41 do CPP; g) contrariedade aos arts. 
402 e 563 do CPP; h) contrariedade ao art. 234 do CPP; i) 
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contrariedade ao art. 381, III, do CPP; j) contrariedade ao 
art. 288 do CP; k) contrariedade ao arts. 171 do CP e 1º da 
Lei n. 8.137/1990; l) contrariedade aos arts. 1º e 8º da LC n. 
24/1975; m) contrariedade ao art. 333 do CP; n) 
contrariedade ao art. 1º, V e VII, da Lei n. 9.613/1998; o) 
contrariedade aos arts. 59 e 68 do CP; p) Contrariedade aos 
arts. 71 do CP e 384 do CPP; q) contrariedade ao art. 91, II, 
"b", do CP; r) contrariedade ao art. 619 do CPP; s) dissídio 
jurisprudencial.

V. 3. Temas comuns de ambos os recursos: a) investigação 
iniciada exclusivamente por denúncia anônima; b) interceptações telefônicas 
obtidas pelo Ministério Público de forma ilegítima e sem fundamento, bem 
como ilegalidade das prorrogações; c) condenação pelo crime de formação de 
quadrilha sem comprovação do dolo (atipicidade); d) ausência de indicação de 
qualquer conduta configuradora do crime de lavagem de dinheiro (absoluta 
falta de nexo causal entre o crime de lavagem e o de corrupção ativa). 

V. 4. Temas somente ventilados no recurso especial de José 
Roberto Bruno Polotto: a) violação do sigilo fiscal; b) compartilhamento 
ilegal de informações do Ministério Público com o Fisco e indevida cooperação 
deste último no caso; c) violação pelo Parquet do sigilo de dados de 
telecomunicações para obtenção de interceptações que não teria sido 
examinada pelo Tribunal de origem; d) atipicidade da imputação de lavagem de 
capitais na forma de organização criminosa e não cabimento da causa de 
aumento prevista no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998; e) necessidade de 
redução da pena e da modificação do regime de cumprimento. 

V. 5. Temas ventilados somente no recurso especial de 
Oscar Victor Rollemberg Hansen: a) interceptação conduzida pelo MP; b) 
quebra de sigilo sem autorização; c) inépcia da denúncia; d) nulidade por não 
permitir a realização de diligências imprescindíveis (expedição de ofício à 
Secretaria de Fazenda para que informasse o prejuízo sofrido, pedido para 
oficiar o Confaz, a Caixa Econômica); e) nulidade por indeferimento de acesso 
ao procedimento administrativo tributário instaurado na Delegacia Regional 
Tributária; f) ausência de motivação da sentença; atipicidade do crime de 
estelionato em virtude do princípio da especialidade, por violação do arts. 1º e 
8º da Lei Complementar n. 24/1975 e por ausência de indicação do prejuízo 
causado; g) inexistência de descrição dos elementos essenciais da corrupção 
ativa na denúncia e ausência de indicação do funcionário público corrompido; 
h) inexistência de identificação do vínculo entre prática, omissão ou 
retardamento de ato de ofício com funcionário público; i) ausência de 
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fundamentação das decisões de primeiro grau e do Tribunal (lacônicas); j) 
redução das penas para o mínimo legal; k) exclusão da agravante genérica do 
art. 62 do Código Penal; l) aumento da continuidade seja fixado no mínimo; 
m) seja afastada a causa de aumento prevista no art. 1º, § 4º, da Lei n. 
9.613/1998; n) ilegalidade da constrição patrimonial.

VI. Análise dos temas comuns dos recursos especiais

Em primeiro lugar, convém ressaltar que as questões relativas às 
supostas ilegalidades das interceptações telefônicas, à ilegitimidade do 
Ministério Público para proceder a investigações, à inexistência de crédito 
tributário constituído, à nulidade da violação do sigilo das comunicações e à 
ausência de comprovação do dolo na prática do crime de quadrilha, em sua 
integralidade, foram analisadas por ocasião do julgamento do HC n. 
190.917/SP, cuja reprodução é desnecessária. 

Os mesmos fundamentos utilizados para afastar as alegações 
que motivaram meu pedido de vista, lastreados no julgamento do referido 
habeas corpus, servem para constatar a inexistência de tais nulidades. 

No que tange à alegação de que as investigações foram iniciadas 
por denúncia anônima, tal como ressaltei linhas atrás, reafirmo que as 
investigações não foram iniciadas em decorrência de informações 
anônimas, mas com a notitia criminis veiculada pela autoridade 
fazendária, após a análise interna de informações dadas por indivíduo 
identificado (fls. 90-91). Nesse particular, destaca-se do acórdão impugnado 
(fl. 13.604):

Infere-se dos autos que as investigações se iniciaram com informações 
advindas da autoridade fiscal (Secretaria da Fazenda do Estado), 
noticiando a suposta prática de crimes no segmento de borracha 
natural (fls. 05/06 - vol. 01), e não em denúncias anônimas, conforme 
faz crer as combativas Defesas.

Sob diversa angulação, quanto ao delito de lavagem de dinheiro, 
salientou o acórdão recorrido (fls. 13.630-13.632, destaquei):

O delito de lavagem de dinheiro restou evidenciado, assim como os 
delitos antecedentes (crime contra a administração pública e 
crime praticado por organização criminosa), através de fatos 
concretos demonstrados nos autos.
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A prova é concludente no sentido de terem ocorrido os fatos, 
consoante escreveu a denúncia. A apreensão de documentos na 
empresa "Interior borrachas" indicou a existência de "movimento não 
contabilizado" que, na prática, demonstrava um movimento não 
declarado, oriundo de práticas ilícitas do grupo criminoso. No relatório 
final da análise das apreensões decorrentes de busca, foi informado 
que a empresa "Interior Borrachas" arcava com pagamentos 
particulares de Oscar, o que, de fato, comprova que realmente a 
empresa lhe pertencia, embora registrada em nome de terceiros (fls. 
10.683).
Igualmente restou demonstrado que a empresa "Interior Borrachas", 
registrada em nome de "laranjas", é quem suportava todos os encargos 
financeiros do grupo, sendo que todo o seu patrimônio foi transferido 
para outras empresas, especialmente a "Olicar SP Logística", que 
recebeu inúmeros veículos, mas não possuía sede física.
A "Interior" efetuou depósitos em valores altos na conta da "Solbor", 
bem como também suportava os pagamentos de gastos advindos da 
"Construtora Progresso", esta última registrada em nome dos apelantes 
Oscar e Rubem.
Ainda, ficou comprovado que a "Construtora Progresso" recebia 
aportes financeiros da "Interior Borrachas", em típicas operações de 
lavagem de dinheiro, e tinha a finalidade de dar aparência de 
licitude aos negócios e dinheiro oriundos das fraudes descritas. 
Diversos são os documentos que apontam que a Construtora não 
gerava lucro, apenas foi utilizada para a lavagem de dinheiro.
Relevante anotar que, somente no período de 05 de janeiro de 2009 a 
21 de maio de 2009, a Construtora acumulou uma movimentação 
financeira de créditos no valor de R$ 3.241.950,81 (três milhões, 
duzentos e quarenta e um mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta e 
um centavos), contudo, a última declaração apresentada nos últimos 
cinco anos dessa empresa foi do Exercício de 2008 – Declaração 
simplificada de pessoa jurídica – inativa (fls. 10.692). Depreende-se 
dos autos que desde que a empresa foi transferida para o grupo 
criminoso (11/03/2008) somente construiu ou reformou propriedades 
de Oscar e sua família, não justificando o grande acúmulo de 
movimentação financeira. 
Somem-se a isso que as informações contidas no relatório do 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF também 
apontam vultosas quantias recebidas pela "Construtora Progresso" no 
período compreendido entre janeiro a setembro de 2009 (fls. 860, dos 
autos no 2.055/09). 
A reforçar os fatos, ocorreu Achot, ouvido em Juízo, confirmou que a 
empresa "Interior Borrachas" pagava contas particulares dos corréus 
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Oscar e Francisco, mais de Oscar. Contou que foram transferidos 
veículos da "Interior" e/ou "Solbor" para a "Olícar".
Informou que a empresa "Interior Borrachas" pagava as prestações do 
veículo Mercedes de Francisco. Confirmou que certa vez, a pedido de 
Oscar, fez uma transferência em dinheiro da "Interior" para a 
"Construtora Progresso" de mais ou menos, R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais), e que o corréu Rubem frequentava o escritório 
da "Interior" para conversar com Oscar (fls. 8.431/8.448).
No mesmo sentido, a testemunha Thiago Pacheco Passere, ouvida em 
Juízo, confirmando as transferências financeiras da "Interior Borrachas" 
para as empresas "Solbor", "Olicar" e "Construtora Progresso", bem 
como o pagamento das contas pessoais de Oscar com dinheiro da 
"Interior" (fls. 5.137/5.143).
Neste  delito  restou evidenciada a responsabilidade dos 
condenados, ora apelantes, nos exatos termos da sentença.
Oscar é o principal beneficiado com o delito, eis que registrava 
empresa em nome de terceiros, transferia patrimônio de uma empresa 
para outras, tentava ocultar que pertenciam ao mesmo grupo 
econômico, bem como pagava suas contas particulares e de sua família 
como se fossem gastos da empresa. Francisco colocou empresas (" 
SolboC e "Olicar") e veículos em seu nome, ocultando e dissimulando 
o real proprietário deles. Achot é gerente administrativo e financeiro da 
"Interior Borrachas", sendo o responsável pela movimentação de 
dinheiro não contabilizado desta empresa. Também determinava as 
transferências patrimoniais entre as empresas. Rubem Manoel 
administrava a "Construtora Progresso" e sabia que a empresa não 
gerava lucros, mas tinha vultosa movimentação financeira. José 
Roberto e Aylton foram os mentores da separação das 
empresas, transferências patrimoniais entre elas, bem como 
colocação das empresas em nome de "laranjas". Por fim, José 
Antonio é o contador do grupo e responsável pela colocação das 
empresas e bens em nome de terceiros.

Como se observa, o voto do relator, encampado pelo do revisor 
neste aspecto, deixa incontestável a ocorrência do crime de lavagem de 
dinheiro, sobretudo porque detalha todo o modus operandi para dar aparência 
de licitude na movimentação de dinheiro oriunda de práticas criminosas. 
Saliento, ainda, que não há como reverter o quadro fático descrito pelo 
Tribunal de origem nesta Corte, haja vista o óbice contido no enunciado da 
Súmula n. 7 do STJ.

