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DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. ART.  19,  PARÁGRAFO 
ÚNICO,  DA LEI  7.492/1986.  ESTELIONATO.  ART.  171  DO  CÓDIGO 
PENAL.  FALTA  DE  PROVAS  SUFICIENTES  À  CONDENAÇÃO. 
ABSOLVIÇÃO.  APLICAÇÃO  DOS  RECURSOS  PROVENIENTES  DE 
FINANCIAMENTO  CONCEDIDO  PELO  BANCO  DA AMAZÔNIA – 
BASA – EM FINALIDADE DIVERSA DA PREVISTA NO CONTRATO. 
ART.  20  DA  LEI  7.492/1986.  DEMONSTRAÇÃO  INEQUÍVOCA  DA 
MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS.  CONDENAÇÃO DO 
RÉU, NO PARTICULAR. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA 
EM 04  (ANOS)  ANOS E  6  (SEIS)  MESES DE RECLUSÃO E MULTA. 
AÇÃO PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Não logrando êxito a acusação em produzir provas suficientes à 
condenação do réu, no que toca aos delitos do art. 19, parágrafo único, da 
Lei 7.492/1986 e do art. 171, § 3º, do Código Penal, impõe-se a absolvição, 
por força do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 

2. O substrato probatório dos autos aponta, contudo, a prática, pelo 
acusado, do crime previsto no art. 20 da Lei 7.492/1986, o qual se consuma 
com a aplicação, em finalidade diversa da prevista em lei ou no contrato, 
dos  recursos  oriundos  de  financiamento  concedido  por  instituição 
financeira  oficial  (INQ  2.725,  Rel.  Min.  TEORI  ZAVASCKI,  Segunda 
Turma,  DJe  de  30.9.2015;  e  AP  554,  Rel.  Min.  ROBERTO  BARROSO, 
Primeira Turma, DJe de 8.6.2015). 
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3. Não se exige, para a configuração do delito tipificado no art. 20 da 
Lei  7.492/1986,  que  seja  comprovada  a  destinação  dada  aos  valores 
obtidos, uma vez que a mera constatação de que não foram eles aplicados 
na finalidade prevista em lei ou no contrato já evidencia a utilização dos 
ativos para fim diverso. Nesse sentido: RHC 75.375, Rel. Min. MARCO 
AURÉLIO, Segunda Turma, DJ de 6.4.2001. 

4. Ação penal julgada procedente, em parte, com a condenação do 
réu como incurso nas penas do art. 20 da Lei 7.492/1986.

5.  Fixação de pena privativa de liberdade em 4 (quatro) anos e 6 
(seis) meses de reclusão e multa, por força da acentuada culpabilidade do 
réu,  das  circunstâncias  em que cometido  o  crime e  das  consequências 
negativas do delito. 

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo 
Tribunal  Federal,  em  Primeira  Turma,  sob  a  Presidência  do  Senhor 
Ministro  ALEXANDRE DE MORAES,  em conformidade com a  ata  de 
julgamento  e  as  notas  taquigráficas,  por  unanimidade,  rejeitaram  a 
preliminar  de  inépcia  da  denúncia  e,  também,  por  unanimidade, 
julgaram  parcialmente  procedente  a  ação  penal  para  condenar  o  Réu 
como incurso no art. 20 da Lei 7.492/86, fixando, por maioria, a pena em 4 
anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 228 dias-multa no 
valor  de  5  salários  mínimos  cada  dia-multa,  considerado  o  patamar 
vigente à época do fato, devidamente atualizado e aumentada a multa em 
3 vezes (art. 60, parágrafo primeiro, do Código Penal); vencidos, no que 
se  refere  ao  quantum,  os  Ministros  Marco  Aurélio  e  Luiz  Fux,  que  a 
fixaram em 2 anos e 6 meses de reclusão, concluindo pela prescrição da 
pretensão  punitiva.  A Turma,  por  maioria,  absolveu  o  réu  quanto  à 
imputação  do  art.  19,  parágrafo  único,  da  Lei  7.492/86,  vencidos  os 
Ministros  Marco  Aurélio,  Revisor,  e  Rosa  Weber.  Na  sequência,  por 
maioria, absolveu o Réu quanto à imputação do art. 171, § 3º, do Código 
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Penal,  vencido  o  Ministro  Revisor,  que  considerou a  subsunção  dessa 
imputação  em  relação  ao  art.  19,  parágrafo  único,  da  Lei  7.492/86.  A 
Turma, por unanimidade, decretou a suspensão dos direitos políticos do 
condenado (art. 15, inciso III, da Constituição Federal) e determinou que 
se oficie ao Excelentíssimo Presidente do Senado Federal para, nos termos 
do art. 55, inciso VI, e parágrafo 2º, da Constituição Federal, submeter ao 
Plenário a decretação da perda do mandato eletivo do condenado. Tudo 
nos termos do voto do Relator.

Brasília, 27 de fevereiro de 2018.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
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AÇÃO PENAL 935 AMAZONAS

RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
REVISOR : MIN. CELSO DE MELLO

AUTOR(A/S)(ES) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
RÉU(É)(S) :A M G 
ADV.(A/S) :THIAGO MACHADO DE CARVALHO 
ADV.(A/S) :RAMIRO DE LIMA DIAS 

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR): Trata-se 
de  denúncia  ofertada  pelo  Procurador-Geral  da  República,  em  28  de 
janeiro de 2013 (fls. 1.240-1.255), e recebida, em parte, pelo acórdão de fls. 
1.568-1.590, em desfavor de Acir Marcos Gurgacz, Senador da República, 
pelos crimes previstos no art. 171 do Código Penal e nos arts. 19 e 20 da 
Lei  7.492/1986,  tendo o processo sido anteriormente desmembrado em 
relação  aos  demais  acusados.  Em seus  tópicos  principais,  descreveu a 
peça acusatória: 

1. Entre os anos de 2003 e 2004 os denunciados, de forma 
livre e consciente, fraudaram a obtenção de empréstimo junto 
ao  Banco  da  Amazônia  –  BASA pela  EUCATUR –  Empresa 
União  Cascavel  de  Transporte  e  Turismo  Ltda.  com  verbas 
oriundas do Fundo Constitucional da Região Norte – FNO no 
valor de R$ 19.505.218,59 (dezenove milhões, quinhentos e cinco 
mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos) [...]. 
Após  a  liberação  da  verba,  Acir  Gurgacz  e  Assis  Gurgacz 
aplicaram  os  recursos  em  finalidade  diversa  da  prevista  no 
contrato  firmado com o  BASA,  utilizando-se  de  documentos 
públicos falsificados para induzir a instituição financeira a erro. 

(…) 
23.  Ao  valer-se  das  facilidades  oferecidas  por  Delmina 

Chagas da Rocha para a obtenção do financiamento junto ao 
BASA, Acir Marcos Gurgacz também obteve, mediante fraude, 
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financiamento  em  instituição  financeira  oficial  em  favor  da 
EUCATUR.  Assim  agindo,  Acir  Marcos  Gurgacz  e  Delmina 
Chagas  da  Rocha  praticaram  o  delito  tipificado  no  art.  19, 
parágrafo  único,  da  Lei  n°  7.492/1986  c/c  art.  70  do  Código 
Penal. 

(…) 
25. Após a aprovação do empréstimo, a EUCATUR iniciou 

a aquisição de ônibus para ampliação e renovação de sua frota. 
Em  22.11.2004  o  Banco  da  Amazônia  depositou  na  conta 
corrente da EUCATUR R$ 1.522.500,00 (um milhão, quinhentos 
e  vinte e  dois  mil  e  quinhentos reais)  para ressarcimento da 
alegada aquisição antecipada dos seguintes veículos vendidos 
pela Atalaia Comércio e Indústria S/A (CNPJ 05.902.168/0001-
06): (…) 

26. Segundo a EUCATUR, e com base nos documentos de 
fls.  1.280/1.327  do  apenso  8,  os  chassis  dos  ônibus,  ano  de 
fabricação  2004,  teriam  custado  R$290.000,00  (duzentos  e 
noventa  mil  reais)  a  unidade,  tendo  a  empresa  apresentado 
também as respectivas notas fiscais de aquisição dos veículos. 

(...) 
28. Porém, em 12.8.2005, o Banco da Amazônia solicitou à 

EUCATUR  explicações  a  respeito  do  ano  de  fabricação  dos 
ônibus,  pois  fora informado pela Delegacia Especializada em 
Acidentes  de  Trânsito  de  Manaus/AM  que  os  ônibus  placas 
ADZ-9529, ADY-1376, ADY-4943, ADY-4932, ADY-5675, ADY-
4937 e ADY-4951 não foram fabricados em 2004, mas sim em 
1993. 

(…) 
30.  No  mesmo  dia  em  que  o  Banco  da  Amazônia 

cientificou  a  mutuária  da  fraude,  a  EUCATUR  assumiu  o 
equívoco por meio do ofício juntado às fls. 73/74 do apenso 3, 
afirmando que de forma descuidada incluiu no cronograma de 
inversões  do  financiamento  a  aquisição  de  ônibus  ano  de 
fabricação 1993, comprados com recursos próprios. No mesmo 
documento  solicitou,  ainda,  a  alteração  do  cronograma  de 
inversões,  para  exclusão  dos  7  (sete)  veículos  ano  1993  e 
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inclusão de outros 16 (dezesseis) veículos adquiridos em 2004. 
31.  Contudo,  não  houve menção  no ofício  ao  fato  de  o 

equívoco  estar  embasado  em  farta  documentação  falsificada. 
Além dos 7 (sete) Certificados de Registro e Licenciamento de 
Veículo  adulterados  por  2  (duas)  vezes,  a  EUCATUR 
encaminhou  ao  Banco  da  Amazônia  7  (sete)  notas  fiscais,  7 
(sete) faturas e um recebido falsificados, todos adulterados para 
comprovar que os 7 (sete) veículos ano 1993 eram novos. 

32. As 7 (sete) notas fiscais foram efetivamente emitidas, 
porém  o  seu  conteúdo  foi  adulterado.  Conforme  as  vias 
apresentadas  pela  Atalaia  Comércio  e  Indústria  S/A,  os 
documentos foram emitidos em razão da aquisição de peças de 
veículos pela própria EUCATUR e por Amazônia Pneus Ltda, 
Edson Joaquim dos Santos, José Benedito Moresco e Elizalma 
Franco  Lucca,  sendo  que  as  3  (três)  pessoas  físicas  são 
funcionários  ou  ex-funcionários  da  Eucatur  e  a  Amazônia 
Pneus  Ltda.  pertence  a  Acir  Marcos  Gurgacz  (fls.  48/60  do 
apenso 15 e 921/925). 

33. Por sua vez, as 7 (sete) faturas e o recibo supostamente 
emitidos  pela  Atalaia  S/A também foram forjados,  tendo  em 
vista que a EUCATUR não adquiriu o [sic] citados ônibus dessa 
pessoa jurídica. 

34. O objetivo da fraude narrada acima foi a apropriação, 
pela  diretoria  da  EUCATUR,  da  diferença  entre  os  valores 
efetivamente pagos pelos veículos ano 1993 e aquele creditado 
na conta da empresa. 

(…) 
36. No caso, a fraude, orquestrada de forma complexa e 

ardilosa,  induziu os  servidores  do BASA a erro,  haja  vista  a 
EUCATUR  ter  afirmado  falsamente  que  antes  mesmo  da 
formalização  do  contrato  de  financiamento  teria  antecipado 
com recursos próprios a aquisição dos veículos que deveriam 
ser financiados com recursos do FNO. 

(…) 
39.  Induzido  ao  erro,  o  BASA  creditou  na  conta  da 

EUCATUR  em  22.11.2004  R$  1.522.500,00  (um  milhão, 
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quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), em razão da 
compra  adiantada  de  7  (sete)  ônibus  ano  2004,  que  nunca 
ocorreu. 

40.  Toda  a  empreitada  criminosa  foi  orquestrada  pela 
diretoria  da  EUCATUR,  mais  especificamente  por  Assis 
Gurgacz e Acir Marcos Gurgacz. 

(…)
43. Por sua vez, Acir Marcos Gurgacz, diretor das filiais de 

Manaus/AM e Ji-Paraná/RO da EUCATUR, operacionalizou as 
fraudes documentais. Em circunstâncias ainda não totalmente 
esclarecidas, o denunciado fraudou os Certificados de Registro 
de Veículos dos 7 (sete) ônibus ano 1993 por 14 (catorze) vezes, 
uma vez entregando os documentos públicos sem o gravame de 
alienação  fiduciária  dos  ônibus  ao  BASA nos  documentos,  e 
outra vez incluindo tal restrição. 

44. Além disso, Acir Gurgacz também falsificou as notas 
fiscais, faturas e recibos da Atalaia S/A. Todas essas ações são 
atribuídas ao acusado porque, somente na qualidade de diretor 
das  filiais  de  Manaus/AM  e  Ji-Paraná/RO,  é  que  Acir  teria 
condições de recolher documentos da Atalaia S/A - localizada 
em Ji-Paraná/RO, para adulterá-los e incluí-los na aquisição de 
ônibus para a filial de Manaus/AM. 

45.  Além  disso,  uma  das  notas  fiscais  da  Atalaia  S/A 
adulteradas  havia  sido  originalmente  emitida  em  favor  da 
Amazônia  Pneus  Ltda.,  empresa  pertencente  também  a  Acir 
Gurgcaz. Somente alguém com trânsito entre as duas pessoas 
jurídicas teria condições de localizar, adulterar e apresentar ao 
BASA  a  nota  fiscal  emitida  pela  Atalaia  S/A em  favor  da 
Amazônia Pneus Ltda. 

46.  Portanto,  Acir  Marcos  Gurgacz,  sócio  de  ambas  as 
pessoas jurídicas, foi o responsável por falsificar a nota fiscal da 
Atalaia S/A emitida em favor da Amazônia Pneus em benefício 
da  EUCATUR,  pois  somente  ele  detinha  poderes  suficientes 
para influir nas ações das duas pessoas jurídicas, haja vista que 
era  também  o  membro  da  família  Gurgacz  que  residia  na 
Região Norte e administrava os diversos negócios da família ali 
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localizados. 
47. Ademais, conforme exposto por Adelino da Silva em 

seu  depoimento  (fls.  368/372),  somente  os  diretores  da 
EUCATUR  tinham  poderes  para  movimentar  as  contas 
correntes da empresa. Tendo em vista que o desvio dos recursos 
públicos  ocorreu por  meio  de  depósito  na conta  corrente  da 
EUCATUR,  fica  claro  que  a  gênese  e  a  autoria  da  fraude 
partiram  do  comando  da  referida  pessoa  jurídica,  mais 
especificamente de Acir Marcos Gurgacz, que esteve envolvido 
tanto na fraude à obtenção de financiamento junto ao BASA, 
quanto no desvio  de finalidade dos  recursos  financiados por 
intermédio do FCO. 

48.  Houve  outro  desvio  de  finalidade  na  aplicação  dos 
recursos financiados pelo BASA. Conforme consta às fls. 1.122, 
a  EUCATUR  adquiriu  com  os  recursos  públicos  óleo 
combustível, item não previsto no cronograma de aquisições do 
financiamento. 

49. Assim agindo, Acir Marcos Gurgacz praticou os delitos 
tipificados no art. 171 do Código Penal e no art. 20 da Lei no 
7.492/1986  c/c  art.  70  do  Código  Penal,  na  medida  em  que 
induziu  o  Banco  da  Amazônia  a  erro,  utilizando-se  de  farta 
documentação  falsificada  com  o  objetivo  de  obter  vantagem 
econômica  indevida,  consubstanciada  no  desvio  de  recursos 
provenientes  de  financiamento  concedido  por  instituição 
financeira  credenciada  para  operar  o  FNO,  originalmente 
concedidos  para  a  renovação da  frota  de  ônibus  da  filial  da 
EUCATUR Ltda. em Manaus/AM.

Rejeitados os embargos de declaração opostos em face do acórdão de 
recebimento  parcial  da  denúncia  (fls.  1.633-1.642),  o  acusado, 
devidamente  citado  (fl.  1.646),  apresentou a  defesa  de  fls.  1.649-1.658, 
tendo arrolado testemunhas, nos termos do art. 8º da Lei 8.038/1990. 

Seguiram-se  com  os  atos  instrutórios,  delegados  aos  Juízes  de 
Direito  Márcio  Schiefler  Fontes  e  Paulo  Marcos  de  Farias,  à  época 
magistrados  convocados  para  atuar  neste  gabinete.  Foram  ouvidas  as 
testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, encerrando-
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se com o interrogatório do acusado. 
Atendidas as diligências requeridas pelas partes na fase do art. 10 da 

Lei 8.038/1990, o Procurador-Geral da República ofertou alegações finais 
(fls. 2.767-2.798), nas quais requereu que fosse julgada procedente a presente  
ação  penal,  com  a  condenação  do  Senador  Acir  Marcos  Gurgacz  nas  penas  
previstas nos arts. 19, parágrafo único, e 20, ambos da Lei nº 7.492/1986, este  
último em concurso formal com o delito capitulado no art. 171,§ 3º, do Código  
Penal (fl. 2.798). 

A defesa de Acir Marcos Gurgacz (fls.  2.800-2.854),  por seu turno, 
sustentou que  por  tudo  o  mais  que  consta  dos  autos,  que  poderá  servir  de  
suporte para a comprovação da total inexistência dos crimes, assim como ausente  
prova cabal  da  autoria  imputada ao acusado,  sua absolvição  é  medida que se  
impõe, com a decretação de improcedência da ação penal formulada (fl. 2.854). 

Sucedendo  ao  saudoso  Ministro  TEORI  ZAVASCKI,  vieram-me 
conclusos os presentes autos. 

É o relatório. 
À revisão. 
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Observação

06/02/2018 PRIMEIRA TURMA

AÇÃO PENAL 935 AMAZONAS

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  (REVISOR)  – 
Presidente, apenas uma questão, porque percebi que, na sustentação, o 
Ministério Público adentra o campo da mutatio libelli.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (PRESIDENTE 
E RELATOR) - Já é uma questão preliminar se é  mutatio ou   emendatio, 
realmente.

 O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (REVISOR) – Entendo 
tratar-se, de início, de mutatio e assim compreendo. Agora, o problema é 
que não se utilizou a oportunidade própria,  porque tanto o artigo 383 
como o 384 do Código de Processo Penal  preveem a possibilidade de 
mudança  uma  vez  encerrada  a  instrução,  e  estamos  na  fase  de 
julgamento. 

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (PRESIDENTE 
E RELATOR) - E o 384 com possibilidade de a defesa se manifestar no 
caso da mutatio.

O  SENHOR MINISTRO MARCO  AURÉLIO  (REVISOR)  –  Pois  é, 
porque teríamos de abrir vista à defesa. Por isso é que não cabe levar em 
conta a lavagem de dinheiro.
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Extrato de Ata - 06/02/2018

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

AÇÃO PENAL 935
PROCED. : AMAZONAS
RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
REVISOR : MIN. MARCO AURÉLIO
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S) : A M G
ADV.(A/S) : THIAGO MACHADO DE CARVALHO (0026973/DF)
ADV.(A/S) : RAMIRO DE LIMA DIAS (12504/PR)
ADV.(A/S) : GILBERTO PISELO DO NASCIMENTO (78B/RO)

Decisão:  Após  a  leitura  do  relatório  e  a  realização  das 
sustentações orais, a Turma suspendeu o julgamento do processo. 
Falaram:  o  Dr.  Juliano  Baiocchi  Villa-Verde  de  Carvalho, 
Subprocurador-Geral da República, pelo Ministério Público Federal; 
e os Drs. Ramiro de Lima Dias e Gilberto Piselo do Nascimento pelo 
Réu.  Não  participou,  justificadamente,  o  Ministro  Luiz  Fux. 
Presidência  do  Ministro  Alexandre  de  Moraes.  Primeira  Turma, 
6.2.2018.

 
Presidência do Senhor Ministro Alexandre de Moraes. Presentes 

à Sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Luiz Fux, Rosa Weber 
e Luís Roberto Barroso. 

Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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6.2.2018.

 
Presidência do Senhor Ministro Alexandre de Moraes. Presentes 

à Sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Luiz Fux, Rosa Weber 
e Luís Roberto Barroso. 

Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 14366837

Inteiro Teor do Acórdão - Página 11 de 77 2915



Voto - MIN. ALEXANDRE DE MORAES

20/02/2018 PRIMEIRA TURMA

AÇÃO PENAL 935 AMAZONAS

V O T O

O  SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR): A 
denúncia, na parte em que recebida pela Segunda Turma desta Suprema 
Corte, narrou que a Empresa União Cascavel – EUCATUR –, da qual era 
sócio  o  acusado,  Senador  Acir  Marcos  Gurgacz,  obteve  financiamento 
perante o Banco da Amazônia – BASA –, sociedade de economia mista à 
qual competia a gerência do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Norte (FNO), que, entre outras finalidades, servia-se à renovação da frota 
de  ônibus  de  empresas  do  ramo  de  transportes.  A referida  operação 
financeira teria sido realizada mediante fraude, com envolvimento direto 
do acusado, que, na qualidade de diretor das filiais de Manaus/AM e Ji-
Paraná/RO, solicitou e obteve do mutuante a dispensa do aval  de sua 
sócia majoritária – Andorinha S/A – com base em informação inverídica. 