O mesmo se diga em relação ao delito de quadrilha, cuja 
descaracterização enseja o reexame de provas, máxime porque, segundo o 
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acórdão recorrido, "restou evidenciado o crime [...], vez que emergiu 
cristalino dos elementos de convicção carreados aos autos o vínculo 
associativo permanente entre os acusados, ora apelantes, com 
características de estabilidade e permanência para fins criminosos" (fl. 
13.613, destaquei).

VII. Temas somente do recurso especial de José Roberto 
Bruno Polotto

De todas as alegações feitas exclusivamente no recurso especial 
interposto por José Roberto Bruno Polotto, somente ainda não haveria 
pronunciamento desta Corte com relação à fixação da pena. Nesse ponto, 
extrai-se do acórdão (fl. 13.594, destaquei):

As reprimendas fixadas em primeiro grau não demandam reparo.
Em que pese as razões recursais do Ministério Público, as 
circunstâncias judiciais desfavoráveis foram sopesadas em primeiro 
grau.
Não há maus antecedentes, pois ausente certidão de condenação dos 
réus com trânsito em julgado. 
Inexistem elementos desabonadores dos agentes no meio social 
(conduta social), tampouco lhes foi aferida a sensibilidade ético-social 
(personalidade).
Os motivos (enriquecimento ilícito) são próprios da finalidade pela qual 
os crimes foram cometidos.
As consequências (prejuízo ao Estado) foram amenizadas, em parte, 
pela empresa Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda, com o 
pagamento de autuação fiscal decorrente dos atos ilícitos dos réus (fls. 
12.379/12.384).
Remanesceram  somente as circunstâncias dos crimes, as quais, 
como já afirmado, foram valoradas em primeiro grau.

A sentença, encampada pelo decisum impugnado, ao fixar a 
pena para cada delito, consignou (fls. 9.592-9.622):

Organização criminosa [quadrilha]
(Art. 288 do Código Penal)
[...]
O réu não registra antecedente relevante, porém as circunstâncias e as 
conseqüências do crime, bem como sua conduta social e 
personalidade justificam o aumento da pena na primeira fase em 1/6. 
Assim, a pena é fixada em 01 ano e 02 meses de reclusão.
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Na segunda fase, incidem a circunstância agravante previstas no artigo 
62, inciso I, do Código Penal, razão pela qual a pena sofre acréscimo 
de 1/6, acaba fixada em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão.
A pena permanece tal como fixada, à míngua de outras causas 
modificadoras.
[...]
Para o crime de Lavagem de dinheiro
[...]
O réu não registra antecedente relevante, porém as circunstâncias e as 
conseqüências do crime, bem como sua conduta social e 
personalidade justificam o aumento da pena na primeira fase em 1/6. 
Assim, a pena é fixada em 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 
dias-multa, com valor unitário equivalente a 1/2 salário mínimo vigente 
à época do pagamento.
Na segunda fase, incidem a circunstância agravante previstas no artigo 
62, inciso I, do Código Penal, razão pela qual a pena sofre acréscimo 
de 1/6, acaba fixada em 04 anos e 01 mês de reclusão e 12 
dias-multa, com valor unitário equivalente a 1/2 salário mínimo vigente 
à época do pagamento.
Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 
1°, parágrafo 4º, da Lei 9613/98, crime praticado por intermédio de 
organização criminosa, assim a pena sofre aumento de 1/3, fixada em 
05 anos , 05 meses e 10 dias de reclusão e 16 dias-multa, com valor 
unitário equivalente a 1/2 salário mínimo vigente à época do 
pagamento. A pena permanece tal como fixada, à míngua de outras 
causas modificadoras.
[...]
POLOTO, como incurso nos artigos 288, caput, e 299, (seis vezes - 
art. 71 do Código Penal), todos do Código Penal e, ainda, artigo 1º, 
caput, incisos V e VII, parágrafo 1º, inciso I, bem como, parágrafo 2º, 
inciso II, da Lei 9613/98, todos c.c. o artigo 69 do Código Penal, a 
pena de: 09 anos e 26 de reclusão e 36 dias-multa, com valor 
unitário equivalente a 1/2 salário mínimo vigente à época do 
pagamento;
[...]
Para os corréus Oscar, Francisco (reincidente por crime de tráfico), 
José Poloto, Aylton e José Neves, a gravidade dos crimes, a 
quantidade de pena e a natureza desta, além das demais circunstâncias 
já mencionadas nesta sentença, notadamente o artigo 59 do Código 
Penal, justificam a fixação do regime inicial fechado.

Depreende-se do conteúdo da sentença que a única  
circunstância judicial mantida desfavorável pelo acórdão (circunstâncias do 
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delito), com base na fundamentação apresentada pelo Magistrado de primeiro 
grau, não foi justificada explicitamente, de modo a particularizar quais fatores 
(tempo, lugar ou modo de execução) foram levados em consideração para a 
fixação da pena-base acima do mínimo legal. 

Em razão disso, deve a pena-base ser reduzida para 1 ano de 
reclusão e 10 dias-multa, para o crime de quadrilha, bem como para 3 anos 
de reclusão e 10 dias-multa, em relação ao crime de lavagem de dinheiro. 
Levando-se em consideração a agravante prevista no art. 62, I, do Código 
Penal aplicada em 1/6, fica a pena para o crime de quadrilha em 1 ano e 2 
meses de reclusão mais 11 dias-multa. Para o crime de lavagem, fixo-a em 
3 anos e 6 meses de reclusão mais 11 dias-multa. 

No que tange ao crime de lavagem de dinheiro, a jurisprudência 
desta Corte firmou o entendimento de que, "se o conceito de organização 
criminosa ainda não estava tipificado no ordenamento jurídico nacional, 
também, mostra-se descabida a majoração do crime de lavagem de capital, sob 
o fundamento de que teria sido praticado por organização criminosa, na forma 
prevista no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998"(REsp n. 1.488.028/SC, Rel. 
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 25/10/2016). Por isso, deve ser afastado 
esse aumento operado pelas instâncias ordinárias, de forma que a pena fixada, 
em definitivo, seja de 3 anos e 6 meses de reclusão em relação ao crime de 
lavagem de dinheiro. 

Em razão do concurso material, fica a pena total estabelecida 
em 4 anos e 8 meses de reclusão mais 30 dias-multa. Em virtude de serem 
consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime para o início do 
cumprimento da pena será o intermediário (semiaberto).

VIII. Temas somente do recurso especial de Oscar Victor 
Rollemberg Hansen

No tocante ao recurso especial de Oscar Victor Rollemberg 
Hansen, excluídas as questões já analisadas, em primeiro lugar, deve ser 
afastada a alegação de inépcia da denúncia, seja porque relatou suficientemente 
os fatos, permitindo, com isso, o exercício da ampla defesa e do contraditório, 
seja porque ensejou a condenação do recorrente em primeiro grau e sua 
confirmação pelo Tribunal de origem. Nesse sentido, extrai-se do acórdão o 
seguinte (fl. 13.608):

Não se justifica a pretensão da nobre Defesa de considerar inepta a 
denúncia ofertada.
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Denota-se da análise da peça acusatória que a mesma está 
tecnicamente perfeita, uma vez que atendeu ao disposto no artigo 41, 
do Código de Processo Penal, tanto é, que possibilitou aos Causídicos 
dos réus,  ora apelantes, apresentarem suas defesas preliminares, de 
maneira a exercitar o pleno exercício do direito de defesa. Ademais, 
houve descrição precisa dos fatos criminosos e das condutas dos 
agentes.
Logo, não há que se falar em inépcia da exordial, que contém todos os 
elementos necessários a garantir o direito à ampla defesa.
Igualmente, os memoriais ofertados apontaram de maneira clara a 
ocorrência dos crimes e a responsabilidade penal de cada um dos 
apelantes, portanto, fica repelida a preliminar suscitada.

Improcede, também, a alegação de nulidade por não se permitir 
a realização de diligências imprescindíveis (expedição de ofício à Secretaria de 
Fazenda para que informasse o prejuízo sofrido, pedido para oficiar o Confaz e 
a Caixa Econômica). 

Consoante entendimento desta Corte, "ao magistrado é 
facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de 
produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, 
devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte" (HC 
n. 287.594/MS, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26/4/2017). O acórdão, nesse 
tópico, destacou (fl. 13.609):

Também não prospera a suscitada nulidade do processo, por 
cerceamento de defesa, diante do indeferimento de diligências 
requeridas pelos apelantes, especialmente por Oscar.
Em primeiro lugar, porque o julgador não vislumbrou a 
imprescindibilidade de tais diligências, sendo certo que os elementos 
existentes nos autos foram suficientes para formar a sua convicção.
Em segundo lugar, observa-se que alguns dos requerimentos 
formulados dizem respeito às próprias empresas de Oscar e, portanto, 
deveria a Defesa ter diligenciado no sentido de obter as informações 
que entendia ser imprescindíveis ao caso examinado.
É notório que não restou demonstrado qualquer prejuízo à Defesa, 
pois não houve impedimento ao exercício de sua ampla defesa. Como 
é sabido, o Código de Processo Penal, em seu artigo 563, adotou o 
princípio básico de que "nenhum ato será declarado nulo, se da 
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa" (pas 
de nullité sans griet), corolário da instrumentalidade das normas 
processuais.
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[...]
Por fim, não há que se alegar o prejuízo diante da ausência de prazo 
concedido às Defesas nos termos do artigo 402, do CPP, isto porque 
o eminente Magistrado "a quo" consignou no termo da penúltima 
audiência, realizada na Comarca, que as partes apresentariam os 
requerimentos e diligências, previstos no artigo 402, do CPP,  na 
audiência subsequente, e os Defensores constituídos foram intimados 
desta determinação (fls. 8.292).

Sem razão a defesa, ainda, quando alega ser o processo nulo por 
indeferimento de acesso ao procedimento administrativo tributário instaurado 
na Delegacia Regional Tributária, máxime porque o acórdão esclareceu, no 
ponto, que nem sequer o referido procedimento havia se ultimado, de modo 
que o seu acesso seria destituído de qualquer utilidade.  

Sob diversa angulação, há que se ressaltar, em casos como o 
dos autos, que a demonstração precisa do valor (quantum) do prejuízo 
sofrido com o estelionato é extremamente difícil, dadas as circunstâncias que 
envolveram o delito. Ademais, ainda que assim não fosse, o acórdão indica de 
modo satisfatório, que a "vantagem ilícita em prejuízo do Estado de São 
Paulo, no valor mínimo de R$ 9.144.402.42" (fls. 13.619-13.620).