Além disso, segundo a exordial acusatória, os recursos oriundos do 
aludido  empréstimo  foram  aplicados  em  finalidade  diversa  da  que 
constava do contrato.  Nesse ponto,  relatou o Ministério  Público que o 
BASA  efetuou  depósito  na  conta  corrente  da  EUCATUR  para  o 
ressarcimento  da  aquisição  antecipada  de  7  (sete)  chassis  de  ônibus 
fabricados em 2004. Entretanto, constatou-se que esses veículos haviam 
sido fabricados em 1993 e que a EUCATUR, na verdade, apenas montou 
carrocerias ano 2004 nos chassis,  por valores inferiores aos declarados. 
Consignou a denúncia, também, que o acusado, para tal fim, falsificou 
alguns dos documentos fornecidos ao banco no âmbito dessa operação 
financeira.  Assim,  o  Senador  Acir  Gurgacz  teria  praticado  os  crimes 
previstos nos arts. 19, parágrafo único, e 20 da Lei 7.492/1986, este último 
em concurso formal com o delito escrito no art. 171, § 3º, do Código Penal. 

Da preliminar de inépcia da denúncia.  A alegação de inépcia da 
denúncia,  reiterada  pela  defesa  em  suas  alegações  finais,  sob  o 
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fundamento de que a narrativa acusatória não individualizou as condutas 
atribuídas ao réu já foi devidamente refutada no voto do saudoso Min. 
TEORI ZAVASCKI, por ocasião do recebimento da denúncia pela Segunda 
Turma,  em  10/2/2015,  que  contou  com a  adesão  de  todos  os  demais 
integrantes do colegiado e que ora subscrevo, integralmente.  

De fato, ao contrário do que alegado pela defesa, não há que se falar 
em  inépcia  da  denúncia,  uma  vez  que  a  inicial  acusatória  preenche 
satisfatoriamente os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 
Com efeito, a denúncia expôs, de forma compreensível, as circunstâncias 
dos  fatos  criminosos,  datas,  locais  e  modo  de  execução  das  condutas 
delituosas, de forma a viabilizar perfeitamente o exercício do direito de 
defesa pelo denunciado.

A  acusação  penal  realizada  pelo  Ministério  Público  deverá  ser 
consubstanciada  em  denúncia,  que,  obrigatoriamente,  na  esteira  da 
histórica lição do mestre João Mendes de Almeida Júnior, apresente “uma 
exposição narrativa e  demonstrativa.  Narrativa,  porque deve relevar o 
fato  com todas as suas  circunstâncias,  isto  é,  não só a ação transitiva, 
como a  pessoa  que  a  praticou  (quis),  os  meios  que  empregou (quibus  
auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram 
(quomodo),  o  lugar  onde  a  praticou  (ubi),  o  tempo  (quando)”,  como 
apontado  em  sua  preciosa  obra  (“O  processo  criminal  brasileiro”,  v.  II, 
Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183).

Entendo que a denúncia oferecida pelo órgão ministerial observou 
todas essas exigências, pois conteve a exposição do fato criminoso, com 
todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do 
crime  e  o  rol  das  testemunhas  (INQ  1990/RO,  Rel.  Min.  CÁRMEN 
LÚCIA, Pleno, DJ de 21/2/2011; Inq 2482/MG - Rel. Min. AYRES BRITTO. 
Pleno. DJ de 15/09/2011; Inq 3016/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJ 
de  16/2/2011;  Inq  2677/BA,  Rel.  Min.  AYRES  BRITTO,  Pleno,  DJ  de 
21/10/2010;  Inq  2646/RN,  Rel.  Min.  AYRES  BRITTO,  Pleno,  DJ  de 
6/5/2010).

Anote-se, ainda, que este Supremo Tribunal é firme no sentido de 
que a exordial acusatória prescinde de descrição minuciosa das condutas 
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ilícitas, exigindo-se apenas que a exposição dos fatos seja coerente e que 
permita ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o 
pleno exercício do seu direito de defesa, o que de fato ocorreu, na espécie. 
Nessa linha, citam-se os seguintes precedentes: AP 560, Rel. Min. DIAS 
TOFFOLI,  Segunda  Turma,  DJe  de  11.6.2015;  INQ  3204,  Rel.  Min. 
GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3.8.2015.

 Ultrapassada a preliminar suscitada, presentes as condições da ação 
e os pressupostos processuais, passo, doravante, à apreciação do mérito 
desta  ação penal,  promovendo a  análise de cada uma das imputações 
formuladas na peça ofensiva.

Art. 19, parágrafo único, da Lei 7.492/1986. 
                 
Dispõe a norma penal em epígrafe: 
                 

Art.  19.  Obter,  mediante  fraude,  financiamento  em 
instituição financeira: 

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 
Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 (um terço) se 

o  crime  é  cometido  em  detrimento  de  instituição  financeira 
oficial ou por ela credenciada para o repasse de financiamento. 

                 
O Ministério Público aventou, no que toca a esse crime, que o réu, 

com o objetivo de obter  financiamento,  prestou informações  falsas  em 
ofício  enviado  ao  BASA (fl.  1.258  do  apenso  7),  no  qual  justificava  a 
impossibilidade de uma das sócias da EUCATUR avalizar a operação de 
crédito pretendida. Segundo a acusação, o denunciado informou que a 
Empresa  de  Transportes  Andorinha  S/A,  por  deliberação  de  seus 
acionistas,  estaria  vedada de  avalizar  negócios  jurídicos,  ainda que de 
corporações nas quais tivesse participação. O motivo real à negativa do 
aval,  contudo,  era  outro,  qual  seja  a  existência  de  conflitos  entre  a 
Andorinha  S/A e  os  demais  sócios  da  EUCATUR,  o  que  deflagrou, 
inclusive, ação de dissolução de sociedade. A omissão desses fatos por 
Acir Gurgacz, na compreensão do órgão acusador, configuraria a prática 
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do delito em mote. 
Sem embargo, não procede, no ponto, o pleito condenatório, porque 

evidenciado que a defraudação apontada em nada influenciou a decisão 
do  BASA  de  conceder  o  financiamento  à  EUCATUR.  Conforme 
documentação acostada aos autos, a dispensa do aval da Andorinha S/A 
se  deu  sob  o  argumento  de  que  as  garantias  reais  prévias  oferecidas  
preenchem dispositivo regulamentar de 100% em relação ao crédito; garantia real  
final  superior  a  130% (fl.  1.254  do  apenso  7).  De par  com isso,  Milton 
Barbosa  Cordeiro,  ex-diretor  de  crédito  do  BASA,  afirmou,  em 
depoimento,  que  o  aval  nada  mais  é  que  uma  garantia  adicional,  sendo 
possível sua dispensa, dependendo da sua análise do processo (fl. 1.775). 

Desse  modo,  não  se  pode  afirmar  que  o  financiamento  dado  à 
EUCATUR tenha sido obtido mediante fraude, uma vez que, ainda que o 
mutuante tivesse tido ciência do real obstáculo à concessão do aval pela 
empresa Andorinha S/A, isso não inibiria a celebração do negócio. 

Descaracterizada a tipicidade delitiva, a absolvição do réu, no ponto, 
é medida que se impõe.

             
Art. 20 da Lei 7.492/1986
          
O delito em epígrafe consiste em aplicar, em finalidade distinta da 

estipulada em lei  ou contrato,  recursos  provenientes  de financiamento 
concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciada 
para  repassá-lo.  Esse  tipo  penal  busca  tutelar  o  interesse  público  na 
salvaguarda  do  erário  e  a  regular  implementação  da  política 
socioeconômica do Estado, não se podendo olvidar que, nos termos do 
art.  22,  caput,  da  Lei  4.595/1964,  “As  instituições  financeiras  públicas  são  
órgãos  auxiliares  da  execução  da  política  de  crédito  do  Governo  Federal.” 
Protege-se, pois, com o socorro do direito penal, bem jurídico de natureza 
transindividual ou coletiva. 

Nesse  sentido,  Rodolfo  Tigre  Maia  (Dos  crimes  contra  o  sistema 
financeiro nacional: anotações à Lei federal n. 7.492/86, 1ª ed., 2. tir., São 
Paulo: Malheiros, 1999, p. 125) leciona que:
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Tem  por  escopo  o  dispositivo  resguardar  o  interesse 
público  prevalente  na  destinação  dos  recursos  financeiros 
originários  do  erário  governamental,  e  assegurar  que  os 
beneficiários  de  tais  recursos,  em  geral  pessoas  jurídicas, 
apliquem-nos na concretização das metas sócio-econômicas que 
presidiram sua concessão. Protege-se, pois, nesta norma penal 
em  branco,  a  regular  implementação  da  política  econômica 
pública (…).

       
O financiamento a que alude a norma incriminadora é o instrumento 

concebido  para  a  realização  de  uma  dada  política  governamental, 
destinada  ao  fomento,  com  custos  subsidiados  –  e  por  isso,  muito 
atrativos ao empresariado – de alguma área de relevante interesse social, 
e,  por  tal  razão,  busca-se  interditar  o  seu desvio  para outros  fins,  em 
detrimento da coletividade, com a ameaça da sanção penal. Consoante o 
magistério de Antônio Carlos Rodrigues da Silva (Crimes do colarinho 
branco. Brasília: Brasília Jurídica, 1999, p. 149):

A política instrumentária do Estado de financiamento das 
atividades específicas seria frustrada pelos desvios do crédito 
que  se  efetivam  pelos  mutuários  inescrupulosos  e  sem 
compromisso  com  o  desenvolvimento  e  bem-estar  sociais. 
Nesse  sentido,  dada  a  relevância  dos  financiamentos  como 
instrumento  de  crédito  do  País,  erigiu-se  como  conduta 
penalmente relevante o desvirtuamento de crédito vinculado a 
determinado fim. 

Perfilhando a mesma linha de intelecção, Cezar Roberto Bitencourt e 
Juliano Breda advogam que “Essa finalidade fomentadora do progresso, 
melhoria ou criação de oportunidades para a coletividade como um todo 
justifica a sua maior proteção jurídica diferenciada, inclusive com a tutela 
penal.” (Crimes contra o sistema financeiro nacional e contra o mercado 
de capitais. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 255.)

Nessa senda, ao desviar os recursos a que teve acesso pela via do 
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financiamento  estatal,  o  agente,  em  regra,  locupleta-se  ilicitamente  – 
embora a obtenção de vantagem indevida não seja uma elementar do tipo 
penal –, apropriando-se de valores que, por visarem atender a um fim 
público  ou  mesmo  cumprir  uma  promessa  constitucional,  foram-lhe 
franqueados  em  condições  privilegiadas.  Ademais,  além  de  frustar  a 
consecução  de  uma  política  de  Estado,  o  indivíduo  obstrui  a 
disponibilização da referida verba a terceiro, que poderia destiná-la aos 
fins para as quais foi reservada (BITENCOURT e BREDA, ob. cit., p. 257). 

Postas essas premissas, adentro nos fatos da causa. 
Na espécie,  imputa-se ao acusado o desencaminho de verbas que 

foram disponibilizadas pelo Banco da Amazônia (BASA) – com recursos 
captados do Fundo Constitucional da Região Norte (FNO) –, à empresa 
EUCATUR,  via  contrato  de  financiamento,  o  que estaria  a  revelar  seu 
descompromisso com o bem jurídico abrigado pelo tipo penal do art. 20 
da assim cognominada Lei do Colarinho Branco. 

A materialidade do delito está comprovada nos autos, descerrando o 
desvio  de  finalidade  acima  apontado.  Extrai-se  do  processado  a 
confirmação de que,  após a aprovação do financiamento,  a  EUCATUR 
postulou  o  reembolso  do  valor  de  7  (sete)  ônibus  que,  conquanto 
houvessem  sido  adquiridos  antes  de  finda  a  operação  financeira, 
encontravam-se contemplados por ajustes no cronograma de aquisições 
proposto  pela  empresa  (fls.  1.128-1.131v  do  apenso  7),  passando  a 
integrar o contrato por meio do Aditivo de Retificação e Ratificação (fls. 
1.355-1.356 do apenso 8). De acordo com o aludido cronograma, do valor 
de  R$17.089.600,00  (dezessete  milhões,  oitenta  e  nove mil  e  seiscentos 
reais),  destinado  à  aquisição  de  novos  ônibus,  R$12.817.200,00  (doze 
milhões,  oitocentos e dezessete mil e duzentos reais) -  o equivalente a 
75% (setenta e cinco por cento) do total - seriam recursos financiados pelo 
BASA, arcando a EUCATUR com o restante. 

O modus operandi ocorreu com a apresentação, à instituição bancária, 
de  notas  fiscais  relativas  à  aquisição,  da  empresa  Atalaia  Indústria  e 
Comércio S/A, de 7 (sete) chassis de ônibus da marca Volvo, ano 2004, 
pelo valor de R$290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), cada (fls. 1.281, 
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1.288, 1.295, 1.302, 1.309, 1.316 e 1.322 do Apenso 8), juntamente com 7 
(sete) Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLVs – (fls. 
1.283,  1.290,  1.297,  1.304,  1.311,  1.318  e  1.325  do Apenso  8),  nos  quais 
também constava a  informação de que os  veículos  adquiridos haviam 
sido  fabricados  em  2004.  Após  se  perceber  que  os  CRLVs  não  foram 
expedidos com reserva de domínio ao BASA, novamente a EUCATUR 
trouxe mais 7 (sete) certificados,  nos quais figura tal  apontamento (fls. 
1.285, 1.292, 1.299, 1.306, 1.313, 1.320 e 1.327 do Apenso 8). Oferecida toda 
essa  documentação,  a  instituição  financeira  repassou  à  EUCATUR  o 
montante de R$1.522.500,00 (um milhão, quinhentos e vinte e dois mil e 
quinhentos reais), conforme indica o documento encartado à fl. 1.377 do 
apenso 8, equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor total dos 
referidos 7 (sete) chassis (fl. 1.378 do apenso 8). 

No  entanto,  o  caderno  probatório  confirma  que  eram  falsas  as 
informações  constantes  dos documentos  apresentados pela  EUCATUR, 
uma  vez  que  os  chassis  adquiridos  não  eram  novos.  Tratava-se,  na 
verdade,  de  peças  usadas  recondicionadas.  Nesse  sentido,  os  laudos 
periciais elaborados pelo Departamento de Polícia Federal (fls. 114-212 do 
Apenso 3) demonstraram que, ao contrário do que indicavam as notas 
fiscais e os CRLVs, os 07 (sete) chassis não foram fabricados em 2004, mas 
sim em 1993. No ano de 2004, ocorreu apenas a montagem, pela empresa 
Marcopolo S/A, das carrocerias nas estruturas de aço recondicionadas. Ao 
lado  disso,  também  a  adulteração  das  notas  fiscais  é  inequívoca, 
porquanto se encontram no processado os documentos originais (fls. 48-
60 do apenso 15), que não dizem respeito à venda de chassis de ônibus, 
mas sim à alienação de peças pela Atalaia S/A à EUCATUR, à Amazônia 
Pneus Ltda. (da qual também era sócio Acir Gurgacz), a Edson Joaquim 
dos Santos (empregado da EUCATUR à época dos fatos)  e a Elizalma 
Franco Lucca, que prestava serviços à empresa. 

Acresça-se que a prova testemunhal é coerente com as evidências 
hauridas dos laudos periciais. Com efeito, a testemunha Elizalma Franco 
Lucca (fls. 1.867-1.869), indagada acerca da compra acima referida, disse 
que a realizou por solicitação de seu marido, Elvio Lucca. Este, por sua 
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vez, atribuiu a um empregado da EUCATUR, de nome José Roberto, o 
pedido de que fosse na Atalaia e comprasse uma peça pra ele - um filtro de óleo  
-,  mas  tinha  que  ser  naquela  hora  e  com  a  nota  grande,  no  meu  nome. 
Impossibilitado, na oportunidade, de se deslocar, Elvio Lucca afirmou ter 
transferido o encargo à sua esposa (fl. 1.885). Edson Joaquim dos Santos 
também  foi  inquirido  na  condição  de  testemunha,  ocasião  em  que 
esclareceu  ter  realizado  a  compra  de  peças  da  Atalaia  S/A também a 
pedido de José Roberto, encarregado do setor de compras da EUCATUR 
(fl. 2.364-2.377). 

Foi  colhido,  ainda,  o  depoimento  de  Pedro  Buseli  Grassioto, 
funcionário da Atalaia à época dos fatos. Em seu testemunho, afirmou 
que  a  empresa  jamais  comercializou  veículos  da  marca  Volvo,  o  que 
também reforça a falsidade das notas fiscais apresentadas pela EUCATUR 
ao BASA. Confira-se, a propósito, excerto de sua declaração (fls.  1.921-
1.922): 

                 
Ministério Público - Certo. Que ônibus e que caminhões a 

Atalaia comercializava? Ela era concessionária de uma pessoa 
específica? 

Testemunha - Concessionária Mercedes-Benz. 
Ministério Público – Mercedes-Bens. 
Testemunha - Especificamente, exclusiva, Mercedes-Benz. 
Ministério  Público  -  Então,  a  Atalaia  só  comercializava 

veículos produzidos pela Mercedes-Benz? 
Testemunha  -  Mercedes-Benz.  É,  anteriormente  nós 

tinhamos a Toyota também, mas, por exigência da fábrica, foi 
separada.  Então,  o  Grupo  Toyota  foi  separado.  Na  verdade, 
ficamos só com a Mercedes-Benz. 

Ministério  Público  -  Num  determinado  momento, 
comercializava produtos da Toyota e da Mercedes? 

Testemunha - Isso. 
Ministério  Público  -  E,  depois,  só  da  Mercedes-Benz, 

correto? 
Testemunha - Só Mercedes-Benz. 
Ministério Público - E a Atalaia comercializava só veículos 
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veículos produzidos pela Mercedes-Benz? 
Testemunha  -  Mercedes-Benz.  É,  anteriormente  nós 

tinhamos a Toyota também, mas, por exigência da fábrica, foi 
separada.  Então,  o  Grupo  Toyota  foi  separado.  Na  verdade, 
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novos ou usados também? 
Testemunha - Dificilmente usados, muito difícil; na época, 

eram veículos novos. Não tínhamos departamento de usados. 
Ministério Público - O foco então era a comercialização de 

veículos novos (ininteligível). 
Testemunha - Novo; somente novo. Na verdade, só novo, 

porque não tínhamos recursos para pegar veículos usados na 
época. 

[…] 
Ministério Público - O senhor sabe me dizer se a empresa 

Atalaia comercializava ou já comercializou produtos da marca 
Volvo? 

Testemunha  -  Não.  Volvo  é  outro  representante  em 
Rondônia. Na época - pelo visto mudou -, me parece que era 
três cinco… Não me lembro, não me recordo o representante, 
mas é outro representante. 

Ministério  Público  -  Ele  tinha  também  um  contrato  de 
exclusividade com a Volvo? 

Testemunha - Também. Exato. 
Ministério  Público  -  E  esse  outro  representante  tinha 

alguma relação com o Grupo Empresarial da Atalaia? 
Testemunha - Nenhuma. 
Ministério Público - Nenhuma? 
Testemunha - Nenhuma. 
[…] 
Ministério Público - Tá certo. Primeiramente, vou mostrar 

para  a  testemunha  Pedro  a  Nota  Fiscal  das  folhas  1.281  do 
Inquérito  Policial.  Trata-se  aqui  de  uma nota  fiscal,  em tese, 
emitida pela Atalaia, referente à comercialização de um chassi 
para ônibus rodoviário da marca Volvo. 

É possível que a Atalaia tenha emitido essa nota fiscal? 
Testemunha  -  Essa  nota  já  foi  mostrada  para  nós  na 

ocasião lá. 
Ministério Público - Sim. 
Testemunha  -  E  o  que  eu  disse,  lá,  eu  lembro 

perfeitamente,  como se fosse  hoje.  Eu disse  que a  gente não 
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comercializava  produtos  Volvo,  porque,  ele  é  claro,  aqui: 
chassis do ônibus rodoviário Volvo. 