Ressaltou a defesa, no particular, que "a indicação do suposto 
prejuízo causado ao Estado foi lastreado em documentação existente nos autos 
e, por ocasião do oferecimento da denúncia, houve o levantamento de todos os 
meses em que houve a prática dos estelionatos e o montante parcial resultou 
em R$ 9.144.402,42. Posteriormente, sobrevieram novos documentos (autos 
de infrações lavrados em face das pneumáticas – fls. 5.000/5:032) e foram 
somados os valores nominais, o que resultou no valor corrigido de R$ 
23.052.903,67, até o mês de janeiro de 2011 (fls. 10.553, destaquei)" (fl. 
13.626).

No que concerne à própria tipicidade do crime de estelionato, 
impõe destacar que tal questão foi analisada por ocasião do julgamento do HC 
n. 190.917/SP. Nesse particular, extrai-se do decisum proferido no 
mencionado habeas corpus o seguinte trecho: 

Passo, assim, à ultima arguição:
... a própria denúncia, ao buscar tipificar o crime de estelionato, 
afirma que os acusados teriam obtido vantagem ilícita em 
prejuízo ao erário estadual. Ora, se o patrimônio supostamente 
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afetado foi o do Fisco, houve violação, exclusivamente, de 
interesse do Estado em sua veste fiscal, sendo inaplicável, 
consequentemente, norma geral, prevista no art. 171, do Código 
Penal.

Este raciocínio, assim exposto, inviabiliza a prática de estelionato 
quando o patrimônio pertence ao Estado, aqui representado pelo 
Fisco, mas esta interpretação restritiva não se pode extrair do tipo 
previsto no art. 171 do Cód. Penal, pois o que prevê a norma é o 

Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo 
alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante 
artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Caberia o argumento se a ação penal em curso estivesse a 
investigar a prática de crime tributário, pois, nesta hipótese, a 
fraude estaria dirigida exclusivamente à supressão de tributo. 
Este não é, contudo, o contexto das fraudes narradas na 
denúncia, que abrangem, além da suposta prática de corrupção 
ativa, o branqueamento de capitais e, assim, autorizam o 
oferecimento da denúncia com base no art. 299 do Cód. Penal, pois 
ali se criminaliza o 

Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele 
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou 
diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, 
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 
relevante.

De resto, ante a impossibilidade de se resolver, no habeas corpus, 
questão jurídica dependente de provas, descabida é a arguição de que 
os dados fornecidos pela Microsoft não incluem as mensagens 
coletadas pelo Ministério Público. (grifei)

É necessário sobrelevar, consoante entendimento desta Corte, 
que o crime de estelionato somente é absorvido pelo crime de sonegação fiscal 
nas hipóteses em que o falso teve como finalidade a sonegação, isto é, 
constituiu meio para sua consumação (RHC n. 37.268/RJ, Rel. Ministro Felix 
Fischer, DJe 17/8/2016; RHC n. 35.626/PR, Rel. Ministro Ericson Maranho 
– Desembargador convocado do TJ/SP –, DJe 24/2/2015), o que não ocorreu 
na hipótese dos autos. O acórdão recorrido, nesse ponto, assinalou (fl. 13.622, 
destaquei):

In casu, foi devidamente apurado e constatado o dolo na conduta 
do grupo criminoso, que consistia na simulação de operações 
que nunca existiram, visando à obtenção de vantagem 
econômica ilícita. Restou evidenciado que o grupo criminoso, a partir 
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de novembro de 2007, mantinha a Fazenda do Estado de São Paulo 
em erro, ao efetuar as vendas com destaque de ICMS, em operações 
não tributadas, mediante meios fraudulentos, conforme acima exposto, 
obtendo desta forma a vantagem indevida, qual seja, a venda de GEB 
por valor superior às indústrias de pneumáticas, justamente em razão 
da inclusão indevida de ICMS, creditado pelas indústrias pneumáticas, 
em prejuízo do erário estadual (as indústrias pneumáticas se creditam 
do ICMS destacado nas notas fiscais).
[...] a conduta dos apelantes se amoldou perfeitamente ao 
estelionato, e não ao crime tributário. Informou que os 
envolvidos foram autuados não por omissão ou supressão de 
tributos, mas sim, por infração do contribuinte/cidadão que "não 
constitui crédito tributário... infrações regulamentares que não 
tem vinculação direta com o tributo; são obrigações acessórias 
descumpridas, ausência de cumprimento de formalidades legais, falta 
de entrega de declarações etc." (fls. 5.987/6.003).
Nesta esteira, fica afastada a pretensão das Defesas de 
reconhecimento de delito de natureza tributária e, consequentemente, a 
aplicação do princípio da especialidade (Lei nº 8.137/90) .

No que diz respeito ao crime de corrupção, explicitou o acórdão 
recorrido que uma das formas da prática do delito "consistiu no pagamento de 
vantagem indevida a funcionário público, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), visando à liberação de emissão de 5.000 (cinco mil) notas fiscais para a 
empresa 'Hubertex', pertencente ao grupo" (fl. 13.627). 

Esta Corte firmou a compreensão de que "o crime de corrupção 
ativa detém natureza formal, e a aceitação da vantagem ilícita é, via de 
regra, mero exaurimento, sendo essa a principal característica desse tipo de 
delito" (AgRg no REsp n. 1.154.263/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis 
Júnior, DJe 29/5/2013, grifei).

Do mesmo modo, quanto à corrupção passiva, "prescinde da 
efetiva prática do ato de ofício, sendo incabível a alegação de que o ato 
funcional deveria ser individualizado e indubitavelmente ligado à 
vantagem recebida, uma vez que a mercancia da função pública se dá de 
modo difuso, através de uma pluralidade de atos de difícil individualização" 
(RHC n. 48.400/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 30/3/2015, 
destaquei).

Em relação à fixação da pena, verifico que a fundamentação 
externada pela sentença condenatória, mantida pelo Tribunal de origem nesse 

Documento: 1591523 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 20/02/2018 Página  75 de 10



 

 

Superior Tribunal de Justiça

ponto, foi similar à do corréu José Roberto Bruno Polotto, nestes termos 
(fls. 9.592-9.622, grifei): 

Organização criminosa [quadrilha]
(Art. 288 do Código Penal)
[...]
O réu não registra antecedente relevante, porém as circunstâncias e as 
conseqüências do crime, bem como sua conduta social e 
personalidade, ambas retratadas na petição do Ministério Público 
que pediu a prisão preventiva, justificam o aumento da pena na 
primeira fase em 1/6. Assim, a pena é fixada em 01 ano e 02 meses 
de reclusão.
Na segunda fase, incidem a circunstância agravante previstas no artigo 
62, inciso I, do Código Penal, razão pela qual a pena sofre acréscimo 
de 1/6, acaba fixada em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão.
A pena permanece tal como fixada, à míngua de outras causas 
modificadoras.
[...]
Para o crime de estelionato
[...]
O réu não registra antecedente relevante, porém as circunstâncias e as 
conseqüências do crime, bem como sua conduta social e 
personalidade, ambas retratadas na petição do Ministério Público 
que pediu a prisão preventiva, justificam o aumento da pena na 
primeira fase em 1/6. Assim, a pena é fixada em 01 ano e 02 meses de 
reclusão e 11 dias-multa, com valor unitário em 05 vezes o salário 
mínimo vigente à época do pagamento.
Na segunda fase, incide a circunstância agravante previstas no artigo 
62, inciso I, do Código Penal, razão pela qual a pena sofre acréscimo 
de 1/6, acaba fixada em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 
dias-multa, com valor unitário em 05 vezes o salário mínimo vigente à 
época do pagamento.
Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 
71 do Código Penal, assim, considerando o número de crimes 
praticados, a pena sofre acréscimo de 2/3, sendo fixada em 02 anos, 
03 meses e 06 dias de reclusão e 20 dias-multa, com valor unitário em 
05 vezes o salário mínimo vigente à época do pagamento.
A pena permanece tal como fixada, à míngua de outras causas 
modificadoras.
[...]
Para o crime de corrupção (artigo 333 do Código Penal)
[..]
O réu não registra antecedente relevante, porém as circunstâncias e as 

Documento: 1591523 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 20/02/2018 Página  76 de 10



 

 

Superior Tribunal de Justiça

conseqüências do crime, bem como sua conduta social e 
personalidade, ambas retratadas na petição do Ministério Público 
que pediu a prisão preventiva, justificam, o aumento da pena na 
primeira fase em 1/6. Assim, a pena é fixada em 02 anos e 04 meses 
de reclusão e 11 dias-multa, com valor unitário em 05 vezes o salário 
mínimo vigente à época do pagamento.
Na segunda fase, incide a circunstância agravante previstas no artigo 
62, inciso I, do Código Penal, razão pela qual a pena sofre acréscimo 
de 1/6, acaba fixada em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 
dias-multa, com valor unitário em 05 vezes o salário mínimo vigente à 
época do pagamento.
Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 
71 do Código Penal, assim, considerando o número de crimes 
praticados, a pena sofre acréscimo de 1/6, sendo fixada em 03 anos, 
02 meses e 03 dias de reclusão e 14 dias-multa, com valor unitário em 
05 vezes o salário mínimo vigente à época do pagamento. 
A pena permanece tal como fixada, à míngua de outras causas 
modificadoras.
[...]
Para o crime de Lavagem de dinheiro
[...]
O réu não registra antecedente relevante, porém as circunstâncias e as 
conseqüências do crime, bem como sua conduta social e 
personalidade, ambas retratadas na petição do Ministério Público 
que pediu a prisão preventiva, justificam o aumento da pena na 
primeira fase em 1/6. Assim, a pena é fixada em 03 anos e 06 meses 
de reclusão e 11 dias-multa, com valor unitário em 05 vezes o valor 
do salário mínimo vigente à época do pagamento.
Na segunda fase, incidem a circunstância agravante previstas no artigo 
62, inciso I, do Código Penal, razão pela qual a pena sofre acréscimo 
de 1/6, acaba fixada em 04 anos e 01 mês de reclusão e 12 
dias-multa, com valor unitário equivalente a 05 vezes o valor do salário 
mínimo vigente à época do pagamento.
Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 
1°, parágrafo 4º, da Lei 9613/98, crime praticado por intermédio de 
organização criminosa, assim a pena sofre aumento de 1/3, fixada em 
05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 16 dias-multa, com valor 
unitário em 05 vezes o valor do salário mínimo vigente à época do 
pagamento.
A pena permanece tal como fixada, à míngua de outras causas 
modificadoras.
[...]
OSCAR, como incurso nos artigos 171, caput, (inúmeras vezes - art. 
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71 do Código Penal) 228, caput, 299 (seis vezes - art. 71 do Código 
Penal) e 333, caput, (duas vezes - art. 71 do Código Penal) todos do 
Código Penal e, ainda, artigo 1º , caput, incisos V e VII, parágrafo 1°, 
inciso I, bem como, parágrafo 2º, inciso II, da Lei 9613/98, todos c.c. 
o artigo 69 do Código Penal, a pena de: 14 anos, 06 meses e 05 dias 
de reclusão e 70 dias-multa, com valor unitário equivalente a 05 
salários mínimos vigente à época do pagamento;
[...]
Para os corréus Oscar, Francisco (reincidente por crime de tráfico), 
José Poloto, Aylton e José Neves, a gravidade dos crimes, a 
quantidade de pena e a natureza desta, além das demais circunstâncias 
já mencionadas nesta sentença, notadamente o artigo 59 do Código 
Penal, justificam a fixação do regime inicial fechado.