Ministério Público - Uhum. 
Testemunha - Eu desconhecia essa venda aqui. 
Ministério  Público  -  Certo.  O  senhor  desconhecia  essa 

venda? 
Testemunha - Lógico! 
Ministério  Público  -  Na  sua  avaliação,  esse  documento 

aqui é patentemente falso, porque a Atalaia não comercializa 
veículos Volvo. Se sai uma nota de comercialização de veículos 
Volvo,  logo  esse  é  um  documento  que,  a  princípio, 
aparentemente não corresponde à verdade. 

Testemunha - O que eu diria pro senhor é que essa nota 
não  foi  emitida  pela  Atalaia,  porque  nós  não 
comercializávamos,  Volvo  era  um concorrente.  A única  coisa 
que eu posso dizer pro senhor é que a gente não emitiu essa 
nota; foi o que eu disse lá no dia também. 

[…]. 
                 
Nesse  mesmo  depoimento,  Pedro  Buseli  Grassioto  anotou 

desconhecer a assinatura aposta em suposto recibo emitido pela Atalaia, 
no  qual  atestado  o  pagamento,  pela  EUCATUR,  da  importância  de 
R$2.030.000,00 (dois milhões e trinta mil reais), referente à venda de 7 (sete)  
Chassis para ônibus Volvo modelo B58 - Articulado (fl.  1.378 do apenso 8). 
Cite-se, a esse respeito, o seguinte trecho do seu depoimento (fls. 1.934-
1.935): 

                 
Advogado - Gostaria que fosse exibido para ele essa folha 

1.378  (ininteligível)  falando,  só  para  nós  recordarmos 
(ininteligível). 

[…] 
Advogado  -  Na  ocasião,  o  senhor  disse,  naquele 

depoimento, que desconhece assinatura posta no recebido. Essa 
assinatura aqui que o senhor viu? 

Testemunha  -  Não  tenho  a  mínima  ideia,  doutor.  Foi 
apresentado, para mim, um documento lá, perguntando se eu 
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tinha assinado aquele recibo. Não sei precisar se é esse que eu 
estou vendo, mas não tem nada a ver com a minha assinatura. 
Não sei se é esse que eu estou vendo (ininteligível). 

[…]. 
                 
Assim, as falsidades documentais deixam claro que os recursos do 

financiamento  obtido  perante  o  BASA  não  foram  aplicados  pela 
EUCATUR na finalidade estabelecida no contrato. De fato, o cronograma 
de inversões/orçamento anexo à Cédula de Crédito Bancário FMI-G-033-
04077/0  (fls.  763-764  do  apenso  6)  estabeleceu  a  aquisição,  pela 
EUCATUR,  de  13  chassis  Volvo  B10M  4x2+2,  EDC  Articulado,  pelo 
montante total de R$3.770.000,00 (três milhões, setecentos e setenta mil 
reais) – R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), a unidade –, do qual 
o BASA financiaria 75% (setenta e cinco por cento). 

Sucede  que,  em  4/8/2004,  a  Master  Consultoria  S/C  Ltda.  – 
representando a  EUCATUR na operação de crédito  perante o  BASA – 
postulou a alteração do referido cronograma, sob a justificativa de que a  
empresa necessitou antecipar algumas aquisições de diversas unidades (ônibus)  
previstas  no  seu  pleito  encaminhado  a  esse  banco,  analisado,  aprovado  e  
contratado (fl. 1.128 do apenso 7). O pedido em referência tem como anexo 
quadro  em que  detalhados  os  veículos  financiados  já  adquiridos  pela 
EUCATUR  para a comprovação integral dos recursos a serem liberados,  dele 
constando  5  (cinco)  chassis  da  marca  Volvo,  ano  2003/2004,  e  1  (um) 
chassi Volvo 2004/2004 (fl. 1.131 do apenso 7). O Aditivo de Retificação e 
Ratificação da Cédula de Crédito Bancário FMI-G-033-04077/0 (fls. 1.355-
1.356 do apenso 8)  manteve a previsão de financiamento de 13 (treze) 
chassis Volvo pelo valor total de R$3.770.000,00 (três milhões, setecentos e 
setenta mil reais). 

É certo que a defesa tenta argumentar que não ocorreu a aplicação 
do  financiamento  em  finalidade  diversa  da  prevista  no  contrato,  na 
medida em que os recursos teriam sido utilizados, efetivamente, para a 
aquisição de ônibus. A tese não merece amparo, porque, como visto, o 
repasse de R$1.522.500,00 (um milhão, quinhentos e vinte e dois mil  e 
quinhentos reais) realizado pelo BASA à EUCATUR, em 22/11/2004, teve 
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destinação  certa:  ressarcir  a  empresa  pelos  7  (sete)  chassis  Volvo 
adquiridos por R$290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) a unidade, 
conforme declarado pela EUCATUR e previsto no cronograma anexo à 
cédula de crédito bancário. Essa compra, contudo, nunca aconteceu, haja 
vista  que  o  mutuário  adquiriu,  na  verdade,  chassis  Volvo 
recondicionados,  por  preço  muito  inferior:  R$12.500,00  (doze  mil  e 
quinhentos reais) cada (fls.  22-32v).  Esse fato,  por si  só,  já  configura o 
desvio de finalidade, devendo-se levar em conta também que a diferença 
entre  o  montante  repassado  pelo  BASA para  a  compra  dos  chassis 
(R$1.522.500,00) e aquele efetivamente aplicado na aquisição de tais peças 
(R$65.625,00, o que corresponde a 75% do valor total pago, percentual a 
cargo do mutuante) equivale a R$1.456.875,00 (um milhão, quatrocentos e 
cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais). 

Registre-se que não se tem notícia de que destinação foi dada à sobra 
dos valores oriundos do financiamento, mas está comprovado que não 
foram  aplicados  na  finalidade  contratual.  O  depoimento  de  Milton 
Barbosa Cordeiro, ex-diretor de crédito do BASA, é esclarecedor quanto à 
necessidade de observância, na aplicação dos recursos, da finalidade para 
a qual foi concedido o financiamento (fls. 1.784-1.790): 

                 
Ministério Público - Só para concluir,  então, e ver se eu 

entendi  corretamente:  o  Banco  pode  autorizar,  uma  vez 
liberado o recurso, que esse recurso se destine à aquisição de 
veículos  usados  ou  até  mesmo  considerar  veículos  já 
preexistentes? Mas isso é objeto de decisão específica? Ou seja, 
quando é autorizado o crédito, essa situação de compra de um 
veículo  usado,  ou  mesmo  da  consideração  -  como  o  senhor 
disse  aí  -  de  um  trator  em  funcionamento,  isso  é  objeto  da 
decisão.  A  operação  expressamente  consigna  que  haverá 
aplicação de recursos nesta forma, ou não? 

Testemunha - Pelo que eu sei, neste processo... Se a análise 
do  crédito  foi  para  veículo  novo,  é  veículo  novo.  Isso  aí  é 
pacífico.  Se a análise de crédito previa que se pode comprar 
veículo de um ano ou dois de uso, devidamente caracterizado, 
até porque os valores de avaliação são diferentes...  Mas neste 
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caso, pelo que eu me lembro, foram veículos novos que eram 
para  serem  comprados.  Pelo  que  está  no  processo,  eram 
veículos novos. 

Ministério  Público  -  A aquisição  de  veículos  usados  ou 
mistos não era permitida, não era a aplicação autorizada pelo 
Banco da... 

Testemunha - Pelo que eu me lembro do processo, é isso. 
Ministério Público - Perfeito. 
Testemunha - Se é veículo novo, Doutor, veículo novo é 

veículo novo. Tem que adquirir. Se comprou veículo usado, não 
está de acordo com a planilha estabelecida no que deveria ser 
comprado com recursos do FNO. 

[…] 
Ministério Público - Há uma alegação de defesa, feita nos 

autos,  dizendo  que,  ainda  que  houvesse  uma  diferença  de 
valores  -  os  veículos  novos  custassem,  usando  números  dos 
autos,  duzentos  de  noventa  mil  cada  veículo,  e  tenham sido 
pagos doze  mil  e  quinhentos  -,  que  a  operação contemplava 
também, além do financiamento direto para aquisição de bens, 
uma parcela de recursos para capital de giro; que, portanto, esse 
recurso  que  teria  deixado  de  ser  aplicado  na  aquisição  dos 
veículos teria sido incorporado ao capital de giro da empresa. 
Olhando  a  operação  bancária,  isso  era  possível?  A empresa 
poderia, uma vez aprovado o financiamento com uma estrutura 
- valores tais para capital de giro, valores tais para a aquisição 
de veículos -, ela poderia, por sua própria decisão, fazer essa, 
digamos  assim,  essa  transmutação  -  eu  deixo  de  gastar  com 
veículo e uso em capital de giro - sem uma autorização prévia 
do Banco? 

Testemunha  -  Não.  Essa  operação  deve  ter  sido  uma 
operação  mista  -  de  investimento  e  de  giro  -,  custeio. 
Dependendo  da  empresa,  cada  um  tem  o  seu  nome.  Então, 
aquela verba é direcionada pra capital de giro, ela tem o condão 
de  anteder  a  necessidade  de  giro  da  empresa,  e  não 
investimento. 

Ministério Público - Então, podemos dizer que as verbas 
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são carimbadas? Elas têm destinações específicas e devem ser 
aplicadas... 

Testemunha  -  Exatamente.  Exatamente.  A  finalidade 
aprovada foi pra giro, até porque o investimento, ele demora 
muito mais tempo para retornar. E o giro, o próprio nome já 
diz, faz a empresa movimentar, pagar empregados, ter as suas 
mercadorias, compra e venda de mercadorias, etc. 

[…]. 
                 
Pois  bem.  Conforme pacífica  jurisprudência  do Supremo Tribunal 

Federal, o crime previsto no art. 20 da Lei 7.492/1986 consuma-se com a 
mera aplicação, em finalidade diversa da prevista em lei ou no contrato, 
dos  recursos  oriundos  de  financiamento  concedido  por  instituição 
financeira  oficial  (INQ  2.725,  Rel.  Min.  TEORI  ZAVASCKI,  Segunda 
Turma,  DJe  de  30/9/2015;  e  AP  554,  Rel.  Min.  ROBERTO  BARROSO, 
Primeira  Turma,  DJe  de  8.6.2015).  Outrossim,  a  doutrina especializada 
leciona  que  a  consumação  desse  delito  independe  da  ocorrência  de 
prejuízo à instituição financeira ou mesmo da obtenção de vantagem pelo 
agente (PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico: ordem econômica, 
relações  de  consumo,  sistema  financeiro,  ordem  tributária,  sistema 
previdenciário, lavagem de capitais, crime organizado. 4. ed. rev., atual. e 
ampl.  São  Paulo:  Revista  dos  Tribunais,  2011.  p.  215;  BITENCOURT, 
Cezar  Roberto;  BREDA,  Juliano.  Crimes  contra  o  sistema  financeiro 
nacional e contra o mercado de capitais. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 
261).  Assim, em 12/8/2005,  quando o irmão do réu, Sr.  Algacir  Marcos 
Gurgacz, remeteu ofício ao BASA, alegando que os ônibus em questão 
teriam  sido  equivocadamente  incluídos  no  pedido  de  liberação  do 
crédito, e requerendo a substituição dos veículos por outros (fls. 73-74 do 
Apenso 3), o crime já se encontrava há muito consumado. 

Repise-se  não  se  exigir,  para  ter-se  a  transgressão  penal,  que  se 
comprove a destinação conferida aos recursos financiados, uma vez que o 
crime  se  materializa  com  a  mera  constatação  de  que  eles  não  foram 
aplicados  na  finalidade  legal/contratual.  Nesse  sentido,  o  Procurador-
Geral  da  República  apontou  o  seguinte  precedente  desta  Casa  (RHC 
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75.375, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ de 6.4.2001): 
                 

Os  recursos  foram  levantados  mediante  os  mútuos 
específicos,  implicando,  logicamente,  a  entrega  de  moeda 
corrente.  Ora,  se  as  vistorias realizadas  pelo Banco do Brasil 
resultaram na notícia da falta de aplicação dos recursos no que 
inicialmente previsto, forçoso é concluir que foram desviados, 
sob o ângulo da finalidade, pouco importando o campo para os 
quais o tenham sido. O princípio da razoabilidade direciona no 
sentido de ter-se, como premissa inafastável, que importâncias 
levantadas  não  são  mantidas  em  estágio  de  paralisação, 
mormente em época de inflação oscilando em torno de trinta 
por  cento  ao  mês.  O  Ministério  Público,  na  denúncia 
apresentada, propôs-se a provar que os empréstimos não foram 
aplicados  na  forma  prevista  nos  contratos.  Descabe  impor  a 
necessidade  da  demonstração  do  emprego  que  mereceram, 
porquanto  este  não  é  o  núcleo  do  tipo.  A  moeda  circula 
livremente, sendo impossível até mesmo, diante da dispersão 
dos gastos, levantar, de forma precisa, a utilização. 

                 
De resto, a autoria delitiva também está evidenciada. Ao contrário 

do  que  sustenta  a  defesa,  os  elementos  probatórios  indicam  que  o 
acusado Acir Gurgacz teve envolvimento direto na empreitada criminosa. 
Ficou claro, a partir das provas produzidas, que o parlamentar não era 
apenas sócio da EUCATUR, mas também ostentava posição de destaque 
no controle administrativo da empresa, em especial da filial localizada em 
Ji-Paraná/RO. Nesse sentido, indagado acerca da pessoa a quem cabia o 
comando dessa filial, Valmor Tozetto, que à época dos fatos foi nomeado 
como  interventor  na  empresa  em  processo  judicial  de  dissolução  de 
sociedade, afirmou que quem geria a filial de Ji-Paraná era o Acir (fl. 2.416). É 
relevante  a  citação  do  seguinte  trecho  do  depoimento  da  referida 
testemunha (fls. 2.422-2.423): 

                 
Ministério  Público  -  Mas  o  senhor  tinha  contato  com o 

Acir ou não? 
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Testemunha - Não, o Acir não, o Acir não. 
Ministério Público - Não? Tá, só para esclarecer. 
Testemunha - O Acir, eu não tinha contato com ele. Ele era 

uma figura rara. Era como eu falei, durante esse tempo todo... 
Ministério Público - Fisicamente... 
Testemunha - Fisicamente ele não aparecia lá. Eu escutava 

falar  dele,  do  Algacir,  de  todos,  enfim,  que  participavam da 
administração da empresa, mas contato quase nenhum com ele. 

Ministério  Público  -  Ele  participava  da  administração 
assim como o Algacir? 

Testemunha -  Nas questões relacionadas a Ji-Paraná, ele 
atendia  os  assuntos  relacionados  ao  que  tinha  lá.  Então, 
eventualmente não tinha ônibus para vender, aí, se era Ji-Paraná 
quem  mandava  para  a  intervenção,  vinha  o  Acir,  por 
intermédio do pai  também -  até  porque é  o  pai  que definia, 
dizia se  podia  vender ou não,  a  palavra final  era  do Senhor 
Assis - e daí vinha para mim intervir quando a Andorinha não 
assinava. 

Ministério Público - Se tinha relação com Ji-Paraná, era o 
Acir? 

Testemunha - Quando tinha relação a Ji-Paraná, era o Acir; 
e quando tinha relação a Manaus, era o Algacir. 

       Do mesmo modo, Pedro Buseli Grassioto, empregado da Atalaia 
à época dos fatos, aduziu que tratava diretamente com Acir Gurgacz das 
compras de ônibus feitas pela EUCATUR (fl. 1.922-1.923). Confira-se:

Ministério Público – O senhor, quando negociava com a 
EUCATUR, de regra, tratava diretamente com quem? 

Testemunha – O Senhor Acir.
Ministério Público – O Senhor Acir?
Testemunha – Uhum.
(…)
Ministério  Público  –  Sim,  o  Senhor  Acir.  Ele  era  o 

responsável  pela  aquisição  de  ônibus  ou  caminhões  ali  pela 
EUCATUR? Ele que entrava em contato com o senhor quando 

16 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14445834.

Supremo Tribunal Federal

AP 935 / AM 

Testemunha - Não, o Acir não, o Acir não. 
Ministério Público - Não? Tá, só para esclarecer. 
Testemunha - O Acir, eu não tinha contato com ele. Ele era 

uma figura rara. Era como eu falei, durante esse tempo todo... 
Ministério Público - Fisicamente... 
Testemunha - Fisicamente ele não aparecia lá. Eu escutava 

falar  dele,  do  Algacir,  de  todos,  enfim,  que  participavam da 
administração da empresa, mas contato quase nenhum com ele. 

Ministério  Público  -  Ele  participava  da  administração 
assim como o Algacir? 

Testemunha -  Nas questões relacionadas a Ji-Paraná, ele 
atendia  os  assuntos  relacionados  ao  que  tinha  lá.  Então, 
eventualmente não tinha ônibus para vender, aí, se era Ji-Paraná 
quem  mandava  para  a  intervenção,  vinha  o  Acir,  por 
intermédio do pai  também -  até  porque é  o  pai  que definia, 
dizia se  podia  vender ou não,  a  palavra final  era  do Senhor 
Assis - e daí vinha para mim intervir quando a Andorinha não 
assinava. 

Ministério Público - Se tinha relação com Ji-Paraná, era o 
Acir? 

Testemunha - Quando tinha relação a Ji-Paraná, era o Acir; 
e quando tinha relação a Manaus, era o Algacir. 

       Do mesmo modo, Pedro Buseli Grassioto, empregado da Atalaia 
à época dos fatos, aduziu que tratava diretamente com Acir Gurgacz das 
compras de ônibus feitas pela EUCATUR (fl. 1.922-1.923). Confira-se:

Ministério Público – O senhor, quando negociava com a 
EUCATUR, de regra, tratava diretamente com quem? 

Testemunha – O Senhor Acir.
Ministério Público – O Senhor Acir?
Testemunha – Uhum.
(…)
Ministério  Público  –  Sim,  o  Senhor  Acir.  Ele  era  o 

responsável  pela  aquisição  de  ônibus  ou  caminhões  ali  pela 
EUCATUR? Ele que entrava em contato com o senhor quando 

16 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14445834.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 27 de 77 2931



Voto - MIN. ALEXANDRE DE MORAES

AP 935 / AM 

tinha interesse em adquirir lote de veículos?
Testemunha – Exato. Exato.
Ministério Público – Ele também negociava os preços? Ele 

era  o  responsável  por  todo  o  trâmite  ali  da  aquisição  pela 
EUCATUR, isso mesmo?

Testemunha – Ele era. Sim, isso mesmo. 

A defesa não nega os fatos narrados pela testemunha acima citada. 
No entanto, tenta retirar-lhes o valor probante, sob a alegação de que o 
depoente não foi taxativo com relação às datas em que tais negociações 
ocorreram entre ele e o réu e tampouco que elas estivessem vinculadas ao 
financiamento  objeto  desta  ação.  A  asserção  não  merece  guarida.  A 
respeito  das  datas,  Pedro  Buseli  Grassioto  afirmou  que  essa  relação 
comercial com o réu iniciou em 1993 e se mantinha nos anos de 2003, 
2004, época dos fatos investigados. Veja-se:

Ministério Público – Só, sendo mais incisivo aqui, Senhor 
Pedro,  o  senhor  era  o  principal  funcionário  da  Atalaia, 
responsável  por  manter  esses  contatos  comerciais  com  a 
EUCATUR, correto?

Testemunha  –  Posteriormente,  sim.  Do  ano  de  93  pra 
frente, o Acir só gostava que eu procurasse ele pra ser atendido. 
(Ininteligível)

Ministério Público – De 93 pra frente?
 É. A gente não tinha outro funcionário que atendia ele, 

não. 
Ministério Público – O Acir gostava do trabalho do senhor, 

então tinha confiança do senhor fazer essas negociações.
Testemunha – Isso, exatamente.
Ministério Público – Certo. O senhor falou que de 90 e...
Testemunha – 93...
Ministério Público – 93 pra frente.  Essa situação aí,  nos 

anos de 2003, 2004, perdurava? O senhor que era o principal 
responsável por manter esses contatos com...

Testemunha – Sim, isso, com certeza. 
(…)
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Juiz  –  De que ano  a  que ano o  senhor trabalhou lá  na 
Atalaia?

Testemunha – Excelência,  eu tinha que estar com minha 
carteira de trabalho aqui. 

Juiz – Claro. Não exatamente, mas mais ou menos.
Testemunha – Eu entrei na Atalaia em meados de junho de 

88, em Vilhena, Rondônia.
Juiz – Correto.
Testemunha – Neste mesmo ano, no final do ano, eu me 

mudei já para Ji-Paraná, pra Atalaia de Ji-Paraná. Mas, em 90, 
eu voltei pro Paraná, eu sou de Paranavaí. Com problemas de 
família, resolvi voltar. Trabalhei aqui em 90, acredito que quase 
o  ano  todo.  Em 91,  me  convidaram,  voltei  de  novo  para  Ji-
Paraná, na Atalaia. Então, se não me falha a memória, em 91 eu 
já estava de volta em Ji-Paraná.