Depreende-se da sentença condenatória que a única  
circunstância judicial mantida desfavorável pelo acórdão (circunstâncias do 
delito) se deu com base na fundamentação semelhante ao que ocorreu com 
José Roberto Bruno Polotto, isto é, não houve justificativa explícita para 
o aumento da pena-base, de modo a particularizar quais fatores (tempo, lugar 
ou modo de execução) foram levados em consideração para a fixação da 
pena-base acima do mínimo legal. 

Impõe-se destacar que a menção feita pelo Juiz, para justificar 
as circunstâncias e as consequências do delito, à petição do Ministério Público 
quando pleiteou a prisão preventiva – fundamentação per relationem –, é vaga 
(imprecisa). Assim, é inviável apontar qual ou quais passagens justificariam as 
circunstâncias judiciais consideradas negativas. 

Em razão disso, deve a pena-base ser reduzida para 1 ano de 
reclusão e 10 dias-multa, para os crimes de quadrilha e estelionato, bem 
como para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em relação ao crime de 
corrupção ativa, e 3 anos de reclusão pelo crime de lavagem de dinheiro, 
ambos acrescidos de 10 dias-multa. Levando-se em consideração a 
agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal aplicada em 1/6, ficam as 
penas para os crimes de quadrilha e estelionato em 1 ano e 2 meses de 
reclusão mais 11 dias-multa. Para o crime de corrupção ativa, 2 anos e 4 
meses de reclusão mais 11 dias-multa e o de lavagem, em 3 anos e 6 
meses de reclusão mais 11 dias-multa. 

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no 
art. 71 do Código Penal e, assim, considerando o que consignou o acórdão 
recorrido quanto ao número de crimes praticados, as penas sofrem acréscimo 
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de 2/3, de modo que, para os crimes de quadrilha e estelionato, ficam as 
penas em 1 ano, 9 meses e 20 dias de reclusão mais 18 dias-multa. 

No que tange ao crime de lavagem de dinheiro, a jurisprudência 
desta Corte firmou o entendimento de que, "se o conceito de organização 
criminosa ainda não estava tipificado no ordenamento jurídico nacional, 
também, mostra-se descabida a majoração do crime de lavagem de capital, sob 
o fundamento de que teria sido praticado por organização criminosa, na forma 
prevista no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998"(REsp n. 1.488.028/SC, Rel. 
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 25/10/2016). Por isso, deve ser afastado 
esse aumento operado pelas instâncias ordinárias, de forma que a pena fixada, 
em definitivo, é reduzida para 3 anos e 6 meses de reclusão em relação ao 
crime de lavagem de dinheiro. 

Em razão do concurso material, fica a pena total de Oscar 
Victor Rollemberg Hansen estabelecida em 7 anos, 1 mês e 10 dias de 
reclusão e 47 dias-multa. Em virtude de serem consideradas favoráveis as 
circunstâncias judiciais, o regime para o início do cumprimento da pena será o 
intermediário (semiaberto).

IX. Concessão de habeas corpus de ofício para os demais 
corréus em relação à fixação da pena

Levando-se em consideração que a fixação da pena, para todos 
os corréus, seguiu idêntica diretriz de José Roberto Bruno Polotto e Oscar 
Victor Rollemberg Hansen, como foi examinado linhas atrás, é impositivo 
que seja concedido habeas corpus de ofício para que as penas sejam reduzidas, 
nos termos expostos, sob pena de se mantidas, em situações similares, haver 
indesejável tratamento diferenciado.

1) Formação de quadrilha

1.a) para o corréu Francisco Borges de Souza Júnior: 
pena-base estabelecida em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa; levando-se em 
consideração a agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal aplicada em 
1/6, fica a pena final em 1 ano e 2 meses de reclusão mais 11 dias-multa;

1.b) para o corréu José Antônio Neves: pena-base estabelecida 
em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa; Levando-se em consideração a 
agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal aplicada em 1/6, fica a pena 
final em 1 ano e 2 meses de reclusão, mais 11 dias-multa;
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1. c) para a corré Jalile Catelani: pena-base estabelecida em 1 
ano de reclusão e 10 dias-multa e, por inexistirem agravantes ou causas de 
aumento, torno-a definitiva nesse patamar;

1.d) para o corréu Claudiomiro Marcelo Gaiardo: pena-base 
estabelecida em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa e, por inexistirem 
agravantes ou causas de aumento, torno-a definitiva nesse patamar;

1.e) para o corréu Hélio Cardoso: pena-base estabelecida em 
1 ano de reclusão e 10 dias-multa e, por inexistirem agravantes ou causas de 
aumento, torno-a definitiva nesse patamar;

1.f) para o corréu Rubem Manoel Fernandes Rosa Filho: 
pena-base estabelecida em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa e, por 
inexistirem agraventes ou causas de aumento, torno-a definitiva nesse patamar;

1.g) para o corréu Achot Yergat Cristóforo Topddjian: 
pena-base estabelecida em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa; levando-se em 
consideração que a atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo do 
mínimo legal, bem como a incidência da causa de diminuição prevista no art. 
29, § 1º, do CP, fixada na fração de 1/3 pelas instâncias ordinárias, torno-a 
definitiva em 4 meses de reclusão.

2) Estelionato

2.a) para o corréu Francisco Borges de Souza Júnior: 
pena-base estabelecida em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa; levando-se em 
consideração a agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal aplicada em 
1/6, fica a pena em 1 ano e 2 meses de reclusão mais 11 dias-multa. Por fim, 
na terceira fase, aumento a pena em 2/3, tal como consignado na origem, 
fixando-a em definitivo em 1 ano, 9 meses e 20 dias de reclusão mais 18 
dias-multa; 

2.b) para o corréu José Antônio Neves: pena-base estabelecida 
em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa; levando-se em consideração a agravante 
prevista no art. 62, I, do Código Penal aplicada em 1/6, fica a pena em 1 ano e 
2 meses de reclusão mais 11 dias-multa. Por fim, na terceira fase, aumento a 
pena em 2/3, tal como consignado na origem, fixando-a em definitivo em 1 
ano, 9 meses e 20 dias de reclusão mais 18 dias-multa; 

2. c) para o corréu Achot Yergat Cristóforo Topddjian: 
pena-base estabelecida em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa; Levando-se em 
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consideração que a atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo do 
mínimo legal e o acréscimo decorrente do número de crimes praticados, fixado 
em 2/3 na origem, fica a pena estabelecida em 1 ano, 8 meses de reclusão e 16 
dias-multa. Incide, ainda, a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do 
CP, considerada em 1/3, razão pela qual fixo-a, em definitivo, em 1 ano e 10 
dias de reclusão mais 10 dia-multa.

3) Corrupção ativa

3.a) para o corréu Francisco Borges de Souza Júnior: 
pena-base estabelecida em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. Levando-se em 
consideração a agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal aplicada em 
1/6, fica a pena final em 2 anos e 4 meses de reclusão mais 11 dias-multa;

3.b) para o corréu José Antônio Neves: fica a pena-base 
estabelecida em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa; levando-se em 
consideração a agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal aplicada em 
1/6, fica a pena final em 2 anos e 4 meses de reclusão mais 11 dias-multa. Por 
fim, na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no art. 71 do 
Código Penal e, assim, considerando o que consignou o acórdão recorrido 
quanto ao número de crimes praticados, as penas sofrem acréscimo de 1/6, de 
modo que a pena final é de 2 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão mais 12 
dias-multa.

3.c) para o corréu Achot Yergat Cristóforo Topddjian: 
pena-base estabelecida em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa; levando-se em 
consideração que a atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo do 
mínimo legal e o acréscimo decorrente do número de crimes praticados, fixado 
em 1/6 na origem, fica a pena estabelecida em 2 anos, 4 meses de reclusão e 
12 dias-multa. Incide, ainda, a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do 
CP, em 1/3, razão pela qual fixo-a, em definitivo, em 1 ano, 6 meses e 20 
dias de reclusão mais 8 dias-multa.

4) Lavagem de dinheiro 

4.a) para o corréu Francisco Borges de Souza Júnior: 
pena-base estabelecida em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa. Levando-se em 
consideração a agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal aplicada em 
1/6, fica a pena em 3 anos e 6 meses de reclusão mais 11 dias-multa. Por 
fim, afasto a causa de aumento previsto no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, 
pelos mesmos fundamentos já expostos para os recorrentes que tiveram seu 
recurso especial apreciado, tornando-a definitiva, portanto, nesse patamar;
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4.b) para o corréu Aylton Cardoso: pena-base estabelecida em 
3 anos de reclusão e 10 dias-multa. Levando-se em consideração a agravante 
prevista no art. 62, I, do Código Penal aplicada em 1/6, fica a pena em 3 anos 
e 6 meses de reclusão mais 11 dias-multa. Por fim, afasto a causa de 
aumento previsto no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, pelos mesmos 
fundamentos já expostos para os recorrentes que tiveram seu recurso especial 
apreciado, tornando-a definitiva, portanto, nesse patamar;  

4.c) para o corréu José Antônio Neves: pena-base estabelecida 
em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa. Levando-se em consideração a 
agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal aplicada em 1/6, fica a pena 
em 3 anos e 6 meses de reclusão mais 11 dias-multa. Por fim, afasto a 
causa de aumento prevista no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, pelos mesmos 
fundamentos já expostos para os recorrentes que tiveram seu recurso especial 
apreciado, tornando-a definitiva, portanto, nesse patamar;  

4.d) para o corréu Rubem Manoel Fernandes Rosa Filho: 
pena-base estabelecida em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa. Levando-se 
em consideração a inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes, e 
afastada a causa de aumento prevista no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, 
pelos mesmos fundamentos já expostos para os recorrentes que tiveram seu 
recurso especial apreciado, torno-a definitiva, portanto, nesse patamar;  

4.e) para o corréu Achot Yergat Cristóforo Topddjian: 
pena-base estabelecida em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa. Deve ser levado 
em consideração que a atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo 
do mínimo legal e que deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 
1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, pelos mesmos fundamentos já expostos para os 
recorrentes que tiveram seu recurso especial apreciado. Incide, ainda, a causa 
de diminuição prevista no art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.613/1998, tal como 
considerada pelo decisum impugnado em 2/3, de modo que a pena deverá ser 
de 1 ano de reclusão e 2 dias-multa. Por fim, não há como deixar de 
reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do CP, fixada na 
fração de 1/3 na origem, razão pela qual a pena final é de 8 meses de 
reclusão. 