Juiz – E ficou até quando?
Testemunha – Eu fiquei em Ji-Paraná, na Atalaia, até 97. 

Em 97,  eu  me transferi  para  a  Scania,  lá  em Vilhena;  fiquei 
quatro  anos  na  Scania,  depois  retornei  à  Atalaia  em  2001  e 
fiquei até 2009. 

Juiz – A minha pergunta é direcionada, em primeiro lugar, 
a aferir sua experiência e, em segundo lugar, pra nos fixarmos 
no fato de que o que se apura aqui são circunstâncias dos anos 
2003, 2004. 

Testemunha – Sim.
Juiz  –  Portanto,  justamente,  então,  o  seu  período  cobre 

esses dados. Então, isso é importantíssimo. A segunda questão, 
que eu gostaria de reforçar, é a seguinte: o senhor tratava, era a 
pessoa  responsável  pela  venda,  por  parte  da  Atalaia,  desses 
veículos Mercedes Benz, desses ônibus Mercedes Benz?

Testemunha  –  Excelência,  eu  não  era  a  pessoa;  em 
hierarquia, eu era o vendedor. Meu gerente era de Ji-Paraná, e a 
venda, na verdade, a concessionária era Porto Velho.

Juiz – Correto.
Testemunha  –  Eu  atendia  exclusivamente,  eu  atendia  o 

Acir dentro da empresa, mas eu era subordinado a um gerente 
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comercial.
Juiz  –  Vamos  nos  fixar  nisso  então.  Quem  atendia  a 

EUCATUR era o senhor?
Testemunha  –  Sou  eu.  Somente...  Na  Atalaia,  ele  não 

comprava só Mercedes, mas, quando se tratava de Mercedes, 
era só comigo. 

Juiz  –  Ele  comprava  da  Atalaia,  e  da  Atalaia  tratava 
diretamente com o senhor?

Testemunha – Diretamente comigo.
Juiz – Muito bem. A terceira pergunta então: e o senhor 

tratava  das  vendas  da  Atalaia  para  a  EUCATUR  sempre  e 
diretamente com Acir Marcos Gurgacz?

Testemunha – Com Senhor Acir.
Juiz – Muito bem. Está encerrado. 

Também não aproveita à defesa a alegação de que a testemunha não 
disse  que  suas  negociações  com  o  réu  estavam  vinculadas  ao 
financiamento concedido pelo BASA. Essa é uma constatação que, antes 
de retirar a força do testemunho, expressa-lhe a coerência interna. Ora, o 
desvio  dos  recursos  se  operou  justamente  em  relação  à  compra  de 
veículos Volvo, que a Atalaia jamais comercializou. Logo, seria impossível 
que  a  testemunha  tivesse  tratado  dessa  venda  com o  réu,  com quem 
apenas negociava veículos Mercedes Benz. No ponto, a Atalaia, consoante 
já  se  demonstrou,  serviu  apenas  de  instrumento  para  a  obtenção  dos 
documentos fiscais que seriam posteriormente defraudados.  

Nessa  senda,  Adelino  da  Silva,  ex-empregado  da  EUCATUR, 
também  confirmou,  em  seu  depoimento,  que  o  denunciado  era  
encarregado do setor de Rondônia, como o filho do dono da empresa  (fl. 2.357). 
Além disso, relatório de visita gerencial elaborado pelo BASA imputa a 
Acir Gurgacz, ao lado de sua esposa, Ana Gurgacz, a administração geral 
da filial  da EUCATUR em Ji-Paraná/RO (fl.  442-443 do Apenso 5).  No 
ponto, a defesa argumenta que, no referido relatório, o nome do acusado 
é  sucedido  por  uma  barra  com  o  nome  da  sua  esposa,  no  seguinte 
formato:  “Administração  Geral:  Acir  Gurgaz/Ana  Gurgaz”.  Tal 
circunstância,  na  percepção  defensiva,  estaria  a  indicar  as  funções  de 
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representado,  ocupada  pelo  réu,  e  de  representante,  exercida  por  sua 
consorte.  Ora,  tal  ilação  não  encontra  nenhum  respaldo  no  referido 
documento, que não faz distinção entre os papeis exercidos pelo réu e sua 
esposa  na  administração  da  empresa.  Não  bastasse  isso,  o  BASA,  em 
parecer  de  análise  da  proposta  de  financiamento  apresentada  pela 
EUCATUR (fl. 408 do Apenso 5), expressamente afirmou que a filial de Ji-
Paraná –  vista,  pela  instituição financeira,  como a mais  importante da 
empresa proponente – era administrada por ambos os cônjuges:

A administração  central  tem  sua  base  em  Cascavel-PR, 
sendo a filial de Ji-Paraná-RO administrada pelo sócio Sr. Acir 
Gurgacz e a sua esposa  a Sra. Ana Gurgacz, os quais detêm 
larga experiência no ramo de transporte e outros segmentos do 
mercado,  inclusive  o  Sr.  Acir  já  foi  prefeito  de  Ji-Paraná.  Os 
sócios proprietários atuam na atividade da empresa há mais de 
20 anos.         

O  Ministério  Público  destacou,  também,  minuta  de  contrato  de 
prestação de serviço entre a EUCATUR, na qualidade de contratante, e a 
Master  Consultoria  S/C  Ltda.,  como  contratada,  obtidas  em  busca  e 
apreensão  realizada  na  sede  desta  empresa,  nas  quais  Acir  Gurgacz 
aparece como representante legal da EUCATUR (mídia de fl. 700). Note-
se que o objeto do referido contrato era justamente fazer a intermediação 
entre a contratante e o BASA, desde a fase de elaboração do projeto de 
financiamento até a efetiva liberação dos recursos. 

Convém  registrar,  ainda,  que  o  acusado  era  sócio  da  Amazônia 
Pneus  Ltda.  -  conforme  confirmado  em  depoimento  testemunhal  de 
Adelino  da  Silva  (fl.  2.348)  e  constante  de  documentos  localizados  na 
mídia de fl. 700 -, empresa em nome da qual se encontra uma das notas 
fiscais emitidas pela Atalaia e posteriormente falsificadas e encaminhadas 
ao BASA. 

E nem se diga, como propõe a defesa, que o testemunho de Liomar 
dos Santos Carvalho faria ruir o cenário espelhado pelas provas acima 
transcritas, uma vez que, embora ele afirme desconhecer a atuação do réu 
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na administração da empresa, certo é que o depoente também não nega a 
existência desse fato (fl. 2.429). 

Pois bem. Além desse protagonismo que o denunciado exercia na 
administração  da  empresa  financiada,  ele  igualmente  participou,  com 
destacado  afinco,  das  tratativas  que  culminaram com a  celebração  do 
contrato de crédito sob escrutínio. Nesse sentido:

(a) Em 27/3/2004, o réu encaminhou ofício ao BASA, em nome da 
EUCATUR  (o  que  mais  uma  vez  demonstra  que  era  um  dos 
representantes da empresa), oferecendo para hipoteca uma garagem em 
Ji-Paraná/RO, como garantia adicional ao empréstimo perseguido (fl. 870 
do apenso 6).  No ponto, falece plausibilidade à defesa, no que insinua 
que o acusado não teria tido conhecimento do teor da missiva, porquanto 
ela teria sido datada em Manaus-AM e enviada ao BASA, via fac-símile, 
da  matriz  em  Cascavel-PR.  Ora,  primeiro  que  a  conclusão  aventada 
(desconhecimento  do  conteúdo  do  ofício)  não  decorre  logicamente  da 
premissa  estabelecida  (confecção  da  carta  em Manaus-AM e  envio  de 
Cascavel-PR),  uma  vez  que  esta  não  impede  a  ocorrência  daquela. 
Segundo que, se o acusado estava afastado da EUCATUR desde o ano de 
2000 – como sustentou por ocasião do seu interrogatório, no exercício de 
sua autodefesa (fl. 2.550) – não se vislumbra nenhuma razão para que ele 
subscrevesse qualquer documento operacional da empresa. Terceiro, que 
agride  ao  bom-senso  supor  que  um  empresário  experiente,  dirigente 
sindical  e  político  se  ponha  a  assinar  documentos  sem  proceder,  no 
mínimo, a uma breve leitura de seu teor.   

Prossigo.
(b) Em 9/7/2004, o réu subscreveu ofício dirigido ao BASA, em nome 

da  EUCATUR,  no  qual  solicita  a  dispensa  do  aval  da  Empresa  de 
Transportes  Andorinha  S/A  para  a  realização  do  financiamento  (fls. 
1.257/1.258 do apenso 7). Tal fato sequer é contestado pela defesa.  

(c) O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiro do Estado 
do Amazonas (SINETRAM) interveio no contrato de financiamento sob 
análise – representado, no ato, pelo réu, seu então presidente – para anuir 
com a vinculação das receitas futuras – em garantia ao BASA – que a 
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EUCATUR teria direito a dele receber por força da comercialização de 
vale-transportes (fls. 80-84 do Apenso 3).  Para tanto, foi celebrado um 
contrato acessório entre EUCATUR, SINETRAM e BASA, que passou a 
integrar  a  Cédula  de  Crédito  Bancário  Nº  FMI-G-033-04-077/0.  Nesse 
ajuste  ancilar,  o  réu  figura  tanto  como  representante  da  EUCATUR 
quanto  do  Sindicato,  consoante  de  pode constatar  de  suas  assinaturas 
apostas à fl. 788 do Apenso 6.

(d) Por fim, o réu,  junto com sua esposa,  foi  um dos avalistas da 
operação financeira e de seus aditivos (fls. 80-84; 107 e 111 do Apenso 3).

Discriminadas  as  provas  incriminatórias,  enfrento  os  demais 
contrapontos esgrimidos pela defesa. Esta sustenta, em sede de alegações 
finais, que as testemunhas Elizalma Franco Lucca, Elvio Lucca e Edson 
Joaquim dos Santos foram uníssonas em dizer que compraram as peças 
da  empresa  Atalaia  S/A a  pedido  do  Sr.  José  Roberto,  não  fazendo 
nenhuma menção ao nome do acusado (fl. 2.828). Mais à frente, aduz que 
o  Sr.  José  Roberto  era  o  responsável  pelo  setor  de  manutenção  da 
empresa, então dirigida pela esposa do réu e, segundo advoga, por seu 
irmão,  Assis  Marcos  Gurgacz  (fl.  2.838/2.839).  Sem  embargo,  já  ficou 
evidenciado que o réu era efetivamente o administrador, junto com sua 
esposa,  da  filial  da  empresa  em  Ji-Paraná,  além  de  ter  acentuada 
proeminência  na  condução  de  toda  a  companhia.  Portanto,  o  Sr.  José 
Roberto estava a ele subordinado e não se pode conceber, nos limites da 
racionalidade,  que,  sendo  mero  empregado  da  EUCATUR  e  estando 
despido de qualquer meio de acessar os recursos a ela financiados, ele 
teria tido, por sua conta e risco, a iniciativa de providenciar – cooptando 
terceiros, inclusive – as notas fiscais que viriam a ser falsificadas para o 
sucesso da trama criminosa. 

É certo que não ficou comprovado nos autos que o Sr. José Roberto 
agiu a mando direto do acusado – e, nesse ponto, assiste razão à defesa 
(fl.  2.842) –. No entanto, esse é um dado desimportante à formação do 
juízo  de  culpa  do  réu  e  mesmo  à  sua  inserção  no  centro  do  enredo 
criminoso.  A  ação  foi  orquestrada  com  a  colaboração  de  inúmeras 
pessoas, cada uma respondendo pela consecução de uma parcela do iter  
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criminis,  expondo  uma  divisão  de  tarefas  que  permitiu  o  sucesso  do 
delito. Apenas para ilustrar, note-se que as provas dos autos sinalizam 
que Adelino da Silva,  além de ter assinado as duplicatas referentes às 
notas fiscais contrafeitas (fl. 2.350), tentou induzir a Sra. Francisca Rogeria 
Cordeiro de Oliveira a levar documentos falsificados ao DETRAN, a fim 
de registrar a alienação fiduciária ao BASA (fls. 17-18 do Apenso 2); o Sr. 
Assis Gurgacz, pai do réu, comprou os ônibus 1993 e o Sr. José Roberto 
providenciou a bate material do falso.  

Em outro ponto, o réu relembra, evocando o testemunho de Adelino 
da  Silva,  que  os  documentos  eram  entregues  ao  BASA pela  Master 
Consultoria,  que,  por  seu  turno,  recebê-los-ia  de  um  senhor  cujo 
patronímico seria  “Prola”.  Afirma,  ademais,  que os  documentos  falsos 
haviam sido subscritos por Adelino, que os teria feito sem saber do que se 
tratava,  conforme narrado pelo próprio,  em seu testemunho (fl.  2.827). 
Essa  narrativa  da  defesa  ostenta  plausibilidade  rarefeita.  É  de  fato 
inimaginável projetar-se um cenário no qual um incógnito senhor, que 
ninguém na empresa sabe o nome, seria o derradeiro responsável pelos 
documentos que chegariam ao BASA, a fim de que fossem liberados os 
recursos financiados. E que tudo isso passaria ao largo do conhecimento e 
aprovação  do  réu,  um  dos  expoentes  da  companhia  e  dos  mais 
empenhados no desenlace da operação financeira. A rigor, percebe-se que 
foi adotada uma linha defensiva direcionada a tentar dissolver a autoria 
do  crime  em  conjecturas,  imputando-a  a  personagens  ocultos, 
inacessíveis,  movimento  que  esbarra  nas  provas  constantes  dos  autos. 
Acresça-se  que,  em seu interrogatório,  o  réu afirma que quem teria  o 
poder de entregar essas notas fiscais e recibos ao BASA seria a diretoria 
da empresa (fl. 2.588), o que desvela certo antagonismo entre a autodefesa 
e a defesa técnica.   

Assim, falece consistência à tese defensiva, segundo a qual o réu não 
teria  tido  conhecimento  dos  fatos  ensejadores  da  presente  persecução 
penal.  Consoante  precedente  desta  Suprema  Corte  acerca  dos  crimes 
societários (HC nº 77.444-1, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, 
DJ  de  23/4/99),  repisado  na  AP 470  (Rel.  Min.  JOAQUIM  BARBOSA, 
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Pleno, fl. 1.131), “não se trata de pura e simples presunção, mas de compreender  
os fatos consoante a realidade das coisas”. Nesse sentido, afigura-se evidente 
que (a) Acir Gurgacz exercia função de protagonismo na EUCATUR, em 
especial na sua filial em Ji-Paraná/RO, da qual era administrador geral, ao 
lado de sua esposa; (b) o acusado teve envolvimento direto na obtenção 
do  financiamento  perante  o  BASA;  (c)  Acir  Gurgacz  é  filho  de  Assis 
Gurgaz, gerente da EUCATUR e responsável pela aquisição dos chassis 
usados (fls.  22-32v);  (c)  o  denunciado era  também sócio  da Amazônia 
Pneus Ltda.,  em nome de quem estava uma das notas fiscais emitidas 
pela  Atalaia  e  posteriormente  falsificadas;  e  (d)  o  réu  possuía  estreita 
relação profissional com a Atalaia, tratando diretamente com um de seus 
empregados  a  compra  de  veículos  novos  pela  EUCATUR.  Conclui-se, 
assim,  que  o  programa  criminoso  em  apreço  não  poderia  ter  sido 
concretizado sem o envolvimento direto do réu. 

Nessa  senda,  ficou  demonstrado  que  o  acusado,  agindo  com 
consciência  e  voluntariedade,  aplicou  recursos  provenientes  de 
financiamento concedido por instituição financeira oficial em finalidade 
diversa da prevista no contrato. Logo, está caracterizada a tipicidade – 
objetiva e subjetiva – do delito hospedado no art. 20 da Lei 7.492/1986.

                 
Art. 171, §3º, do Código Penal.
                 
Conforme  a  exordial  acusatória,  o  denunciado  induziu  o  Banco  

Amazônia a erro, utilizando-se de farta documentação falsificada com o objetivo  
de obter vantagem econômica indevida, consubstanciada no desvio de recursos  
provenientes de financiamento concedido por instituição financeira credenciada  
para  operar  o  FNO,  originalmente  concedidos  para  a  renovação  da  frota  de  
ônibus da filial da Eucatur Ltda. em Manaus/AM (fls. 1.254-1.255). 

Sem embargo, não há como se atribuir ao réu o crime de estelionato 
previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, uma vez que não se fazem 
presentes duas das elementares do tipo do art. 171 do Código Penal. Com 
efeito,  a  acusação  não  demonstrou  qual  teria  sido  a  vantagem  ilícita 
obtida pelo réu ou por outrem, tampouco o prejuízo sofrido pelo BASA. 
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Ora,  os  valores  repassados  pela  instituição  financeira  à  EUCATUR 
ocorreram  no  âmbito  de  financiamento  materializado  em  cédula  de 
crédito bancário. A circunstância de os recursos não terem sido aplicados 
nas finalidades previstas no contrato não é suficiente à configuração do 
crime de estelionato, em concurso formal com o delito do art. 20 da Lei 
7.492/1986, mormente quando (a) há prova de que a cédula de crédito foi 
liquidada (fl.  2.760);  (b)  não evidenciado,  extreme de dúvida razoável, 
que o dolo inicial do agente era a apropriação, para si ou para outrem, 
dos valores obtidos mediante o financiamento; e (c) não comprovado o 
desvio de valores para o acusado ou terceiros. 

Nesse  sentido,  a  Primeira  Turma  desta  Corte  assentou,  em  caso 
semelhante,  que  a  configuração  do  estelionato  exige  o  locupletamento  
pessoal  ou em favor de outrem (obter,  para si ou para outrem), o que não se  
confunde  com a  mera  falta  de  aplicação  da  subvenção  social  no  projeto  que  
justificou a liberação do numerário, quando não há prova ou sequer imputação de  
que as verbas foram desviadas para si ou para outrem (AP 347, Rel. Min. ROSA 
WEBER, Primeira Turma, DJe de 25.2.2015). 

Diante  do  exposto,  julgo  parcialmente  procedente  a  pretensão 
punitiva  deduzida  na  denúncia  para  condenar  o  réu  Acir  Marcos 
Gurgacz como incurso nas penas do art. 20 da Lei 7.492/1986, razão por 
que passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, de acordo com o critério 
trifásico descrito no art. 68 do Código Penal. 

Dosimetria da pena. 

Antes  de  passar  ao  caso  concreto,  registro,  com  arrimo  nos 
precedentes  desta  Primeira  Turma,  que  a  dosimetria  da  pena  encerra 
certa  discricionariedade  judicial  para  a  sua  efetivação,  não  havendo 
critérios  matemáticos  que  vinculem  o  número  de  vetores  negativos 
previsto  no  art.  59  do  Código  Penal  à  determinada  fração  de 
recrudescimento da pena-base. Nesse sentido:

 A  dosimetria  da  pena  é  matéria  sujeita  a  certa 
discricionariedade  judicial.  O  Código  Penal  não  estabelece 
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punitiva  deduzida  na  denúncia  para  condenar  o  réu  Acir  Marcos 
Gurgacz como incurso nas penas do art. 20 da Lei 7.492/1986, razão por 
que passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, de acordo com o critério 
trifásico descrito no art. 68 do Código Penal. 

Dosimetria da pena. 

Antes  de  passar  ao  caso  concreto,  registro,  com  arrimo  nos 
precedentes  desta  Primeira  Turma,  que  a  dosimetria  da  pena  encerra 
certa  discricionariedade  judicial  para  a  sua  efetivação,  não  havendo 
critérios  matemáticos  que  vinculem  o  número  de  vetores  negativos 
previsto  no  art.  59  do  Código  Penal  à  determinada  fração  de 
recrudescimento da pena-base. Nesse sentido:

 A  dosimetria  da  pena  é  matéria  sujeita  a  certa 
discricionariedade  judicial.  O  Código  Penal  não  estabelece 
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rígidos  esquemas  matemáticos  ou  regras  absolutamente 
objetivas  para  a  fixação  da  pena.  Pertinente  à  dosimetria  da 
pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena 
objeto  do §  4º  do art.  33  da Lei  11.343/2006.  4.  Na hipótese, 
adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal 
dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de 
maconha'.  (HC  132475  AgR/SP,  Primeira  Turma,  Rel.  Min. 
ROSA WEBER, DJe de 23/8/2016).

É legítimo assentar, nessa linha, que a identificação de apenas uma 
circunstância desfavorável  ao réu,  a  depender de sua gravidade,  pode 
ensejar um acréscimo mais intenso na pena do que a presença, em outro 
contexto, de duas ou mais vetoriais negativas, que, no entanto, inspiram, 
em seu conjunto, menor grau de censurabilidade. Nesse sentido, o Min. 
EDSON FACHIN, em voto proferido na AP 863/SP, julgada pela Primeira 
Turma em 23/5/2017, assinalou que: 

 (…) a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha 
posicionamentos  voltados  a  identificar  relação  matemática 
entre  o  número  de  vetoriais  negativas  do  art.  59  do  Código 
Penal  e  um  percentual  de  aumento  a  ser  aplicado  sobre  o 
mínimo da pena para cada uma delas,  quando da fixação da 
pena-base.

Pois bem. Postas as premissas acima alinhavadas, passo a graduar a 
pena do réu.

Pena-base.  Para  a  fixação  da  pena-base,  revela-se  acentuada  a 
culpabilidade do réu.  Deveras,  o acusado agiu de forma premeditada, 
como expoente de um concerto criminoso, que, por intermédio de pessoa 
jurídica  na  qual  figurava  como  protagonista,  envidou  esforços  para 
receber  os  valores  oriundos  de  financiamento  concedido,  a  juros 
subsidiados, pelo Banco da Amazônia – a quem cabe a gerência do Fundo 
Constitucional  de  Financiamento  do  Norte  (FNO)  –,  que  de  antemão 
sabia  seriam empregados  em destino  diverso  do  estipulado  no  acerto 
contratual. Nesse desiderato, envolveu terceiros que, alheios ao programa 

26 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14445834.

Supremo Tribunal Federal

AP 935 / AM 

rígidos  esquemas  matemáticos  ou  regras  absolutamente 
objetivas  para  a  fixação  da  pena.  Pertinente  à  dosimetria  da 
pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena 
objeto  do §  4º  do art.  33  da Lei  11.343/2006.  4.  Na hipótese, 
adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal 
dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de 
maconha'.  (HC  132475  AgR/SP,  Primeira  Turma,  Rel.  Min. 
ROSA WEBER, DJe de 23/8/2016).

É legítimo assentar, nessa linha, que a identificação de apenas uma 
circunstância desfavorável  ao réu,  a  depender de sua gravidade,  pode 
ensejar um acréscimo mais intenso na pena do que a presença, em outro 
contexto, de duas ou mais vetoriais negativas, que, no entanto, inspiram, 
em seu conjunto, menor grau de censurabilidade. Nesse sentido, o Min. 
EDSON FACHIN, em voto proferido na AP 863/SP, julgada pela Primeira 
Turma em 23/5/2017, assinalou que: 

 (…) a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha 
posicionamentos  voltados  a  identificar  relação  matemática 
entre  o  número  de  vetoriais  negativas  do  art.  59  do  Código 
Penal  e  um  percentual  de  aumento  a  ser  aplicado  sobre  o 
mínimo da pena para cada uma delas,  quando da fixação da 
pena-base.

Pois bem. Postas as premissas acima alinhavadas, passo a graduar a 
pena do réu.

Pena-base.  Para  a  fixação  da  pena-base,  revela-se  acentuada  a 
culpabilidade do réu.  Deveras,  o acusado agiu de forma premeditada, 
como expoente de um concerto criminoso, que, por intermédio de pessoa 
jurídica  na  qual  figurava  como  protagonista,  envidou  esforços  para 
receber  os  valores  oriundos  de  financiamento  concedido,  a  juros 
subsidiados, pelo Banco da Amazônia – a quem cabe a gerência do Fundo 
Constitucional  de  Financiamento  do  Norte  (FNO)  –,  que  de  antemão 
sabia  seriam empregados  em destino  diverso  do  estipulado  no  acerto 
contratual. Nesse desiderato, envolveu terceiros que, alheios ao programa 

26 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14445834.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 37 de 77 2941



Voto - MIN. ALEXANDRE DE MORAES

AP 935 / AM 

criminoso,  serviram  de  instrumentos  ao  seu  sucesso.  Além  disso, 
conforme consta em seu sítio pessoal, na internet – e também dos apensos 
que  integram o  processado  –,  o  réu  é,  de  longa  data,  um empresário 
experiente  (só  na  EUCATUR atuava  há  mais  de  20  anos,  conforme  o 
documento inserto à fl. 408 do Apenso 5), fundador de várias empresas 
(conforme o  documento  de  fl.  414  do  Anexo  5,  o  grupo  EUCATUR é 
composto  por  23  empresas,  que  atuam  em  diferentes  segmentos,  tais 
como  mineração,  comunicação,  transportes,  construção  civil,  entre 
outros), além de ter sido prefeito do Município de Ji-Paraná entre 1/1/2001 
e   4/4/2002  e  presidente  do  Sindicato  das  Empresas  de  Transporte  de 
Passageiro do Estado do Amazonas – SINETRAM –, o que lhe acentua o 
desvalor da ação, porquanto tinha mais condições de pautar sua conduta 
de acordo com a norma do que comerciantes inexperientes, de atuação 
restrita e que nunca participaram da vida pública. 

As circunstâncias  do  delito  também reclamam um incremento  na 
reprimenda  penal.  Com  efeito,  o  desvio  de  finalidade  dos  valores 
financiados  viabilizou-se  mediante  a  prévia  falsificação  material  de  7 
documentos particulares (notas fiscais)  e 14 documentos públicos (sete 
CRLVs,  por  duas  vezes),  para  que indicassem a aquisição de  bens  de 
preço e qualidade superiores aos que efetivamente foram comprados pela 
pessoa jurídica dirigida pelo réu. Tal modus operandi provocou, assim, um 
dano  colateral  à  fé  pública,  amesquinhando  o  sentimento  coletivo  de 
confiança nos referidos instrumentos  de facilitação do tráfego jurídico. 
Esse  fato  revela  serem  graves  as  circunstâncias  do  crime,  que 
desbordaram dos elementos normais do tipo penal e militam, portanto, 
em prejuízo do acusado. 

Verifico,  ainda,  que  as  consequências  do  delito  igualmente 
ultrapassam  o  figurino  combatido  pelo  núcleo  do  tipo  penal,  o  que 
justifica a exasperação da pena-base. Com efeito, foram desviados valores 
vultosos  –  quase  um  milhão  e  meio  de  reais  (precisamente 
R$1.456.875,00), tomando-se apenas o valor histórico, em 2004 – de fundo 
constituído por  recursos  públicos  com o objetivo de  contribuir  para  o 
desenvolvimento da região Norte (Lei 7.827/1989) e que deveriam ter sido 
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aplicados pelo réu para a compra de ônibus novos, a serem utilizados na 
prestação  do  serviço  de  transporte  coletivo  urbano  na  cidade  de 
Manaus/AM (fl. 14 do Apenso 2). Aplicando-se sobre tal montante uma 
correção  monetária  conservadora,  chega-se  a  um  total  desviado  de 
R$2.945.782,31  (dois  milhões,  novecentos  e  quarenta  e  cinco  mil, 
setecentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), em valores atuais 
–  correção  pelo  IGP-M (FGV),  efetuada pelo  sítio  eletrônico do  Banco 
Central  do  Brasil,  adotando-se,  como  data  inicial,  o  mês  da 
disponibilização  do  numerário  na  conta  da  EUCATUR  pelo  BASA 
(novembro de 2004), e o mês de abril de 2017, como data final –, o que 
evidencia  o  alto  grau  de  reprovabilidade  da  conduta  praticada,  na 
medida em que frustrou, de maneira relevante, a consecução de um dos 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, traduzido na 
redução das desigualdades regionais (art. 3º, III, da CF/1988). 

Os antecedentes, a conduta social, a personalidade e os motivos não 
apresentam energia para agir em desfavor do réu, razão pela qual são 
tidos como elementos neutros. Não há que se falar em comportamento da 
vítima, na espécie. 

Tendo  por  parâmetro  as  circunstâncias  judiciais  acima  balizadas, 
considerando que 3 (três)  delas são desfavoráveis ao réu,  justifica-se o 
estabelecimento da reprimenda acima do mínimo legal, como, aliás, já se 
posicionou  este  Tribunal  em  diversas  oportunidades:  HC  118.876, 
SEGUNDA  TURMA,  Rel.  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Dje  de 
11.2.2014; HC 107.501, PRIMEIRA TURMA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 
DJe de 19.5.2011; HC 8.284, SEGUNDA TURMA, Min. CEZAR PELUSO, 
DJ. De 24.4.2007; HC 76.196, SEGUNDA TURMA, Rel. Min. MAURÍCIO 
CORREA,  DJ  de  29.9.1998.  Destaca-se,  desse  último aresto,  o  seguinte 
trecho:  [...]  quando todos  os  critérios  são  favoráveis  ao réu,  a  pena deve  ser  
aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável  
para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo . 

Com tais considerações, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão.  

Pena  provisória  e  pena  definitiva.  Ante  a  inexistência  de 
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circunstâncias  agravantes,  atenuantes  ou  causas  de  aumento  ou  de 
diminuição, torno definitiva a pena-base acima estipulada. 

Pena de multa.  Considerando que a pena de multa deve guardar 
estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, já 
que sobre aquela incidem as mesmas circunstâncias desta,  estabeleço-a 
em 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa. 

Tendo  em  vista  a  condição  econômica  favorável  do  réu,  que  é 
empresário e Senador da República,  arbitro o dia-multa no valor de 5 
(cinco) salários mínimos,  considerado o patamar vigente à época do fato, 
que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento (arts. 49, §§1º e 
2º; e 60, caput,  do CP). 

Embora  fixado  o  dia-multa  no  teto  legal,  o  montante  da  pena 
pecuniária  ainda  se  revela  ineficaz  diante  da  situação  financeira 
vivenciada pelo réu, que possui patrimônio declarado à Justiça Eleitoral 
de  quase  11  (onze)  milhões  de  reais  (fonte: 
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2014/680/RO/220
000000189/bens). Assim, aumento a multa em 3 (três) vezes, com arrimo 
no teor do §1º do art. 60 do Código Penal. 

Disposições gerais. 

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos 
termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal. 

Diante do não preenchimento dos requisitos do artigo 44 do CP, uma 
vez que a quantidade da pena aplicada excede o limite legal fixado para a 
concessão  do  benefício,  deixo  de  promover  a  substituição  da  pena 
privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Também é incabível, pelas mesmas razões, a suspensão condicional 
da pena prevista nos artigos 77 e seguintes do CP.

Em face  da  ausência  de pedido expresso por parte  do Ministério 
Público  e,  consequentemente,  da  instauração  do  indispensável 
contraditório, deixo de arbitrar valor mínimo para a reparação dos danos 
causados pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo Penal). Nesse 
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sentido: RvC 5.437/RO, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 
de 18/3/2015.

Efeitos da condenação. Suspensão dos Diretos Políticos e Perda o 
mandato. 

Em que pese aos posicionamentos diversos desta Corte, ao longo dos 
últimos  anos,  sobre  a  inteligência  do  art.  15,  III  c/c  55,  VI,  e  §  2º,  da 
Constituição Federal, quer no sentido de que a decretação da perda do 
mandato  eletivo,  na  hipótese  de  condenação  criminal  transitada  em 
julgado, é autoaplicável e deriva da suspensão dos direitos políticos (AP 
470/MG, Pleno, Rel.  Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 17/12/2012; AP 
396 QO/RO, Pleno, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 3/10/2013), quer 
no sentido de que necessita de manifestação da Casa Legislativa a que 
pertence o parlamentar condenado (AP 563, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 
Segunda Turma, DJe de 28/11/2014; AP 565, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 
Tribunal Pleno, DJe de 23/5/2014), orientação adotada nos julgados mais 
recentes  deste  Tribunal,  entendo  que,  em  face  de  duas  normas 
constitucionais  aparentemente  conflitantes  (CF,  arts.  15,  III,  e  55,  VI), 
deve-se  procurar  delimitar  o  âmbito  normativo  de  cada  uma, 
vislumbrando-se  sua  razão  de  existência,  finalidade  e  extensão,  para 
então interpretá-las no sentido de garantir-se a unidade da constituição e 
a máxima efetividade de suas previsões. 

A partir dessa análise, percebe-se que a razão de existência do art. 
55,  inciso  VI,  e  §  2º,  da  Constituição  Federal  é  garantir  ao  Congresso 
Nacional  a  durabilidade  dos  mandatos  de  seus  membros  (deputados 
federais  e  senadores  da  República),  com  a  finalidade  de  preservar  a 
independência  do  Legislativo  perante  os  demais  poderes,  tendo  sua 
extensão delimitada,  tão somente,  aos próprios parlamentares federais, 
por  expressa  e  taxativa previsão constitucional.  Trata-se,  pois,  de  uma 
norma  constitucional  especial  e  excepcional  em  relação  à  previsão 
genérica do art. 15, inciso III.

Todos  os  sentenciados  que  sofrerem  condenação  criminal  com 
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trânsito em julgado, inclusive os parlamentares, estarão com seus direitos 
políticos  suspensos  até  que  ocorra  a  extinção  da  punibilidade,  como 
consequência automática e inafastável da sentença condenatória.

Um dos requisitos para a ocorrência dessa hipótese de suspensão 
dos direitos políticos é a condenação criminal com trânsito em julgado.

O art. 15, inciso III, da Constituição Federal é autoaplicável, sendo 
consequência  direta  e  imediata  da  decisão condenatória  transitada  em 
julgado, não se exigindo, inclusive, manifestação expressa a respeito de 
sua incidência na decisão condenatória e prescindindo-se de quaisquer 
formalidades. 

Dessa maneira, com o trânsito em julgado da presente condenação 
criminal,  o  réu  estará  suspenso  automaticamente  de  seus  direitos 
políticos.

O  referido  dispositivo  constitucional,  ao  referir-se  ao  termo 
“condenação criminal transitada em julgado”, não distingue quanto ao tipo 
de  infração  penal  cometida,  aplicando-se  integralmente  à  presente 
hipótese,  pois  a  ratio  do  citado  dispositivo  é  permitir  que  os  cargos 
públicos eletivos sejam reservados somente para os cidadãos insuspeitos, 
preservando-se a dignidade da representação democrática. 

Em relação à perda de mandato eletivo, como regra geral, a privação 
dos direitos políticos na hipótese de condenação criminal transitada em 
julgado,  enquanto durarem seus efeitos,  engloba a perda do mandato, 
determinando,  portanto,  imediata  cessação de seu exercício.  Porém, os 
parlamentares  federais,  no  exercício  do  mandato  em  que  forem 
condenados criminalmente,  incidem na hipótese do art.  55,  inciso VI e 
§2º, do texto constitucional, não perdendo automaticamente o mandato, 
mas não podendo disputar novas eleições enquanto durarem os efeitos da 
decisão  condenatória.  Isso  ocorre,  pois  a  própria  Constituição  Federal 
estabelece que perderá o  mandato  o  Deputado ou Senador que sofrer 
condenação  criminal  em sentença  transitada  em julgado,  sendo  que  a 
perda será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, 
por  voto  secreto e  maioria absoluta,  mediante  provocação  da  respectiva 
Mesa  ou  de  partido  político  representado  no  Congresso  Nacional, 
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assegurada ampla defesa.
A possibilidade de emissão de juízo político pela Casa Parlamentar 

federal foi, igualmente, destacada pelo Ministro NELSON JOBIM:

“a  perda  do  mandato,  por  condenação  criminal,  não  é 
automática: depende de um juízo político do plenário da casa 
parlamentar.  A  Constituição  outorga  ao  Parlamento  a 
possibilidade da emissão de um juízo político de conveniência 
sobre a perda do mandato. Desta forma, a rigor, a condenação 
criminal, transitada em julgado, não causará a suspensão dos 
direitos políticos, tudo porque a perda do mandato depende de 
uma  decisão  da  Casa  parlamentar  respectiva  e  não  da 
condenação  criminal”  (Pleno  –  RE  225.019/GO  –  Rel.  Min. 
Nelson Jobim, decisão: 8/8/99).

      
Dessa  forma,  em  relação  aos  Congressistas  condenados 

criminalmente,  com  trânsito  em  julgado,  via  de  regra,  não  será 
automática  a  perda  do  mandato,  pois  a  própria  Constituição, 
estabelecendo que “a perda será decidida”, exigiu a ocorrência de um ato 
político  e  discricionário  da  respectiva  Casa  Legislativa  Federal, 
absolutamente independente da decisão judicial. 

Nesse  sentido,  importante  destacar  a  lição  trazida  pelo  Ministro 
Relator MOREIRA ALVES, RE 179.502-6/SP:

      
“Assim  sendo,  tem-se  que,  por  esse  critério  da 

especialidade – sem retirar a eficácia de qualquer das normas 
em  choque,  o  que  só  se  faz  em  último  caso,  pelo  princípio 
dominante no direito moderno, de que se deve dar a máxima 
eficácia  possível  às  normas  constitucionais  –,  o  problema  se 
resolve excepcionando-se da abrangência  da generalidade do 
art. 15, III, os parlamentares referidos no art. 55, para os quais, 
enquanto no exercício do mandato, a condenação criminal por 
si  só,  e  ainda  quando  transitada  em  julgado,  não  implica  a 
suspensão dos direitos políticos, só ocorrendo tal se a perda do 
mandato vier a ser decretada pela Casa a que ele pertencer.” 
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(Ementário nº 1.799-09)
    No mesmo sentido, manifestou-se no RE 418.876-7/MT o Ministro 

Relator SEPÚLVEDA PERTENCE: 
      

“Da suspensão de direitos políticos – efeito da condenação 
criminal  transitada  em  julgado  –  ressalvada  a  hipótese 

excepcional do art.  55,  § 2
o

, da Constituição – resulta,  por si 
mesma  a  perda  do  mandato  eletivo  ou  do  cargo  do  agente 
político”  (Primeira  Turma,  Diário  da  Justiça,  4  jun.  2004  – 
Ementário nº 2154-4).

      
Ressalto,  outrossim,  não  se  aplicar,  na  espécie,  o  entendimento 

expresso por esta Primeira Turma, no julgamento da AP 694, no sentido 
de que as condenações a pena de prisão superiores a 120 dias acarretam a 
perda  automática  do  mandato  parlamentar,  independentemente  de 
deliberação  da  casa  legislativa  da  qual  o  réu  faça  parte,  por  força  da 
conjugação  do  disposto  no  art.  55,  III,  com  o  teor  do  seu  §3º,  da 
Constituição. Isso porque o regime semiaberto – que ora se propõe para o 
início de cumprimento da pena – autoriza o trabalho externo, consoante a 
dicção do §2º do art. 35 do Código Penal.  Logo, possibilitado, em tese, o 
comparecimento do apenado às sessões ordinárias do parlamento a que 
pertence, não se opera necessariamente a circunstância do art. 55, III, da 
CF/1988.

Deixo de decretar a perda do mandato eletivo do réu, providência 
que  ficará  submetida  à  deliberação  do  Senado  Federal,  consoante  a 
prescrição do art. 55, VI, e §2º, da CF, devendo-se oficiar seu Presidente.

Providências finais. 

Decreto a suspensão dos direitos políticos do condenado, enquanto 
durarem os efeitos da condenação, nos termos do artigo 15, III, da CF. 

Após o trânsito em julgado:
(a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados;
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(b) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas pelo condenado (art. 804 do CPP). 

É como voto. 
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20/02/2018 PRIMEIRA TURMA

AÇÃO PENAL 935 AMAZONAS

V O T O

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  (REVISOR)  –  Eis  as 
informações prestadas pelo assessor Dr. Rafael Ferreira de Souza: 

O  Procurador-Geral  da  República  ajuizou  ação  penal 
contra Acir Marcos Gurgacz, Assis Gurgacz e Delmina Chagas 
da  Rocha,  considerado,  respectivamente,  o  suposto 
cometimento  dos  crimes  tipificados  nos  artigos  171 
(estelionato), 333, parágrafo único (corrupção ativa com causa 
de  aumento  de  pena),  do  Código  Penal,  19,  parágrafo  único 
(obtenção  fraudulenta  de  financiamento  em  instituição 
financeira  com  causa  de  aumento  de  pena),  e  20  (aplicação 
diversa  da  finalidade  de  recursos  provenientes  de 
financiamento  concedido  por  instituição  financeira  oficial  ou 
por  instituição  credenciada  para  repassá-lo)  da  Lei  nº 
7.492/1986; 333, parágrafo único; e 317 (corrupção passiva) do 
Código Penal e 19 da Lei nº 7.492/1986, conforme veiculado à 
folha 1.240 à 1.256.

Segundo a denúncia, durante os anos de 2003 e 2004, os 
acusados Acir Marcos Gurgacz e Assis Gurgacz, por meio da 
Empresa  União  Cascavel  de  Transporte  e  Turismo  Ltda.  –
EUCATUR,  fraudaram  a  obtenção  de  empréstimo  junto  ao 
Banco da Amazônia – BASA, angariando verbas oriundas do 
Fundo Constitucional da Região Norte – FNO no valor de R$ 
19.505.218,59,  mediante  pagamento  de  vantagem  indevida  a 
servidora  da  mencionada  instituição  financeira,  Delmina 
Chagas da Rocha. Em seguida, conforme a peça acusatória, os 
denunciados  aplicaram os  recursos  em finalidade  diversa  da 
estipulada  no contrato  firmado,  utilizando-se de documentos 
públicos para induzir o Banco a erro.