5 ) Concurso material e penas totais para cada corréu 

Diante disso, ficam as penas, considerado o concurso material 
de crimes, estabelecidas nestes termos:

5.a) para o corréu Francisco Borges de Souza Júnior: pena 
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total de 8 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão mais 51 dias-multa. O regime 
para o início do cumprimento da pena é o fechado, nos termos do art. 33, § 
2º, "a", do CP;

5.b) para o corréu Aylton Cardoso: pena total em 3 anos e 6 
meses de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime 
aberto. Levando-se em consideração as circunstâncias judiciais favoráveis, 
bem como as diretrizes do art. 44 do Código Penal, substituo a pena 
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas 
pelo Magistrado de primeiro grau de acordo com o caso concreto;

5.c) para o corréu José Antônio Neves: pena total de 9 anos 
de reclusão mais 52 dias-multa. O regime para o início do cumprimento da 
pena é o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do CP;

5.d) para a corré Jalile Catelani: pena total de 1 ano de 
reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. 
Levando-se em consideração as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como 
as diretrizes do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de 
liberdade por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Magistrado de 
primeiro grau de acordo com o caso concreto; 

5.e) para o corréu Claudiomiro Marcelo Gaiardo: pena total 
de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em 
regime aberto. Levando-se em consideração as circunstâncias judiciais 
favoráveis, bem como as diretrizes do art. 44 do Código Penal, substituo a 
pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, a ser 
fixada pelo Magistrado de primeiro grau de acordo com o caso concreto; 

5.f) para o corréu Hélio Cardoso: pena total de 1 ano de 
reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. 
levando-se em consideração as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como 
as diretrizes do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de 
liberdade por uma pena restritiva de direito, a ser fixada pelo Magistrado 
de primeiro grau de acordo com o caso concreto; 

5.g) para o corréu Rubem Manoel Fernandes Rosa Filho: 
pena total de 4 ano de reclusão e 20 dias-multa, a ser cumprida 
inicialmente em regime aberto. Levando-se em consideração as 
circunstâncias judiciais favoráveis, bem como as diretrizes do art. 44 do Código 
Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas 
de direitos, a serem fixadas pelo Magistrado de primeiro grau de acordo 
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com o caso concreto;

5.h) para o corréu Achot Yergat Cristóforo Topddjian: pena 
total de 2 anos, 1 mês e 18 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. 
Levando-se em consideração as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como 
as diretrizes do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de 
liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo 
Magistrado de primeiro grau de acordo com o caso concreto.

X. Dispositivo

Por todo o exposto, conheço em parte somente dos recursos 
especiais interpostos por José Roberto Bruno Polotto, Oscar Victor 
Rollemberg Hansen, José Antônio Neves e Claudiomiro Marcelo 
Gaiardo, a fim de, na parte conhecida, dar-lhes provimento para reduzir 
as penas impostas nos termos explicitados. De ofício, concedo a ordem para 
reduzir as penas fixadas para os demais corréus, conforme detalhado no 
voto.

Em razão de haver sido esgotada a instância, máxime pelo 
julgamento de mérito dos recursos especiais interpostos, determino, nos 
termos da jurisprudência do STF fixada em repercussão geral, a imediata 
execução da pena, à exceção daqueles réus que tiveram a pena privativa de 
liberdade substituída por restritiva de direitos.

Por fim, corrija-se a autuação, tão somente para que conste o 
nome dos recorrentes por extenso, tendo em vista que, na espécie, não há 
motivo legal para a ocultação das suas identidades, como, de hábito, se faz em 
relação a autores de quaisquer crimes.
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ADVOGADO : ARY FLORIANO DE ATHAYDE JUNIOR  - SP204243 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
AGRAVANTE : J A N 
ADVOGADO : WELLINGTON FLÁVIO BARZI  - SP208174 
AGRAVANTE : R M F R F 
ADVOGADO : MARCO ANTONIO CAIS E OUTRO(S) - SP097584 
Documento: 1591523 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 20/02/2018 Página  85 de 10



 

 

Superior Tribunal de Justiça

AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CORRÉU    : A Y C T 
CORRÉU    : O C C C 
CORRÉU    : J C 
CORRÉU    : C M G 
CORRÉU    : H C 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Quadrilha ou Bando

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento após o voto-vista do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz 
conhecendo parcialmente dos recurso de J R B P, O R H, J A N e C M G a fim de, na parte 
conhecida, dar-lhes provimento, expedindo, ainda, ordem de ofício e determinando o início da 
execução da pena, à exceção dos réus que tiveram a pena privativa de liberdade substituída por 
restrição de direitos, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros Antônio Saldanha Palheiro e Maria 
Tereza de Assis Moura, a Sexta Turma, por maioria, conheceu parcialmente dos recursos de J R B 
P, O R H, J A N e C M G e deu-lhes provimento; expediu, ainda, ordem de ofício e determinou a 
execução da pena, nos termos do voto do Senhor Ministro Rogerio Schietti Cruz, que lavrará o 
acórdão. Vencido o Sr. Ministro Relator. Ausente, nesta assentada, o Sr. Ministro Nefi Cordeiro.

Votaram com o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz os Srs. Ministros Antonio Saldanha 
Palheiro e Maria Thereza de Assis Moura. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Nefi Cordeiro. 
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.639.698 - SP (2016/0308937-0)

RETIFICAÇÃO DE VOTO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ: 

Srs. Ministros, em razão do resultado proclamado pelo Tribunal 
de origem, por ocasião do julgamento do recurso de apelação e dos embargos 
infringentes, bem como das próprias alegações feitas nos recursos especiais, fui 
conduzido a um equívoco, cujos reflexos implicarão modificação ou 
desconsideração da pena fixada para alguns dos réus. Por isso, trago o feito 
nesta sessão, a fim de corrigi-lo, de forma que não haja prejuízo para as partes, 
notadamente porque determinada a execução da pena.

Com efeito, alertado pelas defesas de alguns dos recorrentes, 
que peticionaram antes mesmo da publicação do acórdão, às fls. 
19.724-19.739, 19.742-19.786 e 19.790-19.835 verifiquei que, ao proceder ao 
juízo de admissibilidade na origem, o Desembargador Salles Abreu, Presidente 
da Seção de Direito Criminal, de forma heterodoxa (mas possível), reconheceu 
a extinção da punibilidade de fatos delituosos imputados a alguns dos 
recorrentes, nestes termos (fl. 18.793):

Dessa forma, julga-se extinta a punibilidade de José Antônio Neves, 
Francisco Borges de Souza Júnior e Oscar Victor Rollemberg 
Hansen, relativamente à imputação de terem infringido os artigos 288 
e 171 ambos do Código Penal, e de Rubem Manoel Rosa Filho, 
José Roberto Bruno Poloto, Claudiomiro Marcelo Gaiardo, 
Helio Cardoso e Jalile Catelani, no que toca à acusação de terem 
cometido o crime previsto no art. 288 do Código Penal, em virtude 
da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com esteio nos 
artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §§ 1º e 2º, todos do 
Código Penal, restando prejudicada a análise dos recursos especiais e 
extraordinários interpostos pelos três últimos, bem como da petição 
formulada pela Defesa do réu Hélio às fls. 17.155.

Além disso, observei, no tocante a Achot Yergat Cristóforo 
Topddjian, que, no acórdão proferido em embargos infringentes, às fls. 
14.025-14.039, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em 
relação aos crimes de quadrilha e lavagem de dinheiro, além de haver um 
erro material no somatório das penas.
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Por fim, no que concerne ao recurso especial interposto por 
Francisco Borges de Souza Júnior, considerado intempestivo em razão da 
aferição do prazo pela data do protocolo efetivado no Tribunal, expôs o 
peticionário, três questões: 1ª) a rejeição da preliminar suscitada pelo Ministro 
relator não retiraria sua relatoria para análise das demais questões; 2ª) o recurso 
especial interposto contra o acórdão de apelação foi ratificado por duas vezes 
(às fls. 17.044 e 18.303) e 3ª) o recurso especial é tempestivo, porque utilizado 
o sistema de protocolo integrado.

De início, quanto ao alegado em favor de Francisco Borges de 
Souza Júnior, afasto o argumento de que a apreciação da preliminar não 
retiraria a relatoria do Ministro Sebastião Reis. Isso porque, na verdade, a 
nulidade reconhecida pelo relator não se consubstanciou em uma preliminar, 
mas em uma prejudicial. 

De fato, ao reconhecer que as provas oriundas de violação do 
sigilo fiscal sem autorização judicial deram ensejo a toda a persecução penal, 
sua decisão posterior foi predeterminada em um sentido pela premissa 
estabelecida por ele. O sentido da decisão, tal como se viu, foi a anulação ab 
initio de todo o processo. Diversamente ocorre com as preliminares, as quais 
impedem o julgamento da lide. Exemplificativamente posso apontar um vício 
de admissibilidade do recurso especial, como a intempestividade, a impedir o 
exame de mérito do recurso. 

Sob diversa angulação, não olvido que a Súmula n. 256 do STJ 
foi cancelada por ocasião do julgamento do AgRg no Ag n. 1.417.361/RS 
(DJe 3/11/2008).  Entretanto, cabe ao recorrente esclarecer, de modo objetivo, 
que o recurso foi interposto via protocolo integrado descentralizado, 
principalmente porque, nos casos de protocolo postal integrado, se considera a 
data de protocolo na Secretaria do Tribunal de origem (Súmula n. 216 do STJ). 
Além disso, reforça o argumento de imprescindibilidade de ser explicitada a 
utilização desse serviço, no caso dos autos, no qual a chancela referente à 
apresentação do recurso perante a Justiça Federal de primeiro grau é confusa – 
não é possível aferir, sem a oportuna e desejável indicação do recorrente, que 
o recurso havia sido proposto por meio do protocolo integrado.