    
Os acusados apresentaram resposta preliminar, tendo sido 
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o  processo  desmembrado  em  relação  a  Assis  Gurgacz  e 
Delmina Chagas da Rocha, remetendo-se cópia à Segunda Vara 
Federal de Manaus/AM (folhas 1.536 e 1.537).

    
A Segunda  Turma do  Supremo,  em  10  de  fevereiro  de 

2015,  recebeu  parcialmente  a  denúncia  no  tocante  às 
imputações dos delitos tipificados nos artigos 171 do Código 
Penal  e  19,  parágrafo único,  e  20 da Lei  nº  7.492/1986 (folha 
1.154 a 1.156).  Interpostos embargos declaratórios,  não foram 
acolhidos (folha 1.633 a 1.643).

    
Acir  Marcos  Gurgacz  formalizou  defesa  prévia  (folha 

1.649 à  1.658).  Foram ouvidas  as  testemunhas arroladas  pela 
acusação  e  pela  defesa  e  realizado  o  interrogatório.  O  então 
Relator, ministro Teori Zavascki, na fase do artigo 10 da Lei nº 
8.038/1990,  deferiu  a  juntada  de  certidão  de  antecedentes 
criminais  e  de cópia  dos depoimentos  das testemunhas e  do 
interrogatório de Delmira Chagas da Rocha, prestados perante 
a  Segunda  Vara  Federal  de  Manaus/AM,  determinando  a 
expedição de ofício ao Banco da Amazônia para que informasse 
sobre o adimplemento da Cédula de Crédito Bancário FMI G 
033-04/077-0,  constantes,  respectivamente,  das  folhas  2.603  e 
seguintes, 2.738, 2.739 e 2.760. 

    
A Procuradoria-Geral  da  República,  em alegações  finais 

(folha 2.767 a 2.798), frisa estar demonstrada a materialidade e a 
autoria do delito, reportando-se às provas colhidas na instrução 
processual.  Destaca  não  infirmados  os  elementos  apontados 
pelo Relator,  quando do recebimento da denúncia,  acerca da 
existência de fraude para obtenção de financiamento. Sublinha 
que o acusado prestou declaração falsa, sobre dado essencial do 
negócio jurídico, ao encaminhar ofício ao Banco da Amazônia 
no  qual  veiculado  que  uma  das  acionistas,  a  Empresa  de 
Transportes  Andorinha  S.A.,  negou-se  a  prestar  aval  para 
terceiros. Assinala desnecessária a comprovação de prejuízo à 
instituição  financeira  para  configuração  do  delito.  Enfatiza 

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14847448.

Supremo Tribunal Federal

AP 935 / AM 

o  processo  desmembrado  em  relação  a  Assis  Gurgacz  e 
Delmina Chagas da Rocha, remetendo-se cópia à Segunda Vara 
Federal de Manaus/AM (folhas 1.536 e 1.537).

    
A Segunda  Turma do  Supremo,  em  10  de  fevereiro  de 

2015,  recebeu  parcialmente  a  denúncia  no  tocante  às 
imputações dos delitos tipificados nos artigos 171 do Código 
Penal  e  19,  parágrafo único,  e  20 da Lei  nº  7.492/1986 (folha 
1.154 a 1.156).  Interpostos embargos declaratórios,  não foram 
acolhidos (folha 1.633 a 1.643).

    
Acir  Marcos  Gurgacz  formalizou  defesa  prévia  (folha 

1.649 à  1.658).  Foram ouvidas  as  testemunhas arroladas  pela 
acusação  e  pela  defesa  e  realizado  o  interrogatório.  O  então 
Relator, ministro Teori Zavascki, na fase do artigo 10 da Lei nº 
8.038/1990,  deferiu  a  juntada  de  certidão  de  antecedentes 
criminais  e  de cópia  dos depoimentos  das testemunhas e  do 
interrogatório de Delmira Chagas da Rocha, prestados perante 
a  Segunda  Vara  Federal  de  Manaus/AM,  determinando  a 
expedição de ofício ao Banco da Amazônia para que informasse 
sobre o adimplemento da Cédula de Crédito Bancário FMI G 
033-04/077-0,  constantes,  respectivamente,  das  folhas  2.603  e 
seguintes, 2.738, 2.739 e 2.760. 

    
A Procuradoria-Geral  da  República,  em alegações  finais 

(folha 2.767 a 2.798), frisa estar demonstrada a materialidade e a 
autoria do delito, reportando-se às provas colhidas na instrução 
processual.  Destaca  não  infirmados  os  elementos  apontados 
pelo Relator,  quando do recebimento da denúncia,  acerca da 
existência de fraude para obtenção de financiamento. Sublinha 
que o acusado prestou declaração falsa, sobre dado essencial do 
negócio jurídico, ao encaminhar ofício ao Banco da Amazônia 
no  qual  veiculado  que  uma  das  acionistas,  a  Empresa  de 
Transportes  Andorinha  S.A.,  negou-se  a  prestar  aval  para 
terceiros. Assinala desnecessária a comprovação de prejuízo à 
instituição  financeira  para  configuração  do  delito.  Enfatiza 

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14847448.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 47 de 77 2951



Voto do(a) Revisor(a)

AP 935 / AM 

terem  sido  apresentados  documentos  falsos  voltados  a 
demonstrar a aquisição, como novos, de sete ônibus fabricados 
em 1993, com preços abaixo do informado, gerando proveito 
econômico  de  R$  1.032.500,00  em  detrimento  do  Banco  da 
Amazônia,  a confirmar o desvio de finalidade e a prática da 
infração  de  estelionato.  Aponta  ofendidos  bens  jurídicos 
diversos, não havendo falar em princípio da especialidade ou 
da  absorção.  Assevera  irrelevante  a  notícia  da  quitação  do 
financiamento.

              
A defesa, em alegações finais (folha 2.800 a 2.854), reitera a 

inépcia da denúncia, levando em conta a não individualização 
da suposta conduta ilícita. Aduz que o pedido de dispensa de 
aval  foi  deferido  pelo  Banco  da  Amazônia  considerada  a 
suficiência  dos  bens  dados  em  garantia.  Realça  que  o 
empréstimo foi pago ao longo de dois anos, com prorrogações 
de vencimentos, liquidado em 27 de julho de 2016. Anota não 
ter havido desvio de finalidade, salientando prever o contrato a 
compra de veículos e a aplicação em capital de giro. Realça que 
a EUCATUR solicitou a substituição dos automóveis antes da 
liberação  total  do  crédito,  com  redução  do  valor  do 
financiamento, dizendo da falta de prejuízo para a instituição. 
Afirma  comprovada  a  ausência  de  participação  direta  do 
acusado  nos  fatos  tidos  por  delituosos,  aludindo  à  prova 
testemunhal. Busca seja declarada a improcedência da denúncia 
ante  a  inexistência  de  prova  do  que  alegado  e  da  autoria 
delitiva.

              
O  processo  foi  encaminhado  ao  então  revisor,  ministro 

Celso de Mello, em 24 de novembro de 2016. Com o falecimento 
do ministro Teori Zavascki e a transferência do ministro Edson 
Fachin para a Segunda Turma, remeteu-se esta ação penal ao 
ministro Alexandre de Moraes, observado o artigo 24, parágrafo 
único,  do  Regimento  Interno  do  Supremo,  sendo  concluso  a 
Vossa Excelência, com relatório, em 14 de agosto de 2017.
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Em consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, em 9 de setembro último, constatou-se que o processo-
crime  nº  0000931-16.2015.4.01.3200  encontra-se  arquivado.  O 
Juízo  da  Segunda  Vara  Criminal  da  Seção  Judiciária  do 
Amazonas  declarou  extinta  a  punibilidade  do  acusado  Assis 
Gurgacz,  presente  a  prescrição  da  pretensão  punitiva,  e 
absolveu a ré Delmina Chagas da Rocha da suposta prática dos 
crimes previstos nos artigos 317 do Código Penal e 19 da Lei nº 
7.492/1986, reportando-se, respectivamente, aos incisos III e V 
do artigo 386 do Código de Processo Penal.

    
É injustificado o lançamento, na autuação, das iniciais do acusado. O 

caso não se enquadra em preceito a revelar o segredo de justiça. Impõe-se 
a retificação do cabeçalho, para fazer constar o nome do réu por inteiro. 

Afasto  a  preliminar  de  inépcia  da  peça  acusatória,  por  conter 
abordagem  das  imputações  formalizadas.  Atendidos  os  requisitos  do 
artigo 41 do Código de Processo Penal, não há falar no vício. 

Observem a incidência do critério da especialidade, considerada a 
sobreposição do tipo penal previsto no artigo 19 da Lei nº 7.492/1986 ao 
delito de estelionato, descrito no artigo 171 do Código Penal. 

Os fatos estão bem postos e a fraude no procedimento de obtenção 
de  financiamento  ocorreu  no  âmbito  do  Banco  do  Amazonas  S.A.  – 
BASA. O denunciado, pessoalmente, ao encaminhar ofício ao diretor da 
instituição, prestou declaração falsa sobre elemento essencial do negócio 
jurídico, informando que um dos sócios, a empresa Andorinha S.A., por 
princípio,  não poderia conceder aval a terceiros, omitindo encontrar-se 
em curso ação de dissolução da sociedade, com nomeação de interventor 
judicial.  A testemunha Milton  Barbosa  de  Souza,  ex-diretor  do  Banco, 
revelou haver relação intrínseca entre as informações e documentações 
alusivas à empresa e a análise de risco do negócio, a implicar a negativa 
do crédito ou a modificação da quantia aprovada (folhas 1.794 e 1.795).

O  fato  de  a  instituição  financeira  haver  acolhido  o  pedido  de 
dispensa  do  aval,  com a  justificativa  de  ter  garantia  suficiente  para  a 
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concretização  do  negócio,  não  afasta  o  caráter  típico  da  conduta, 
porquanto evidenciada a omissão e a prestação de informação falsa – a 
Andorinha S.A. negou-se a prestar aval por ser contrária à concretização 
da  operação  –  a  caracterizar  a  fraude.  Ainda  que  o  aval  não 
consubstanciasse  questão  definitiva  para  a  concessão  do  crédito,  ficou 
demonstrada, mediante encaminhamento de ofício pelo réu, a sonegação 
de dados que compunham o conjunto de informações alusivas à empresa. 
Ressalte-se  que  a  manifestação  da  Agência  Manaus  Centro,  pelo 
acolhimento do pedido de dispensa do aval da sócia Andorinha S.A., fez-
se lastreada nas alegações do acusado acerca do impedimento da empresa 
(folhas 1.253 e 1.254 do apenso 8). A par disso, o crime descrito no artigo 
19 da Lei  nº  7.492/1986 é formal,  inexigindo a constatação de prejuízo 
para a configuração.

Relativamente ao desvio da finalidade dos recursos provenientes do 
financiamento, a Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda. 
– EUCATUR, por meio do acusado – diretor das filiais em Manaus/AM e 
Ji-Paraná/RO –, após firmado o contrato de financiamento com o BASA, 
apresentou  Certificados  de  Registro  e  Licenciamento  de  Veículo 
falsificados,  referentes  a  sete  ônibus  da  marca  Volvo,  com  ano  de 
fabricação 2004, o que resultou na liberação de financiamento no valor de 
R$  1.522.500,00,  oriundo  do  Fundo  Constitucional  da  Região  Norte  – 
FNO.  Os  Laudos  de  Exame de  Veículo  Terrestre  –  de  nº  201/2008,  nº 
204/2008, nº 206/2008, nº 208/2008, nº 209/2008, nº 211/008 e nº 215/2008 –, 
constantes da folha 484 à 530, atestaram, de acordo com o décimo dígito 
da numeração do chassi, terem sido os automóveis fabricados em 1993, 
havendo ocorrido a montagem das carrocerias em 2004. 

Com o fim de comprovar que os ônibus eram novos, também foram 
apresentadas  sete  notas  fiscais,  sete  faturas  e  um  recibo  adulterados, 
supostamente emitidos pela Atalaia Comércio e Indústria S.A., voltados a 
demonstrar a aquisição, no valor unitário de R$ 290.000,00, dos veículos 
referidos. Consoante afirmou a testemunha Pedro Buseli Grassioto, que 
integrou a referida empresa como gerente comercial entre os anos de 1988 
a 1990 e 1992 a 2009, as notas fiscais trazidas pela EUCATUR não foram 
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emitidas  pela  Atalaia  S.A.,  uma  vez  que  esta  comercializava  apenas 
ônibus novos da marca Mercedes-Benz (folha 1.916 a 1.944). A empresa 
apresentou  cópias  de  extratos  bancários  a  revelarem  a  ausência  de 
recebimento  da  quantia  declarada  pela  EUCATUR  (folha  22  a  32  do 
apenso 15).

Os veículos foram adquiridos junto à Expresso Azul Ltda. em 16 de 
janeiro  de  2004,  segundo  consta  no  verso  das  folhas  22  a  32,  por  R$ 
12.050,00, montadas as carroceiras ao custo de R$ 130.000,00, de acordo 
com a perícia criminal, totalizando o montante unitário de R$ 142.050,00, 
ou  seja,  R$  147.950,00  a  menos  do  que  informado  como  valor  do 
pagamento de cada veículo.

Notificada, a empresa asseverou que houve equívoco no lançamento 
da documentação, solicitando a exclusão dos sete veículos fabricados em 
1993, os quais teriam sido comprados com recursos próprios, e a inclusão 
de outros dezesseis, adquiridos em 2004. A defesa, em alegações finais, 
limitou-se  a  apontar,  relativamente  à  empresa  terceirizada  Master,  a 
responsabilidade  pela  apresentação  dos  documentos  pertinentes  ao 
contrato. 

A aplicação dos recursos em finalidade diversa ficou configurada, 
presente  o  caráter  formal  do  delito,  ante  a  não  destinação  do 
financiamento  ao  que  inicialmente  versado  no  contrato.  Conforme 
assentou a Segunda Turma do Supremo no recurso em  habeas corpus nº 
75.375, da minha relatoria, julgado em 18 de novembro de 1997, acórdão 
publicado no Diário da Justiça de 6 de abril de 2001, o simples fato de o 
numerário não haver sido utilizado no que previsto revela que o foi em 
algo  diverso,  atraindo  a  incidência  do  preceito,  sendo  desnecessária  a 
demonstração do emprego que mereceram os valores, porquanto este não 
é o núcleo do tipo, sob pena de relegar à inocuidade o artigo 20 da Lei n º 
7.492/1986.

O fato de o Banco haver reduzido o valor global do financiamento, 
após a retificação do contrato, não afasta a tipicidade da conduta, no que 
realizado  depósito,  em  favor  da  EUCATUR,  da  primeira  parcela  do 
financiamento referente à aquisição dos sete ônibus tidos como novos, 
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nos termos do contrato.
A  par  disso,  tem-se  a  configuração  do  delito  de  estelionato, 

porquanto  consumada  a  obtenção  de  vantagem  ilícita  –  depósito  de 
quantia  acima  do  devido  –,  em  detrimento  do  Banco  da  Amazônia. 
Saliente-se  a  variedade  de  meios  fraudulentos  utilizados  para  a 
aprovação  do  empréstimo  –  prestação  de  declarações  falsas  sobre  a 
empresa  –  e  para  a  obtenção do  proveito  –  adulteração de  sete  notas 
fiscais, sete faturas e um recibo –, ofendendo-se bens jurídicos diversos: o 
sistema financeiro nacional e o patrimônio da instituição.

A liquidação da Cédula de Crédito Bancário, atestada pelo Banco da 
Amazônia  por  meio  do  Ofício  GESEC  nº  2016/394  (folha  2.760),  não 
extingue a punibilidade do acusado, uma vez ocorrida em 22 de julho de 
2016, após o recebimento da denúncia pela Segunda Turma do Supremo.

A atuação pessoal do réu na obtenção do contrato de financiamento 
é  incontroversa.  A  testemunha  Valmor  Tozetto,  que  figurou  como 
interventor judicial no conflito atinente à negativa de concessão de aval, 
afirmou,  mais  de  uma  vez,  que  Acir  Marcos  Gurgacz  era  gerente 
operacional da empresa em Ji-Paraná, atuando em conjunto com o pai, 
Assis Gurgacz (folhas 2.395 e 2.416). O Banco do Amazonas reconhecia o 
denunciado como responsável pela administração geral da EUCATUR em 
Ji-Paraná (folha 442 do apenso 5). 

Não figurasse o réu como diretor local da empresa, cuja sede é em 
Cascavel/PR, o que o levaria a, pessoalmente, requerer e expor os motivos 
relacionados  ao  pedido  de  dispensa  do  aval?  Nesse  sentido,  as 
declarações das testemunhas de defesa e do acusado, em interrogatório 
(folha  2.550),  acerca  do  próprio  afastamento  das  funções  gerenciais  a 
partir do ingresso na vida política, em 2000, quando concorreu ao cargo 
de prefeito de Ji-Paraná/RO, não encontram respaldo nas demais provas. 
O ofício enviado pelo réu ao Banco do Amazonas data de 9 de julho de 
2004, quando era, inclusive, Prefeito Municipal.

Concluo  pela  incidência  da  Lei  de  Crimes  contra  o  Sistema 
Financeiro Nacional.

Passo à dosimetria da sanção alusiva ao delito descrito no artigo 19 
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da Lei nº 7.492/1986, presente o piso de 2 anos, o teto de 6 e a multa. A 
culpabilidade  mostra-se  acentuada.  O  réu  praticou  o  crime  em 
detrimento  de  banco  público  –  o  Banco  da  Amazônia  –,  angariando 
recursos  oriundos  de  fundo  que  tem  o  objetivo  de  contribuir  para  a 
promoção do desenvolvimento econômico e social da região, por meio de 
programas de financiamento aos setores produtivos privados – o Fundo 
Constitucional da Região Norte.  Sonegou dados e prestou informações 
inverídicas,  afetando  a  inviolabilidade  e  credibilidade  do  sistema 
financeiro,  cujo  controle  compete  ao  próprio  Governo,  sendo  os  atos 
merecedores de elevada censura. Não há antecedentes, surgindo positivas 
a conduta pessoal e a personalidade.  As circunstâncias do delito estão 
descritas no processo, nada havendo a valorar-se, e as consequências são 
comuns ao crime. Fixo a pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão e a 
multa  em  50  dias,  à  razão  de  R$  1.000,00.  Ausentes  atenuante  ou 
agravante e causa de diminuição.  Faço incidir  a causa de aumento de 
pena prevista no parágrafo único do dispositivo, chegando a 3 anos e 4 
meses, tornando-a definitiva nesse patamar.

No tocante à infração versada no artigo 20 do mencionado diploma 
legal,  tem-se  o  mínimo  de  2,  o  máximo  de  6  anos  e  a  multa.  A 
culpabilidade revela-se acentuada,  uma vez que o réu,  ao promover a 
aplicação  dos  recursos  originados  do  Fundo  Constitucional  da  Região 
Norte  em  destinação  diversa  da  prevista  no  contrato,  inviabilizou  a 
utilização  na  finalidade  para  a  qual  oficialmente  voltados,  isto  é,  o 
incentivo  ao  avanço  econômico  e  social  da  região,  sendo  a  conduta 
merecedora  de  maior  censura.  Não  há  antecedentes,  mostrando-se 
positivas  a  conduta  pessoal  e  a  personalidade.  As  circunstâncias  e  as 
consequências são comuns ao crime. Estabeleço a pena-base em 2 anos e 6 
meses e a multa em 50 dias, à razão de R$ 1.000,00. Inexistindo atenuante 
ou  agravante  e  causa  de  diminuição  ou  aumento  de  pena,  torno-a 
definitiva nesse patamar.

Presentes  as  penas  aplicadas,  o  prazo  prescricional  de  ambos  os 
delitos versados na Lei nº 7.492/1986 é de 8 anos, a teor do inciso IV do 
artigo 109 do Código Penal. 
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Voto do(a) Revisor(a)

AP 935 / AM 

Consoante apontado na peça acusatória, os fatos remetem aos anos 
de  2003  e  2004.  Observem  que  a  Diretoria  do  Banco  do  Amazonas 
aprovou o crédito em 17 de março de 2004,  tendo sido o valor de R$ 
1.522.500,00 depositado na conta da EUCATUR em 22 de novembro do 
mesmo  ano.  A denúncia,  formalizada  em  25  de  janeiro  de  2013,  foi 
recebida em 10 de fevereiro de 2015 – folha 1.154 a 1.156. 