Mas, em benefício da defesa, ainda assim, reconheço como 
tempestivo o recurso especial que se volta contra a decisão proferida em 
embargos infringentes, bem como a ratificação feita em relação ao recurso 
interposto contra acórdão proferido em apelação.
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O mesmo se diga em relação ao recurso especial interposto por 
Rubem Manoel Fernandes Rosa Filho, que também foi ratificado (fl. 
18.203).

I. Exame dos recursos especiais de Francisco Borges de 
Souza Júnior (recurso especial interposto contra o acórdão de apelação – 
fls. 16.319-16.438 – e contra os embargos infringentes – fls. 
18.304-18.328) )  

I.a) Recurso especial interposto, com fundamento nas 
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra o acórdão de 
apelação

As questões que foram suscitadas pelo recorrente podem ser 
sintetizadas nos seguintes tópicos: 1) violação do art. 619 do CPP; 2) o 
patrimônio supostamente afetado foi, exclusivamente, o do fisco. 
Inaplicabilidade da norma geral prevista no art. 171 do Código Penal (fl. 
16.403). Obtenção de vantagem, mediante fraude, contra o fisco estadual 
caracteriza o delito de sonegação fiscal, e não o de estelionato (princípio da 
especialidade). Os crimes de falso ou de estelionato, quando praticados com a 
finalidade exclusiva de ocultar a supressão ou a redução de tributo, constituem 
crime-meio para a prática de sonegação fiscal (fl. 16.409); 3) Para a 
configuração do crime de corrupção ativa (art. 333 do CP), é imprescindível a 
figura do funcionário público (fl. 1.410). É necessária a identificação do 
funcionário público corrompido, para saber se ele (sujeito passivo) se trata de 
um agente público; 4) Se o Tribunal absolveu o recorrente em relação ao crime 
de corrupção ativa, então ele também deve ser absolvido em relação ao delito 
descrito no art. 1º, V, da Lei n. 9.613/1998 (crimes contra a administração 
pública) (fl. 16.417); 5) Devem ser estendidos ao recorrente os efeitos do 
acórdão proferido nos autos do HC 173.292/SP, que determinou o 
trancamento do processo em relação ao crime de estelionato quanto ao corréu 
(art. 580 do CPP) (fl. 16.418).

Dissídio jurisprudencial relativamente aos seguintes pontos (fl. 
16.420 e seguintes): a) atipicidade da conduta no tocante ao crime de 
organização criminosa; b) fixação de verba reparatória é efeito da condenação 
e, portanto, de aplicação cogente; c) ausência de prévia autorização judicial 
para a quebra de sigilo fiscal (fl. 16.424); d) nulidade das provas obtidas por 
meio das interceptações telefônicas e telemáticas, bem como de todas das 
provas daí obtidas; e) ausência de nomeação de defensor para acompanhar o 
recorrente na audiência realizada na Comarca de Frutal – MG (oitiva de 
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testemunha de acusação) – nulidade do ato processual; f) a conduta do 
recorrente não caracteriza o delito de estelionato, porquanto o patrimônio 
supostamente afetado foi o do fisco; g) para a configuração do crime de 
corrupção ativa, é necessária a presença da figura do funcionário público.

Em relação quase totalidade delas, observo que já foram 
examinadas no  HC n. 190.917/SP ou no próprio voto proferido no que se 
refere aos corréus José Roberto Bruno Polotto e Oscar Victor Rollemberg 
Hansen, cujas reproduções são desnecessárias.  Os mesmos fundamentos 
utilizados para afastar as alegações que motivaram meu pedido de vista, 
lastreados no julgamento do referido habeas corpus, servem para constatar a 
inexistência de tais nulidades.

Dos temas que foram suscitados pelo recorrente e ainda não 
foram analisados por esta Corte, remanescem os seguintes: 1) omissão do 
acórdão sobre diversos pontos suscitados pelo recorrente (violação do art. 619 
do CPP), consubstanciados, em síntese, nos seguintes aspectos: 1.a) ausência 
de fundamentação sobre a decretação de perdimento dos valores e bens 
constritos na Cautelar n. 1723/2009; 1.b) inexistência de crédito tributário 
constituído; 1.c) cerceamento de defesa em virtude da realização de audiência 
de oitiva de testemunhas sem a presença de defensor; 1.d) quebra de sigilo 
fiscal sem autorização judicial; 1.e) cerceamento de defesa em razão do 
indeferimento de diligências e requerimentos de que trata o art. 402 do CPP; 1. 
f) ausência de fixação do valor devido a título de reparação civil; 2) 
relativamente ao crime de estelionato, devem ser estendidos ao recorrente os 
efeitos do acórdão proferido nos autos do HC n. 173.292/SP, que determinou 
o trancamento do processo em relação ao crime de estelionato no que concerne 
ao corréu (art. 580 do CPP) (fl. 16.418).

O entendimento jurisprudencial e doutrinário é firme quanto ao 
julgador não estar obrigado a rebater, de forma pormenorizada, todas as 
questões trazidas pelas partes, desde que fundamente suficientemente sua 
decisão com os elementos que foram determinantes à formação de seu 
entendimento na solução do problema (AgRg no AREsp n. 699.465/GO, Rel. 
Ministro Rogerio Schietti, DJe 25/4/2016). O acórdão, nesse particular, 
contestou, ponto por ponto, todas as questões que foram relevantes para o 
deslinde do processo e que foram alegadas pela defesa, senão vejamos (fls. 
13.609-13.613):  

Também não prospera a suscitada nulidade do processo, por 
cerceamento de defesa, diante do indeferimento de diligências 
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requeridas pelos apelantes, especialmente por Oscar. 
Em primeiro lugar, porque o julgador não vislumbrou a 
imprescindibilidade de tais diligências, sendo certo que os elementos 
existentes nos autos foram suficientes para formar a sua convicção.
Em segundo lugar, observa-se que alguns dos requerimentos 
formulados dizem respeito às próprias empresas de Oscar e, portanto, 
deveria a Defesa ter diligenciado no sentido de obter as informações 
que entendia ser imprescindíveis ao caso examinado. 
É notório que não restou demonstrado qualquer prejuízo à Defesa, 
pois não houve impedimento ao exercício de sua ampla defesa. Como 
é sabido, o Código de Processo Penal, em seu artigo 563, adotou o 
princípio básico de que "nenhum ato será declarado nulo, se da 
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa" {pas 
de nullité sans grief), corolário da instrumentalidade das normas 
processuais.
[...]
Por fim, não há que se alegar o prejuízo diante da ausência de prazo 
concedido às Defesas nos termos do artigo 402, do CPP, isto porque 
o eminente Magistrado "a quo" consignou no termo da penúltima 
audiência, realizada na Comarca, que as partes apresentariam os 
requerimentos e diligências, previstos no artigo 402, do CPP, na 
audiência subsequente, e os Defensores constituídos foram intimados 
desta determinação (fls. 8.292).
Alegação de nulidade da sentença:
Não merece guarida a preliminar de nulidade do decisum por falta de 
motivação, uma vez que, ao contrário do que se sustenta a nobre 
Defesa, a sentença guerreada avaliou em seu conjunto as teses 
defensivas, de forma fundamentada, concluindo pela prova da 
materialidade e autoria dos delitos.
Assim sendo, é certo que o douto Magistrado apreciou todo o 
conjunto probatório e fundamentou amplamente o édito condenatório 
em vastas e contundentes provas que serviram de supedâneo ao seu 
convencimento.
Destarte, não vislumbro vício de validade que fulmine a legalidade da 
sentença condenatória.
Nulidade do procedimento criminal, pois instaurado para apurar crime 
de sonegação fiscal, o qual não possuía débito tributário constituído:
Não se cogita na aventada nulidade no procedimento criminal 
instaurado, cujo objetivo foi apurar diversos crimes, dentre eles o 
estelionato, cujo fato se amoldou ao tipo previsto no art. 171, do 
Código Penal, o que será objeto de análise minuciosa em sede de 
mérito.
Nulidade da instrução, em razão da ausência de nomeação de 
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advogado "ad hoc" em audiência realizada por precatória:
A Defesa do apelante Francisco alega nulidade da instrução, 
argumentando que não compareceu na audiência realizada no Estado 
de Minas Gerais, e que o Magistrado não nomeou advogado "ad hoc", 
entretanto, não merece guarida a pretensão. Isto porque, conforme já 
enfatizado, o artigo 563, do Código de Processo Penal, estabelece 
que o reconhecimento da nulidade processual está subordinada à 
arguição oportuna e à efetiva demonstração do real prejuízo 
ocasionado, o que não restou evidenciado nos presentes autos. 
Nota-se que tal arguição ocorreu cerca de dois meses após a 
realização do ato processual, quando já encerrada a instrução criminal.

Em embargos de declaração, ressaltou o Tribunal de origem:

Especificamente quanto à fixação ide valor mínimo para reparação do 
dano causado pelas infrações penais, registra-se seu caráter 
nitidamente indenizatório, que se antecipa a eventual propositura de 
ação civil, onde se instauraria o contraditório específico para apuração 
da responsabilidade indenizatória e seu montante.
A fixação de um valor reparatório demanda a análise de elementos de 
prova que permitam aferir o real prejuízo sofrido em contraposição à 
situação econômica dos réus, aspectos esses de difícil disponibilização 
no âmbito penal.
Ademais, a fixação do referido valor depende da realização de pedido 
formal pelo ofendido, seu advogado ou pelo próprio órgão acusador e 
de instrução específica para a respectiva apuração monetária, sem os 
quais é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, porquanto nítida 
seria a ofensa ao princípio da ampla defesa. 

Como se verifica, todas as questões efetivamente relevantes 
suscitadas pela defesa foram abordadas e afastadas pelo Tribunal de origem, 
impondo-se ressaltar que o voto condutor do acórdão, na origem, encampou 
todas as considerações externadas pelo relator, que somente ficou vencido no 
que tange à configuração do crime de falsidade ideológica e à exasperação da 
pena que propôs. Inexiste, portanto, a alegada violação do art. 619 do CPP.