Entre as datas das supostas condutas delituosas, ocorridas no ano de 
2004, e o marco interruptivo referido, 10 de fevereiro de 2015, passaram-
se  mais  de  10  anos,  incidindo  a  prescrição  da  pretensão  punitiva  em 
relação aos diversos crimes.  Vale notar que,  ante a aplicação da lei  no 
tempo, especialmente a penal, a regência da prescrição retroativa é a do 
Código  Penal  –  retroação  à  data  do  fato  criminoso  –,  antes  da  Lei  nº 
12.234/2010,  no  que  esta,  modificando  o  artigo  110,  limitou  o  efeito 
retroativo à data da denúncia – vigência a partir de 6 de maio de 2010. 

Declaro a prescrição da pretensão punitiva do Estado.
É como voto.
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Extrato de Ata - 20/02/2018

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

AÇÃO PENAL 935
PROCED. : AMAZONAS
RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
REVISOR : MIN. MARCO AURÉLIO
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S) : A M G
ADV.(A/S) : THIAGO MACHADO DE CARVALHO (0026973/DF)
ADV.(A/S) : RAMIRO DE LIMA DIAS (12504/PR)
ADV.(A/S) : GILBERTO PISELO DO NASCIMENTO (78B/RO)

Decisão:  Após  a  leitura  do  relatório  e  a  realização  das 
sustentações orais, a Turma suspendeu o julgamento do processo. 
Falaram:  o  Dr.  Juliano  Baiocchi  Villa-Verde  de  Carvalho, 
Subprocurador-Geral da República, pelo Ministério Público Federal; 
e os Drs. Ramiro de Lima Dias e Gilberto Piselo do Nascimento pelo 
Réu.  Não  participou,  justificadamente,  o  Ministro  Luiz  Fux. 
Presidência  do  Ministro  Alexandre  de  Moraes.  Primeira  Turma, 
6.2.2018.

Decisão:  Após  o  voto  do  Ministro  Alexandre  de  Moraes, 
Presidente e Relator, que rejeitava a preliminar de inépcia da 
denúncia  e  julgava  parcialmente  procedente  a  ação  penal, 
condenando  o  Réu  como  incurso  nas  penas  do  art.  20  da  Lei 
7.492/86;  e  do  voto  do  Ministro  Marco  Aurélio,  Revisor,  que 
rejeitava  a  preliminar  de  inépcia  da  denúncia  e  julgava 
parcialmente  procedente  a  ação  penal,  condenando  o  Réu  como 
incurso nas penas dos arts. 19, parágrafo único, e 20 da citada 
lei; pediu vista dos autos o Ministro Luís Roberto Barroso. Não 
participou do julgamento o Ministro Luiz Fux (art. 134, § 2º, do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Primeira Turma, 
20.2.2018.

 
Presidência do Senhor Ministro Alexandre de Moraes. Presentes 

à Sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Luiz Fux, Rosa Weber 
e Luís Roberto Barroso. 

Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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Esclarecimento

27/02/2018 PRIMEIRA TURMA

AÇÃO PENAL 935 AMAZONAS

O  SENHOR  RAMIRO  DE  LIMA DIAS  (ADVOGADO)  -  Senhor 
Presidente,  é  uma  questão  de  ordem,  Excelência  -  a  questão  sobre  a 
limitação de foro, que foi provocada pela defesa na tribuna. Adentramos 
o mérito sem decidir argumentos que a defesa apresentou ao Juiz que o 
está julgando. É uma questão de ordem pública, uma questão de suprema 
importância,  levantada  pela  defesa,  porque  há  até  uma  questão  de 
nulidade  absoluta  de  tudo  que  se  passou.  A  defesa  apresenta  um 
argumento ao Juízo que o julga e o Juízo não decide. Nós apresentamos a 
questão da redução que o Supremo tem dado no tratamento de delitos 
que não têm referência com o exercício do Parlamento, que é exatamente 
este caso.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (REVISOR) - Da minha 
parte,  Presidente,  estou  aguardando  –  e  darei,  de  qualquer  forma,  ao 
Colega  uma moratória  de  trinta  dias  após  o  término de  fevereiro  –  a 
devolução da vista no caso em que estamos apreciando uma nova leitura 
da Carta, para implementar a prerrogativa de foro, levando em conta a 
prática do crime no cargo, e só no cargo, e, uma vez exaurido o mandato, 
ter-se  a  competência  da  primeira  instância.  Então,  estou  aguardando. 
Agora,  digo  que,  se  não  houver  a  devolução  do  processo  –  o  prazo 
regimental  já  está  extravasado,  porque  não  houve  a  devolução  na 
segunda sessão ordinária àquela em que se pediu vista –, no qual já se 
tem sete votos no sentido dessa nova interpretação da Constituição, até o 
final de março, eu próprio, de forma individual, determinarei a baixa de 
quase a totalidade dos inquéritos e ações penais que estão em curso em 
meu Gabinete.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (PRESIDENTE 
E RELATOR) - No caso em questão, como Relator, eu esclareço que, em 
primeiro lugar, obviamente, com a devida vênia dos Ministros que acham 
o contrário,  eu estou aguardando o término do  julgamento,  para  que, 
uma vez concluído, nós possamos verificar o que deve ser feito com os 
inquéritos e as ações penais. Independentemente disso, não se aplica ao 
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Esclarecimento

AP 935 / AM 

presente caso, uma vez que, no voto condutor do Ministro Luís Roberto 
Barroso,  o  qual,  dos  oito  Ministros,  sete  seguiram,  nesse  aspecto, 
inclusive, eu, uma vez já liberado para pauta de julgamento, haveria a 
perpetuatio jurisdictionis,  ou  seja,  a  competência  do  Supremo  Tribunal 
Federal  permanece.  Votou  diferentemente  o  Ministro  Marco  Aurélio, 
dizendo  que  a  qualquer  momento  do  encerramento  do  mandato,  que 
também não é o caso em questão.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  (REVISOR)  -  É  que 
continuo acreditando no que aprendi nos bancos da Nacional de Direito. 
Incompetência absoluta não gera prorrogação de competência, e aqui é 
competência funcional, absoluta.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (PRESIDENTE 
E RELATOR) - Nesse caso, então, não se aplicaria, mesmo terminado o 
julgamento, essa excepcionalidade de encerramento da competência do 
Supremo Tribunal Federal.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (REVISOR) - Um último 
esclarecimento, principalmente aos senhores alunos. É que o delito teria 
sido praticado quando o acusado exercia o cargo de Prefeito. O mandato 
já chegou ao término há muito tempo. Ele, hoje, talvez...

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (PRESIDENTE 
E RELATOR) - Exerce o cargo de senador da República.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (REVISOR) - Ele, hoje, é 
Senador da República. E, quem sabe, valha a pena, para se ter um upgrade, 
claudicar, cometer desvio de conduta na vida gregária!
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Antecipação ao Voto

27/02/2018 PRIMEIRA TURMA

AÇÃO PENAL 935 AMAZONAS

ANTECIPAÇÃO AO VOTO-VISTA

O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO -  O 
advogado, evidentemente, está desempenhando, de maneira proficiente e 
empenhada, o seu múnus. A arguição é totalmente pertinente em tese, 
mas, neste caso, como observou o Presidente, mesmo pelo critério que eu 
adotei  na manifestação que fiz no Plenário,  aqui  já  estava encerrada a 
instrução. Os casos que eu determinei abaixo, sobretudo neste ano, eram 
os casos novos. Portanto, eu entendi que já havendo oito votos no sentido 
de não ser o Supremo competente, que o inquérito nem deveria iniciar a 
sua tramitação aqui.

Eu pedi vista, Presidente, porque me chamou a atenção o voto do 
Ministro Marco Aurélio e eu quis considerar alguns argumentos trazidos 
por Sua Excelência. Eu vou ler apenas a ementa do meu voto, mas eu 
estou, basicamente, acompanhando a posição do Ministro Alexandre de 
Moraes.
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Voto Vista

27/02/2018 PRIMEIRA TURMA

AÇÃO PENAL 935 AMAZONAS

VOTO VISTA:

EMENTA:  DIREITO  PROCESSUAL 
PENAL.  AÇÃO  PENAL  ORIGINÁRIA. 
CRIMES DOS ARTS. 19 DA LEI Nº 7.492 E 
171  DO  CÓDIGO  PENAL.  FRAUDE  NA 
OBTENÇÃO  DE  EMPRÉSTIMO. 
DESNECESSIDADE  DA  GARANTIA. 
ABSOLVIÇÃO. CRIME DO ART. 20 DA LEI 
Nº 7.492/86. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS 
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BASA, Milton Barbosa Cordeiro, que o aval 
da  empresa  ANDORINHA  era  mera 
garantia  adicional,  tudo  a  indicar,  como 
concluiu o Relator, que esta conduta não foi 
determinante  para  a  obtenção  do 
empréstimo,  razão  pela  qual  se  impõe  a 
absolvição. 
2. Quanto  ao  crime  do  art.  171,  do 
Código  Penal  entendo,  como  o  Ministro 
Marco  Aurélio,  Revisor,  estar  a  descrição 
típica  absorvida  pela  do  art.  19  da  Lei  nº 
7.492/86, que é especial em relação àquele, o 
que,  por  igual,  leva  à  absolvição  pelos 
mesmos fundamentos acima mencionados. 

II. CRIME  DO  ART.  20  DA  LEI  Nº 
7.492/86.

3. O crime do art. 20 também é formal, e 
prescinde  da  ocorrência  de  prejuízo  a 
instituição  financeira.  Desse  modo,  pouco 
importa para a consumação do delito que o 
empréstimo  tenha  sido  liquidado 
posteriormente,  notadamente  quando  se 
trata  de  financiamento  obtido  junto  à 
instituição financeira federal, que apresenta 
condições sabidamente mais favoráveis aos 
tomadores de empréstimo do que as demais 
instituições financeiras. 
4. No caso dos autos, como amplamente 
demonstrado  pelo  Relator,  o  dinheiro 
proveniente  do  empréstimo  foi  utilizado 
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para quitar despesas diversas da prevista no 
contrato.  Ademais,  foram  falsificados 
documentos  referentes  aos  veículos,  bem 
como  notas  fiscais  e  faturas  o  que  foi 
pericialmente demonstrado. (fls. 484/530). 
5. Comprovada  a  materialidade  das 
fraudes  documentais,  sustentou  a  Defesa 
não haver prova segura que apontasse para 
a autoria do Réu, na medida em que o fato 
de  ser  o  diretor  da  filial  da  empresa 
EUCATUR  em  Ji  Paraná/RO  e  de  ser 
proprietário  da  empresa  AMAZÔNIA 
PNEUS  LTDA,  em  favor  de  quem  foram 
emitidas  as  notas  fiscais  falsificadas 
posteriormente, não autorizariam, por si só, 
a  conclusão  de  que  seria  ele  o  autor  das 
fraudes.
6. Neste  ponto,  o Relator indicou,  com 
segurança,  que  o  réu  era  efetivamente  o 
administrador da empresa, não sendo crível 
a tese de que uma pessoa de quem ninguém 
se  recorda  fosse  o  responsável  pela 
confecção  e  pelo  encaminhamento  dos 
documentos  fraudulentos  ao  BASA,  sem 
que  o  réu  conhecesse  e  aprovasse  esta 
conduta.    

III. CONCLUSÃO

7. Este o quadro, acompanho o Relator 
para condenar o réu pela prática da conduta 
descrita  no  art.  20  da  Lei  nº  7.492/86  e 
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absolvê-lo quanto aos crimes previstos nos 
art. 19, da Lei nº 7.492/86 e art. 171, do CP, 
por  não  haver  prova  suficiente  para  a 
condenação, nos termos do art. 386, VII, do 
CPP. 
8. Acompanho  Sua  Excelência  também 
quanto  à  pena  fixada,  considerada, 
especialmente,  a  intensa  culpabilidade  do 
réu,  revelada  não  só  por  sua  experiência 
como empresário  e  detentor  de  cargos  na 
Administração Pública,  como pelo  extenso 
conjunto  de  atos  que  compuseram  a 
conduta  típica,  e,  ainda,  as  consequências 
do  delito,  na  medida  em  que  desviados 
quase um milhão e meio de reais em valores 
de 2004.

RELATÓRIO:

1. Trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da 
República em janeiro de 2013, em face do Senador Acir Marcos Gurgacz e 
de  outras  pessoas,  em  razão  da  suposta  prática  de  crimes,  incluindo 
aqueles previstos no art. 171 do CP, e nos art. 19 e 20, ambos da Lei nº  
7.492/86. 

  
2. A denúncia aponta a prática dos crimes de (i) obtenção de 

empréstimo mediante fraude pela empresa EUCATUR junto ao Banco da 
Amazônia  (BASA),  (ii)  aplicação  dos  recursos  obtidos  por  meio  do 
referido empréstimo em finalidade diversa do objeto do contrato e (iii) 
estelionato em face daquela instituição financeira. Narra a denúncia que, 
no  ano  de  2004,  o  Banco  da  Amazônia  teria  concedido  empréstimo à 
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empresa EUCATUR, cujo quadro societário tinha a seguinte distribuição: 
EMPRESA  DE  TRANSPORTES  ANDORINHA  S/A  (50%),  ACIR 
MARCOS  GURGACZ  (0,50%),  NAIR  VENTORIM  GURGACZ  (10%), 
ASSIS GURGACZ (39,50%).

3. Como  condição  indispensável  para  a  concessão  do 
empréstimo, o BASA exigiu o aval da empresa ANDORINHA S/A. Ocorre 
que, meses após a aprovação do empréstimo, ocorrida em 17.03.2004, a 
EUCATUR solicitou,  por  meio  do  réu  ACIR MARCOS  GURGACZ,  a 
exclusão  do  aval  da  ANDORINHA S/A em 09.07.2004.   A justificativa 
apresentada foi a de que a ANDORINHA S/A, por votação majoritária de 
seus acionistas, decidiu que não poderia prestar aval para terceiros por 
questão de princípios, mesmo que esses terceiros fossem empresas nas 
quais  ANDORINHA  tivesse  participação  acionária.  No  entanto,  a 
verdadeira razão foi a discordância da ANDORINHA S/A em relação à 
operação. Por outro lado, foi omitido do BASA a informação de que a 
própria  participação  da  ANDORINHA  na  EUCATUR  estava  em 
discussão  na  justiça  no  âmbito  da  Ação  de  Exclusão  de  Sócio  nº 
000617/1998 e que a EUCATUR se encontrava, inclusive, sob intervenção 
judicial. 

4. Narra  a  denúncia  que  o  réu  era  diretor  das  filiais  da 
EUCATUR  em  Manaus  e  Ji-Paraná/RO  à  época  dos  fatos,  e  que  foi 
responsável pela contratação da MASTER CONSULTORIA, encarregada 
de realizar o projeto de financiamento, tudo sob supervisão do Diretor 
Presidente da EUCATUR, ASSIS GURGACZ, pai do réu. Como parte do 
financiamento incluía e aquisição de ônibus, a EUCATUR pediu ao BASA 
o ressarcimento por despesas de aquisição de 07 ônibus da marca “Volvo 
Mercedes Benz”  do ano 2004, junto à empresa ATALAIA S/A, localizada 
em JI-PARANÁ/RO, as quais,  embora tenham sido realizadas antes da 
assinatura  do  contrato,  estavam  contempladas  por  seu  objeto.  Após 
apresentação  de  documentos,  cuja  falsidade  foi  posteriormente 
descoberta, o BASA transferiu pouco mais de 1,5 milhão de reais. 
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5. Segundo o Ministério Público Federal, o réu teria praticado 
as seguintes condutas. Em primeiro lugar, teria enviado ofício à BASA 
com  justificativa  falsa  para  a  exclusão  do  aval  prestado  pela 
ANDORINHA  S/A,  omitindo,  assim,  informação  essencial  sobre  o 
negócio  jurídico,  a  qual  poderia  levar,  inclusive,  à  não  conclusão  do 
negócio.  Em segundo  lugar,  o  Réu teria  operacionalizado fraudes  nos 
seguintes documentos apresentados ao BASA: (i) notas fiscais referentes à 
aquisição de ônibus nas quais constava que os veículos foram adquiridos 
da  empresa  ATALAIA,  quando,  na  verdade,  foram  comprados  da 
empresa EXPRESSO AZUL LTDA, por valor bem inferior ao informado, 
bem como (ii) em Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos, 
que apontavam 2004 como o ano de fabricação dos veículos, quando, na 
verdade, foram fabricados em 1993. 

6. O  feito  foi  desmembrado  para  figurar  no  polo  passivo 
apenas o Senador ACIR MARCOS GURGACZ. A denúncia foi recebida 
pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal apenas em relação aos crimes 
do art. 19 e 20, ambos da Lei nº 7.492/86, e do art. 171, §3º, do CP, em 
10.05.2015. Na instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação e de 
defesa. Em seguida, o réu foi interrogado. 

7.  Em alegações finais, o Ministério Público Federal requereu 
a condenação do réu pela prática dos crimes do art. 19 da Lei nº 7.492/86, 
bem como o do art. 20 da Lei nº 7.492 em concurso formal com o do art. 
171, §3º, do CP. Sustenta, em síntese, em relação ao crime do art. 19 da Lei 
nº  7.492,  que foi  o acusado que apresentou informação falsa  ao BASA 
visando a garantir a operação de crédito e, em relação aos crimes do art. 
20 da referida Lei e do art. 171, §3º, do CP que há prova indireta de que o 
réu tenha concorrido para as fraudes documentais narradas, em especial, 
a localidade em que praticadas as fraudes, as pessoas jurídicas envolvidas 
e sua participação no processo de financiamento. (fls. 2767/2798- volume 
12)
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8.  A Defesa, em suas alegações finais, requereu a absolvição 
do réu, com base nos seguintes argumentos, quanto ao crime do art. 19 da 
Lei  nº  8.492/86:  (i)  a  ANDORINHA jamais  admitiria  que  se  negara  a 
prestar  o  aval  por  mero  “capricho”,   já  que esta  informação lhe  seria 
desfavorável na ação de exclusão de sócio; (ii) o BASA deferiu o pedido 
de dispensa do aval por considerar que havia garantia suficiente para a 
concretização  do  negócio  jurídico,  e  não  pela  justificativa  apresentada 
pela EUCATUR; (iii) a informação acerca da ação de exclusão de sócio era 
pública e a exclusão da ANDORINHA já havia sido reconhecida no ano 
de 2002 (fls. 1788- Apenso 1); (iv) a instituição financeira tinha acesso a 
toda  documentação  da  EUCATUR e,  se  a  instituição  financeira  tinha 
ciência das condições da empresa EUCATUR, não há fraude e, logo, não 
há crime.  (fls. 2800/2854- volume 12)

9. Quanto ao crime do art. 20 da Lei nº 7.492/86 e do art. 171 
do CP, a Defesa sustenta, em síntese, que: (i) a EUCATUR substituiu os 
veículos logo que soube da irregularidade e,  como o fez com recursos 
próprios, o ressarcimento era devido; (ii) o ressarcimento feito pelo BASA 
à EUCATUR foi, inclusive, reduzido em razão da aquisição dos ônibus 
velhos  anteriormente  realizadas,  de  modo  que  não  houve  prejuízo  à 
instituição financeira; (iii) há outras pessoas que poderiam ter falsificado 
os documentos apontados; (iv) a falsificação realizada foi grosseira, já que 
consta a inexistente marca “volvo mercedes-benz”. 

VOTO:

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO:

I. BREVE SÍNTESE DOS FATOS.
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1. O  réu  foi  acusado  de,  na  qualidade  de  sócio  e 
administrador  da  Empresa  União  Cascavel  –  EUCATUR,  obter 
fraudulentamente  financiamento  do  Banco  da  Amazônia  (BASA)  - 
sociedade  de  economia  mista  a  quem  competia  a  gerência  do  Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) -, e dar ao empréstimo 
obtido destinação diversa da prevista no contrato.

2. Pela prática de tais condutas foi denunciado pelos crimes 
previstos nos artigos 19 e 20 da Lei nº 7.492/86 e art. 171, do CP.

II. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.

3. A orientação jurisprudencial do Tribunal é no sentido de 
que o exame da admissibilidade da denúncia se limita à existência de 
substrato  probatório  mínimo e  à  validade  formal  da  inicial  acusatória 
(CPP, art. 41). Nesse sentido, o INQ. 1926, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; e o 
INQ. 2449, Rel. Min. Ayres Britto. 

4. No  caso  dos  autos,  a  denúncia  foi  formulada  de  modo 
claro e permite ao acusado o pleno exercício do direito de defesa durante 
a  instrução  criminal.  Os  elementos  de  funcionamento  dos  fatos 
delituosos, com a menção expressa à sua mecânica, bem como a atuação 
do denunciado, estão descritos na denúncia, especialmente quando indica 
que era sabedor das irregularidades e atuava diretamente na consecução 
dos objetivos apontados.