Em relação ao crime de estelionato, no qual o recorrente 
pretende a extensão dos efeitos do decisão que concedeu a ordem proferida no 
HC n. 173.292/SP, registro que essa questão foi analisada em 3/11/2011, 
oportunidade em que o então relator, Ministro Sebastião Reis, ao apreciar 
pedido de extensão do recorrente formulado ainda naquele writ, consignou o 
seguinte:
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Nessa hipótese, como disposto no parecer do Ministério Público, não 
há dúvida de que as questões trazidas no pedido de extensão foram 
examinadas em Juízo de cognição mais amplo, podendo ainda ser 
revistas em sede de apelação.
De todo modo, não há reparos a fazer na decisão ora agravada, na 
qual ficou amplamente demonstrado que o ora agravante não se 
encontra na mesma situação fático-processual do paciente Osmar 
Cezar Canielo Calejon (fls. 2.193/2.195):

[...]
Na decisão prolatada em benefício do réu Osmar Cezar Canielo 
Calejon considerou-se que (fls. 358 a 362):

"(...) estaria o paciente a participar de grupo criminoso dedicado 
não apenas à supressão de tributos, mas também à prática de 
corrupção passiva e lavagem de dinheiro, aspecto que justificaria 
a persecução criminal, conforme deduzida na denúncia.
A individualização da conduta do Sr. Osmar Calejon (...) 
conquanto refira, a fl. 56, que o paciente agia conluiado em 
ações típicas de lavagem de dinheiro, não foi por isto 
denunciado, pois, contra ele, foram irrogadas as práticas, em 
tese, dos delitos tipificados nos arts. 288, caput, e 171, na forma 
do art. 71, todos do Cód. Penal.
(...) o que se tem contra o paciente é, essencialmente, além das 
operações de compra que fez em nome da Goodyear - 
operações lícitas -, auxílio que teria prestado ao denunciado 
Oscar Victor Rollemberg Hansen, orientando-o na 
comercialização de derivado de borracha natural com o 
lançamento indevido de ICMS. Trata-se evidentemente, se 
verdadeiro, de relato vinculado à prática de sonegação fiscal, 
imputação que não consta da inicial acusatória. 
(...) Se não há, na conduta imputada ao paciente, relato de 
estelionato, mas de sonegação fiscal e se, ao tempo da denúncia, 
não se sabia ainda qual era o montante supostamente sonegado, 
como se vê à fl. 147 (...) estando a denúncia, com relação ao 
paciente, adstrita à hipótese de crime tributário, falta mesmo 
justa causa para a ação penal, porque inexiste crédito tributário, 
definitivamente constituído" (fl. 361).
Com relação aos delitos de sonegação fiscal, realmente seria  
cabível a suspensão da ação penal em razão da inexistência do 
crédito tributário devidamente constituído. A propósito, 
confira-se o teor da Súmula Vinculante n. 24: "não se tipifica 
crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, 
incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo 
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do tributo".
Ocorre que tanto o paciente quanto o ora requerente não foram 
denunciados pela prática de crimes contra a ordem tributária.
O paciente Osmar Cezar Canielo Calejon foi denunciado como 
incurso nos arts. 288, caput, e 171, na forma do art. 71, todos 
do Código Penal, sendo extinta a ação penal com relação a ele 
pelos fundamentos acima transcritos. 
O pedido de extensão formulado pelo requerente, contudo, não 
pode ser deferido. 
Contra o ora requerente, conforme pode-se extrair da peça 
acusatória, existem as seguintes imputações: lavagem de dinheiro 
(fl. 82 - arts. 1º, caput, V e VII, § 1º, I,§ 2º, II, da Lei n. 
9.613/98), estelionato (fl. 55 - art. 171 do Código Penal), 
corrupção passiva (fl. 77 - art. 333 do Código Penal), quadrilha 
ou bando (fl. 30 - art. 288 do Código Penal), e falsidade 
ideológica (fl.35 - art. 299 do Código Penal). Consta da 
denúncia, ainda, (fls.32, 68, 74, 77, 97/98): 
"Francisco Borges é a segunda pessoa no comando do grupo. 
Grande colaborador de Oscar, responsável por cumprir as 
decisões deste, bem como de administrar as empresas 
envolvidas, especialmente a Solbor e Interior Borrachas.
(...) merece destaque o áudio em que OSCAR E FRANCISCO 
falam que a INTERIOR BORRACHAS será abandonada 
(poucas vendas), mesmo porque estaria em foco e, por isso, as 
vendas deveriam ser feitas pela empresa nova com sede em São 
Paulo e filial em Uberlândia: Huber Tex Agrícola. Ou seja, mais 
uma vez pretendiam abandonar empresa que possuiu alto 
passivo e iniciar novas operações com outra empresa registrada 
em nome de terceiros. Tudo para a continuação das fraudes.
Francisco e Achot são os dois principais funcionários de Oscar, 
sendo certo que ambos tinham total ciência das fraudes e 
materialmente possibilitavam que elas ocorressem.
Francisco também administrava as empresas na prática dos 
crimes, tanto que até seguiu caminhões que pensou estivessem 
lesando o grupo, pois ao invés de rumarem para Minas Gerais, 
seguiam direto para as indústrias de pneumáticas.
Consta do incluso procedimento investigatório criminal, dos 
autos de interceptações telefônicas e telemática, que a partir do 
segundo semestre do anos de 2007, nesta cidade de São José 
do Rio Preto, OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN, 
FRANCISCO BORGES DE SOUSA JÚNIOR, JOSÉ 
ANTÔNIO NEVES E ACHOT YERGAT CRISTÓFORO 
TOPDJIAN, ofereceram e prometeram vantagem indevida a 
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funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou 
retardar ato de ofício. 
Francisco Borges colocou empresas (SOLBOR e OLICAR) e 
veículos em seu nome, ocultando e dissimulando o real 
proprietário deles. Também administrava as empresas, 
principalmente na ausência de Oscar, inclusive ordenando 
transferências patrimoniais das empresas, na forma acima 
narrada. Sabia, finalmente, que participava de grupo, associação 
e escritório utilizado para lavagem de dinheiro dos crimes 
praticados pela organização criminosa a que pertence".
A argumentação do peticionário, portanto, não é suficiente para 
justificar o trancamento da ação penal contra Francisco Borges 
de Souza Júnior, já que a denúncia contra ele não está adstrita à 
hipótese de crime tributário, fundamento utilizado pelo eminente 
Ministro Celso Limongi para trancar a ação penal com relação 
ao corréu Osmar Cezar Canielo Calejon.
Com efeito, dos fatos narrados na denúncia verifica-se que são 
imputados ao requerente a suposta prática continuada dos 
crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, estelionato, 
falsidade ideológica e formação de quadrilha, crimes pelos quais 
efetivamente foi denunciado.
[...]

Por fim, realço, ainda, que  "nos termos do entendimento desta 
Corte Superior a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato 
criminoso, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, 
inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na 
sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido 
expresso, sob pena de afronta à ampla defesa" (AgRg no REsp n. 
1.666.724/MS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 
1º/8/2017). No caso, houve pedido de reparação, conforme reconhece o 
próprio recorrente, sem, contudo, haver havido pleiteado valor específico.

A despeito de não existir óbice para a fixação de valor mínimo, a 
ser arbitrado nos termos do art. 387, IV, do CPP, nada obsta, como ressaltou o 
acórdão recorrido de maneira fundamentada (principalmente pela complexidade 
que envolve o caso), que haja a postergação da apuração do valor devido em 
ação própria. Nesse sentido, válidas as palavras da Ministra Maria Thereza de 
Assis Moura, quando afirmou que  "a norma não limitou e nem regulamentou 
como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que 
a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos 
prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a 
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quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, 
não poderá ser impedido de fazê-lo" (REsp n. 1.585.684/DF, DJe 24/8/2016, 
destaquei).

O recurso especial, portanto, não merece ser provido.

II. Recurso especial interposto, com fundamento na alínea 
"a", contra o acórdão proferido em embargos infringentes 

Observo que o tema nele retratado bem como as diversas 
nulidades apontadas no procedimento investigatório capitaneado pelo Ministério 
Público foram sobejamente examinadas por ocasião do julgamento do HC n. 
190.917/SP e também nos próprios recursos dos corréus já analisados. 

Adoto, então, os fundamentos já expostos quanto à 
legitimidade do MP para investigar e coletar provas destinadas à 
formação de sua convicção, bem como os relativos a inexistência de nulidade 
no suposto acesso a informações sigilosas sem a devida autorização judicial ou 
na existência de controle judicial do procedimento investigatório. Como ficou 
consignado para os demais corréus, todo o procedimento foi regular e, as 
informações acobertadas pelo sigilo, às quais o MP teria tido acesso, não foram 
utilizadas para deflagração do processo penal. 

O recurso especial, portanto, não deve ser provido.

III. Recurso especial de Rubem Manoel Fernandes Rosa 
Filho, com fundamento nas alíenas "a" e "c" do permissivo 
constitucional, contra acórdão de apelação

Os aspectos suscitados no recurso especial são os seguintes: 1) a 
nulidade das interceptações telefônicas, pela falta de necessidade das medidas, 
que teriam sido deferidas sem fundamentação, bem como das sucessivas 
prorrogações, as quais seriam indevidas; 2) as condutas atribuídas ao 
recorrente não se amoldariam ao crime de estelionato, conforme teria 
reconhecido o Superior Tribunal de Justiça quanto a corréus, em relação aos 
quais teriam sido atribuídas as mesmas condutas; 3) a necessária a 
caracterização do crime antecedente, para a tipificação do delito de lavagem de 
dinheiro, sendo que, para tal finalidade, não prestariam os crimes de natureza 
fiscal, por ocasião dos fatos narrados na denúncia; 4) inexistência do crime de 
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lavagem de dinheiro e 5) não ocorrência do delito de formação de quadrilha.

Todos os aspectos suscitados no recurso foram examinadas no  
HC n. 190.917/SP ou no próprio voto proferido no que se refere aos corréus 
José Roberto Bruno Polotto e Oscar Victor Rollemberg Hansen, cujas 
reproduções são desnecessárias, bem como nesta própria retificação.  Os 
mesmos fundamentos utilizados para afastar as alegações que motivaram meu 
pedido de vista, lastreados no julgamento do referido habeas corpus, servem 
para constatar a inexistência de tais nulidades.

O recurso, portanto, não deve ser provido.   

IV. Redimensionamento das penas (correção)

IV. a Recursos especiais conhecidos

Ficam as penas, portanto, estabelecidas, de acordo com os 
critérios já explicitados, da seguinte forma:

Roberto Bruno Polotto: Para o crime de lavagem, fixo-a em 3 
anos e 6 meses de reclusão mais 11 dias-multa. Levando-se em 
consideração as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como as diretrizes do 
art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas 
penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Magistrado de primeiro 
grau de acordo com o caso concreto;

Oscar Victor Rollemberg Hansen: Para o crime de corrupção 
ativa, 2 anos e 4 meses de reclusão mais 11 dias-multa, para e o de lavagem, 3 
anos e 6 meses de reclusão mais 11 dias-multa. Em razão do concurso 
material, fica a pena total estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão 
mais 47 dias-multa. Em virtude de serem consideradas favoráveis as 
circunstâncias judiciais, o regime para o início do cumprimento da pena será o 
intermediário (semiaberto).

IV.b Demais corréus, beneficiados pelo habeas corpus 
concedido de ofício

1) Estelionato

1. a) Para o corréu Achot Yergat Cristóforo Topddjian: 
pena-base estabelecida em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa; Levando-se em 
consideração que a atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo do 
mínimo legal e o acréscimo decorrente do número de crimes praticados, fixado 
Documento: 1591523 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 20/02/2018 Página  97 de 10



 

 

Superior Tribunal de Justiça

em 2/3 na origem, fica a pena estabelecida em 1 ano, 8 meses de reclusão e 16 
dias-multa. Incide, ainda, a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do 
CP, considerada em 1/3, razão pela qual fixo-a, em definitivo, em 1 ano e 10 
dias de reclusão mais 10 dia-multa.

2) Corrupção ativa

2.a Para o corréu Francisco Borges de Souza Júnior: 
pena-base estabelecida em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. Levando-se em 
consideração a agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal aplicada em 
1/6, fica a pena final em 2 anos e 4 meses de reclusão mais 11 dias-multa;

2.b para o corréu José Antônio Neves: pena-base estabelecida 
em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. Levando-se em consideração a 
agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal aplicada em 1/6, fica a pena 
final em 2 anos e 4 meses de reclusão mais 11 dias-multa. Por fim, na terceira 
fase, incide a causa de aumento de pena conforme o art. 71 do Código Penal e, 
assim, considerando o que consignou o acórdão recorrido quanto ao número de 
crimes praticados, as penas sofrem acréscimo de 1/6, de modo que a 
reprimenda final é de 2 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão mais 12 
dias-multa; 

2.c para o corréu Achot Yergat Cristóforo Topddjian: 
pena-base estabelecida em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa; levando-se em 
consideração que a atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo do 
mínimo legal e o acréscimo decorrente do número de crimes praticados, fixado 
em 1/6 na origem, fica a pena estabelecida em 2 anos, 4 meses de reclusão e 
12 dias-multa. Incide, ainda, a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do 
CP, em 1/3, razão pela qual fixo a reprimenda, em definitivo, em 1 ano, 6 
meses e 20 dias de reclusão mais 8 dias-multa.

3) Lavagem de dinheiro 

3.a Para o corréu Francisco Borges de Souza Júnior: 
pena-base estabelecida em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa. Levando-se em 
consideração a agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal aplicada em 
1/6, fica a pena em 3 anos e 6 meses de reclusão mais 11 dias-multa. Por 
fim, afasto a causa de aumento segundo o disposto no art. 1º, § 4º, da Lei n. 
9.613/1998, pelos mesmos fundamentos já expostos para os recorrentes que 
tiveram seu recurso especial apreciado, tornando a reprimenda definitiva, 
portanto, nesse patamar;
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3.b Para o corréu Aylton Cardoso: pena-base estabelecida em 
3 anos de reclusão e 10 dias-multa. Levando-se em consideração a agravante 
indicada no art. 62, I, do Código Penal aplicada em 1/6, fica a pena em 3 anos 
e 6 meses de reclusão mais 11 dias-multa. Por fim, afasto a causa de 
aumento previsto no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998 pelos mesmos 
fundamentos já expostos para os recorrentes que tiveram seu recurso especial 
apreciado, tornando-a definitiva, portanto, nesse patamar;  

3.c Para o corréu José Antônio Neves: pena-base estabelecida 
em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa. Levando-se em consideração a 
agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal aplicada em 1/6, fica a pena 
em 3 anos e 6 meses de reclusão mais 11 dias-multa. Por fim, afasto a 
causa de aumento prevista no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998 pelos mesmos 
fundamentos já expostos para os recorrentes que tiveram seu recurso especial 
apreciado, tornando a reprimenda, portanto, nesse patamar;  

3.d Para o corréu Rubem Manoel Fernandes Rosa Filho: 
pena-base estabelecida em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa. Levando-se 
em consideração a inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes, e 
afastada a causa de aumento prevista no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, 
pelos mesmos fundamentos já expostos para os recorrentes que tiveram seu 
recurso especial apreciado, torno-a definitiva, portanto, nesse patamar.  

4 ) Concurso material e penas totais para cada corréu 

Diante disso, ficam as penas, considerado o concurso 
material de crimes, estabelecidas nestes termos:

4.a Para o corréu Francisco Borges de Souza Júnior: pena 
total de 5 anos e 10 meses de reclusão mais 51 dias-multa. Em virtude de 
serem consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime para o 
início do cumprimento da pena será o intermediário (semiaberto);

4.b Para o corréu Aylton Cardoso: pena total de 3 anos e 6 
meses de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime 
aberto. Levando-se em consideração as circunstâncias judiciais favoráveis, 
bem como as diretrizes do art. 44 do Código Penal, substituo a pena 
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas 
pelo Magistrado de primeiro grau de acordo com o caso concreto;

4.c Para o corréu José Antônio Neves: pena total de 6 anos de 
reclusão mais 33 dias-multa. Em virtude de serem consideradas favoráveis as 
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circunstâncias judiciais, o regime para o início do cumprimento da pena será o 
intermediário (semiaberto);

4.d Para a corré Jalile Catelani: extinta a punibilidade na 
origem; 

4.e Para o corréu Claudiomiro Marcelo Gaiardo: extinta a 
punibilidade na origem; 

4.f Para o corréu Hélio Cardoso: extinta a punibilidade na 
origem; 

4.g Para o corréu Rubem Manoel Fernandes Rosa Filho: 
pena total de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida 
inicialmente em regime aberto. Levando-se em consideração as 
circunstâncias judiciais favoráveis, bem como as diretrizes do art. 44 do Código 
Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas 
de direitos, a serem fixadas pelo Magistrado de primeiro grau de acordo 
com o caso concreto;

5.h Para o corréu Achot Yergat Cristóforo Topddjian: pena 
total de 2 anos e 7 meses de reclusão mais 18 dias-multa, a ser cumprida 
em regime aberto. Levando-se em consideração as circunstâncias judiciais 
favoráveis, bem como as diretrizes do art. 44 do Código Penal, substituo a 
pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem 
fixadas pelo Magistrado de primeiro grau de acordo com o caso 
concreto.

V. Dispositivo

Por todo o exposto, conheço dos recursos especiais interpostos 
por Francisco Borges de Souza Júnior e Rubem Manoel Fernandes Rosa 
Filho, mas nego-lhes provimento. Em razão do erro material cometido na 
fixação das penas, corrijo-as, nos termos acima expostos.

Em razão de haver sido esgotada a instância, máxime pelo 
julgamento de mérito dos recursos especiais interpostos, determino, nos termos 
da jurisprudência do STF fixada em repercussão geral, a imediata execução 
da pena em relação aos réus Oscar Victor Rollemberg Hansen, Francisco 
Borges de Souza Júnior e José Antônio Neves, todos condenados 
inicialmente em regime intermediário.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
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Número Registro: 2016/0308937-0 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.639.698 / SP

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  0016160000  00774468820098260576  16160000  20140000541036  20140000804026  
2015000305848  2015000650166  2015000749213  2618/2009  26182009  
5760120090774468  774468820098260576  RI001616K0000

PAUTA: 18/04/2017 JULGADO: 12/12/2017
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator

Exmo. Sr. Ministro  SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Relator para Acórdão

Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro NEFI CORDEIRO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Secretário
Bel. RONALDO FRANCHE AMORIM (em substituição)

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : J A N 
ADVOGADO : WELLINGTON FLÁVIO BARZI  - SP208174 
RECORRENTE : F B DE S J 
ADVOGADO : EDLENIO XAVIER BARRETO E OUTRO(S) - SP270131 
RECORRENTE : O V R H 
ADVOGADOS : ROBERTO PODVAL E OUTRO(S) - SP101458 

 ANTÔNIO NABOR AREIAS BULHÕES  - DF001465A
 ODEL MIKAEL JEAN ANTUN  - SP172515 
 MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI  - SP222933 
 LUISA RUFFO MUCHON  - SP356968 
 GIULIA DE FELIPPO MORETTI DORNELLAS  - SP356931 

RECORRENTE : R M F R F 
ADVOGADO : EDLENIO XAVIER BARRETO  - SP270131 
RECORRENTE : J R B P 
ADVOGADOS : JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA E OUTRO(S) - SP107106 

 GIOVANNA GAZOLA  - SP194742 
 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PIOVESANA  - SP234928 

RECORRENTE : A C 
ADVOGADO : ARY FLORIANO DE ATHAYDE JUNIOR  - SP204243 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
AGRAVANTE : J A N 
ADVOGADO : WELLINGTON FLÁVIO BARZI  - SP208174 
AGRAVANTE : R M F R F 
ADVOGADO : MARCO ANTONIO CAIS E OUTRO(S) - SP097584 
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AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CORRÉU    : A Y C T 
CORRÉU    : O C C C 
CORRÉU    : J C 
CORRÉU    : C M G 
CORRÉU    : H C 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Quadrilha ou Bando

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Retificando decisão proferida em Sessão do dia 7.12.2017, a Sexta Turma, por maioria,  
conheceu dos recursos especiais interpostos por FBSJ E RMFRF, mas negou-lhes provimento; 
expediu, ainda, ordem de ofício e determinou a execução da pena, nos termos do voto do Senhor 
Ministro Rogerio Schietti Cruz, que lavrará o acórdão. Vencido o Sr. Ministro Relator. Ausente, 
nesta assentada, o Sr. Ministro Nefi Cordeiro.

Votaram com o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz os Srs. Ministros Antonio Saldanha 
Palheiro e Maria Thereza de Assis Moura. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Nefi Cordeiro.
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