5. A peça acusatória imputou ao acusado fatos específicos: (i) 
obter fraudulentamente empréstimo em instituição financeira; e (ii) dar 
destinação aos recursos diversa da prevista no contrato.

III. CRIMES  DO  ART.  19  DA LEI  Nº  7.492/86  E  171,  DO 
CÓDIGO PENAL
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1. Ao  proferir  seu  voto  na  sessão  do  dia  20.02.2018,  o 
Ministro Marco Aurélio, Revisor desta ação penal, salientou que o crime 
do  art.  19  da  Lei  nº  7.492/86  tem  natureza  formal  e  se  consuma  no 
momento em que o financiamento é obtido, em razão da fraude cometida. 
Neste  ponto,  concordo  com  Sua  Excelência.  No  entanto,  no  caso  dos 
autos,  embora  pareça  ter  efetivamente  o  réu  omitido  à  instituição 
financeira a situação societária da empresa EUCATUR, e a consequência 
desta situação em relação ao aval da empresa ANDORINHA, não logrou 
o  Ministério  Público  demonstrar  que  o  empréstimo  foi  efetivamente 
obtido  como  consequência  desta  alegada  omissão,  como  concluiu  o 
Relator, Ministro Alexandre de Morais. 

2. Corroborando esta conclusão, o depoimento do ex-diretor 
de crédito do BASA, Milton Barbosa Cordeiro (fls. 1.775), que dá conta de 
que o aval da empresa ANDORINHA constituía mera garantia adicional, 
tudo a indicar, como bem concluiu o Relator, que esta conduta não foi 
determinante para a obtenção do empréstimo. Este o quadro, impõe-se a 
absolvição quanto ao crime de obtenção fraudulenta de empréstimo junto 
à instituição financeira.

 
3. Já quanto ao crime do art. 171, do Código Penal também 

concordo com o Ministro Marco Aurélio, no sentido de estar esta conduta 
absorvida  pela  descrita  no  art,  19  da  Lei  nº  7.492/86,  que  se  mostra 
especial  em relação àquele,  o  que,  por igual,  embora por  fundamento 
distinto do empregado pelo Relator (atipicidade da conduta pela ausência 
de uma das elementares do crime: a obtenção de vantagem indevida) leva 
à absolvição do acusado. 

II. CRIME DO ART. 20 DA LEI Nº 7.492/86.

4. O crime do art. 20, como o do art. 19, é formal, e prescinde 
da  ocorrência  de  prejuízo  para  a  instituição  financeira.  Deste  modo, 
pouco importa para a consumação do delito que o empréstimo tenha sido 
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liquidado posteriormente, notadamente quando se trata de financiamento 
obtido junto à instituição financeira que administra recursos federais, e 
que apresenta condições sabidamente mais favoráveis aos tomadores de 
empréstimo do que as demais instituições financeiras. 

4. No caso dos autos, como amplamente demonstrado pelo 
Relator, o dinheiro proveniente do empréstimo foi utilizado para quitar 
despesas  diversas  da  prevista  no  contrato:  ressarcimento  pela  compra 
antecipada de 07 (sete) chassis de ônibus, ano 2004, quando, em verdade, 
foram adquiridos chassis ano 1993 e, sobre eles, montadas carrocerias ano 
2004, conduta que se deu com a falsificação de documentos apresentados 
à instituição financeira como pericialmente demonstrado. (fls. 484/530). 

5. Comprovada  a  materialidade  das  fraudes  documentais, 
sustentou a Defesa não haver prova segura que apontasse para a autoria 
do Réu, na medida em que o fato de ser o diretor da filial da empresa 
EUCATUR  em  Ji  Paraná/RO  e  de  ser  proprietário  da  empresa 
AMAZÔNIA PNEUS LTDA, em favor de quem foram emitidas as notas 
fiscais  falsificadas  posteriormente,  não  autorizariam,  por  si  só,  a 
conclusão de que seria ele o autor das fraudes.

6. Neste ponto, o Relator indicou, com segurança, que o réu 
era efetivamente o administrador da empresa, como se vê do depoimento 
de Valmor Tozzeto, que assegurou caber ao réu o comando da filial da 
EUCATUR em Ji-Paraná/RO. Não é crível portanto a tese defensiva de 
que uma pessoa  de  quem ninguém se  recorda (o  senhor Adelino,  fls. 
2.827)  seja  o  único  responsável  pela  confecção e  encaminhamento  dos 
documentos  fraudulentos  ao  BASA,  sem  que  o  réu,  conhecesse  e 
aprovasse esta conduta.    

III. CONCLUSÃO

7. Este o quadro, acompanho o Relator para condenar o réu 

10 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14654419.

Supremo Tribunal Federal

AP 935 / AM 

liquidado posteriormente, notadamente quando se trata de financiamento 
obtido junto à instituição financeira que administra recursos federais, e 
que apresenta condições sabidamente mais favoráveis aos tomadores de 
empréstimo do que as demais instituições financeiras. 

4. No caso dos autos, como amplamente demonstrado pelo 
Relator, o dinheiro proveniente do empréstimo foi utilizado para quitar 
despesas  diversas  da  prevista  no  contrato:  ressarcimento  pela  compra 
antecipada de 07 (sete) chassis de ônibus, ano 2004, quando, em verdade, 
foram adquiridos chassis ano 1993 e, sobre eles, montadas carrocerias ano 
2004, conduta que se deu com a falsificação de documentos apresentados 
à instituição financeira como pericialmente demonstrado. (fls. 484/530). 

5. Comprovada  a  materialidade  das  fraudes  documentais, 
sustentou a Defesa não haver prova segura que apontasse para a autoria 
do Réu, na medida em que o fato de ser o diretor da filial da empresa 
EUCATUR  em  Ji  Paraná/RO  e  de  ser  proprietário  da  empresa 
AMAZÔNIA PNEUS LTDA, em favor de quem foram emitidas as notas 
fiscais  falsificadas  posteriormente,  não  autorizariam,  por  si  só,  a 
conclusão de que seria ele o autor das fraudes.

6. Neste ponto, o Relator indicou, com segurança, que o réu 
era efetivamente o administrador da empresa, como se vê do depoimento 
de Valmor Tozzeto, que assegurou caber ao réu o comando da filial da 
EUCATUR em Ji-Paraná/RO. Não é crível portanto a tese defensiva de 
que uma pessoa  de  quem ninguém se  recorda (o  senhor Adelino,  fls. 
2.827)  seja  o  único  responsável  pela  confecção e  encaminhamento  dos 
documentos  fraudulentos  ao  BASA,  sem  que  o  réu,  conhecesse  e 
aprovasse esta conduta.    

III. CONCLUSÃO

7. Este o quadro, acompanho o Relator para condenar o réu 

10 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14654419.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 68 de 77 2972



Voto Vista

AP 935 / AM 

pela prática da conduta descrita no art. 20 da Lei nº 7.492/86 e absolvê-lo 
quanto aos crimes previstos nos art. 19, da Lei nº 7.492/86 e art. 171, do 
CP, por não haver prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 
386, VII, do CPP. 

8. Acompanho Sua Excelência também quanto à pena fixada, 
considerada, especialmente, a intensa culpabilidade do réu, revelada não 
só  por  sua  experiência  como  empresário  e  detentor  de  cargos  na 
Administração  Pública,  como  pelo  extenso  conjunto  de  atos  que 
compuseram a conduta típica,  e,  ainda, as consequências do delito,  na 
medida em que desviados quase um milhão e meio de reais em valores de 
2004.
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11 
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Voto - MIN. LUIZ FUX

27/02/2018 PRIMEIRA TURMA

AÇÃO PENAL 935 AMAZONAS

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor Presidente, na forma 
do Regimento, naquela oportunidade, eu preferi deixar o Colegiado mais 
à  vontade,  mas,  tendo  em vista  esta  divergência,  eu  não  posso  negar 
também que, quando  Vossa Excelência votou, fez uma rememoração de 
todo o processo.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (PRESIDENTE 
E RELATOR) - E Vossa Excelência estava presente.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX  -  Estava Presente.  Então,  eu 
estou  habilitado  a  votar.  E  acho  que  seria  até  um  erro  in  procedendo 
convidar  o  Colega  de  outra  Turma,  feriria  até  todos  os  princípio  de 
colegialidade.

Senhor  Presidente,  preliminarmente,  eu  quero  me  declarar 
habilitado a votar, tendo em vista que, com o decorrer dos debates, fui 
informado de todos os elementos da causa.

Concordo com o voto de Vossa Excelência em relação à imputação 
apenas  do  art.  20,  mas  tenho observações  em relação  à  dosimetria  da 
pena.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (PRESIDENTE 
E RELATOR) - Mas eu ainda não proclamei a dosimetria.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Então, acompanho o Relator.
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Voto s/ Dosimetria

27/02/2018 PRIMEIRA TURMA

AÇÃO PENAL 935 AMAZONAS

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  (REVISOR)  – 
Presidente,  os  fatos  ocorreram  nos  anos  de  2003  e  2004,  a  denúncia 
apenas foi recebida – diria – em 25 de janeiro de 2013, e agora surge a 
condenação. Tem-se a passagem substancial do tempo, ante a data do fato 
criminoso e o marco interruptivo da prescrição, que foi o recebimento da 
denúncia. 

Presente o tipo do artigo 19 da Lei especial nº 7.492, e esse tipo, em 
si, já encerra a aplicação de numerário em finalidade diversa da prevista, 
fato  ocorrido  neste  caso,  não  posso  considerá-lo  como  circunstância 
judicial, muito embora ainda esteja entre o piso previsto de dois anos e o 
teto de seis anos relativamente ao tipo.

Examinando o caso, deparei-me com circunstância judicial negativa, 
a culpabilidade, e não considero a elementar do crime, mesmo porque o 
Colegiado  afastou  a  incidência  do  artigo  19  da  Lei  especial  quanto  à 
fraude perpetrada. Também não considero as consequências, porque são 
ínsitas ao próprio tipo, ou seja, destinar numerário e finalidade diversa. 
Tenho presente apenas a culpabilidade. E, tendo em vista o piso de dois e 
o teto de seis, fixo a pena-base em dois anos e seis meses. 

Não há causa de aumento, como haveria se enquadrado o agente no 
19 da Lei especial. Mas, ainda que se cogitasse dessa causa de aumento, 
ter-se-ia apenação que não suplantaria os quatro anos e que, portanto, 
atrairia  o  prazo prescricional  de oito,  e  não de doze anos previsto  no 
artigo 109.

Presidente,  peço  vênia  para  divergir  de  Vossa  Excelência.  Fixo  a 
pena-base  em  dois  anos  e  seis  meses.  E,  uma  vez  que,  entre  o  fato 
criminoso  e  a  interrupção  do  prazo,  ocorrida  pelo  recebimento  da 
denúncia,  transcorreu  período  superior  –  bem superior  –  a  oito  anos, 
concluo pela prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.
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Voto s/ Dosimetria

27/02/2018 PRIMEIRA TURMA

AÇÃO PENAL 935 AMAZONAS

VOTO S/DOSIMETRIA DA PENA

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, 
estou  acompanhando  Vossa  Excelência,  também,  na  dosimetria,  e, 
também, na decisão a propósito da não perda do mandato.

E,  aqui,  só  uma  breve  observação,  quer  dizer,  o  que  nós  temos 
decidido aqui  na Primeira  Turma,  com a posição vencida do Ministro 
Marco Aurélio, quando a condenação se dá em regime fechado, em que o 
prazo inicial de cumprimento é superior a 120 dias, aí, sim, é que se aplica 
a perda do mandato, o que definitivamente não é o caso aqui.

De modo que eu acompanho Vossa Excelência na dosimetria e na 
não perda do mandato.
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Voto s/ Dosimetria

27/02/2018 PRIMEIRA TURMA

AÇÃO PENAL 935 AMAZONAS

VOTO S/ DOSIMETRIA DA PENA

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, só 
uma observação,  eu não fiquei  vencida com relação ao estelionato,  eu 
acompanhei Vossa Excelência. 

E,  com relação à  dosimetria,  eu peço vênia ao eminente Ministro 
Marco  Aurélio,  mas  eu  acompanho  a  dosimetria  proposta  por  Vossa 
Excelência pelos fundamentos que esgrimiu.
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Voto s/ Dosimetria

27/02/2018 PRIMEIRA TURMA

AÇÃO PENAL 935 AMAZONAS

VOTO S/DOSIMETRIA DA PENA

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor Presidente, analisando 
a  regra  de  procedimento  que  guia  o  juízo  na  aplicação  da  pena,  na 
verdade,  nós  temos  que  analisar,  à  luz  no  caso  concreto,  essas 
circunstâncias judiciais. Então, quando a lei diz que o juiz, atendendo à 
culpabilidade,  aos  antecedentes,  à  conduta  social,  à  personalidade  do 
agente,  que  exatamente  se  referia  a  essas  circunstâncias  judiciais 
negativas,  em  que  haja  comprovação  nos  autos  dessas  circunstâncias: 
maus  antecedentes,  má  conduta  social,  personalidade  deturpada  e  as 
consequências  do  crime.  Quer  dizer,  segundo  a  ótica  respeitável  do 
Ministro  Marco  Aurélio,  as  consequências  do  crime  estão  ínsitas  no 
próprio tipo, então, talvez, não se pudesse levar em consideração.

Mas eu levo em consideração não como arrependimento eficaz, mas 
eu levo em consideração, como as consequências do crime, o fato de que 
houve depois a substituição dos bens móveis e o pagamento da diferença 
dos valores do empréstimo. 

Então, com essa minha ótica, que eu levo em consideração, ao fixar a 
pena,  os  antecedentes  do  imputado  que  são  antecedentes  criminais, 
conduta social anômala e personalidade deturpada do agente, eu não vejo 
a comprovação desses elementos. Pelo contrário, trata-se atualmente de 
um Senador da República.

De sorte que, com esses fundamentos, eu vou acompanhar a posição 
ora exteriorizada pelo Ministro Marco Aurélio, com a vênia dos Colegas 
que fixaram a tese oposta.     
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Aditamento ao Voto

27/02/2018 PRIMEIRA TURMA

AÇÃO PENAL 935 AMAZONAS

ADITAMENTO AO VOTO S/DOSIMETRIA DA PENA

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER – Senhor Presidente, se 
Vossa Excelência me permite, não votei com relação ao regime. 

Estou acompanhando Vossa Excelência  no sentido de que não há 
perda automática e que o regime inicial é o semiaberto. 
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Extrato de Ata - 27/02/2018

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

AÇÃO PENAL 935
PROCED. : AMAZONAS
RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
REVISOR : MIN. MARCO AURÉLIO
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S) : A M G
ADV.(A/S) : THIAGO MACHADO DE CARVALHO (0026973/DF)
ADV.(A/S) : RAMIRO DE LIMA DIAS (12504/PR)
ADV.(A/S) : GILBERTO PISELO DO NASCIMENTO (78B/RO)

Decisão:  Após  a  leitura  do  relatório  e  a  realização  das 
sustentações orais, a Turma suspendeu o julgamento do processo. 
Falaram:  o  Dr.  Juliano  Baiocchi  Villa-Verde  de  Carvalho, 
Subprocurador-Geral da República, pelo Ministério Público Federal; 
e os Drs. Ramiro de Lima Dias e Gilberto Piselo do Nascimento pelo 
Réu.  Não  participou,  justificadamente,  o  Ministro  Luiz  Fux. 
Presidência  do  Ministro  Alexandre  de  Moraes.  Primeira  Turma, 
6.2.2018.

Decisão:  Após  o  voto  do  Ministro  Alexandre  de  Moraes, 
Presidente e Relator, que rejeitava a preliminar de inépcia da 
denúncia  e  julgava  parcialmente  procedente  a  ação  penal, 
condenando  o  Réu  como  incurso  nas  penas  do  art.  20  da  Lei 
7.492/86;  e  do  voto  do  Ministro  Marco  Aurélio,  Revisor,  que 
rejeitava  a  preliminar  de  inépcia  da  denúncia  e  julgava 
parcialmente  procedente  a  ação  penal,  condenando  o  Réu  como 
incurso nas penas dos arts. 19, parágrafo único, e 20 da citada 
lei; pediu vista dos autos o Ministro Luís Roberto Barroso. Não 
participou do julgamento o Ministro Luiz Fux (art. 134, § 2º, do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Primeira Turma, 
20.2.2018.

Decisão: A Turma, por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
inépcia  da  denúncia  e,  também,  por  unanimidade,  julgou 
parcialmente  procedente  a  ação  penal  para  condenar  o  Réu  como 
incurso no art. 20 da Lei 7.492/86, fixando, por maioria, a pena 
em 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 228 dias-
multa no valor de 5 salários mínimos cada dia-multa, considerado o 
patamar  vigente  à  época  do  fato,  devidamente  atualizado  e 
aumentada a multa em 3 vezes (art. 60, parágrafo primeiro, do 
Código Penal); vencidos, no que se refere ao quantum, os Ministros 
Marco Aurélio e Luiz Fux, que a fixaram em 2 anos e 6 meses de 
reclusão,  concluindo  pela  prescrição  da  pretensão  punitiva.  A 
Turma, por maioria, absolveu o réu quanto à imputação do art. 19, 
parágrafo  único,  da  Lei  7.492/86,  vencidos  os  Ministros  Marco 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 14477467

Supremo Tribunal Federal

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

AÇÃO PENAL 935
PROCED. : AMAZONAS
RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
REVISOR : MIN. MARCO AURÉLIO
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S) : A M G
ADV.(A/S) : THIAGO MACHADO DE CARVALHO (0026973/DF)
ADV.(A/S) : RAMIRO DE LIMA DIAS (12504/PR)
ADV.(A/S) : GILBERTO PISELO DO NASCIMENTO (78B/RO)

Decisão:  Após  a  leitura  do  relatório  e  a  realização  das 
sustentações orais, a Turma suspendeu o julgamento do processo. 
Falaram:  o  Dr.  Juliano  Baiocchi  Villa-Verde  de  Carvalho, 
Subprocurador-Geral da República, pelo Ministério Público Federal; 
e os Drs. Ramiro de Lima Dias e Gilberto Piselo do Nascimento pelo 
Réu.  Não  participou,  justificadamente,  o  Ministro  Luiz  Fux. 
Presidência  do  Ministro  Alexandre  de  Moraes.  Primeira  Turma, 
6.2.2018.

Decisão:  Após  o  voto  do  Ministro  Alexandre  de  Moraes, 
Presidente e Relator, que rejeitava a preliminar de inépcia da 
denúncia  e  julgava  parcialmente  procedente  a  ação  penal, 
condenando  o  Réu  como  incurso  nas  penas  do  art.  20  da  Lei 
7.492/86;  e  do  voto  do  Ministro  Marco  Aurélio,  Revisor,  que 
rejeitava  a  preliminar  de  inépcia  da  denúncia  e  julgava 
parcialmente  procedente  a  ação  penal,  condenando  o  Réu  como 
incurso nas penas dos arts. 19, parágrafo único, e 20 da citada 
lei; pediu vista dos autos o Ministro Luís Roberto Barroso. Não 
participou do julgamento o Ministro Luiz Fux (art. 134, § 2º, do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Primeira Turma, 
20.2.2018.

Decisão: A Turma, por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
inépcia  da  denúncia  e,  também,  por  unanimidade,  julgou 
parcialmente  procedente  a  ação  penal  para  condenar  o  Réu  como 
incurso no art. 20 da Lei 7.492/86, fixando, por maioria, a pena 
em 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 228 dias-
multa no valor de 5 salários mínimos cada dia-multa, considerado o 
patamar  vigente  à  época  do  fato,  devidamente  atualizado  e 
aumentada a multa em 3 vezes (art. 60, parágrafo primeiro, do 
Código Penal); vencidos, no que se refere ao quantum, os Ministros 
Marco Aurélio e Luiz Fux, que a fixaram em 2 anos e 6 meses de 
reclusão,  concluindo  pela  prescrição  da  pretensão  punitiva.  A 
Turma, por maioria, absolveu o réu quanto à imputação do art. 19, 
parágrafo  único,  da  Lei  7.492/86,  vencidos  os  Ministros  Marco 
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Aurélio,  Revisor,  e  Rosa  Weber.  Na  sequência,  por  maioria, 
absolveu o Réu quanto à imputação do art. 171, § 3º, do Código 
Penal,  vencido  o  Ministro  Revisor,  que  considerou  a  subsunção 
dessa imputação em relação ao art. 19, parágrafo único, da Lei 
7.492/86.  A  Turma,  por  unanimidade,  decretou  a  suspensão  dos 
direitos  políticos  do  condenado  (art.  15,  inciso  III,  da 
Constituição Federal) e determinou que se oficie ao Excelentíssimo 
Presidente do Senado Federal para, nos termos do art. 55, inciso 
VI, e parágrafo 2º, da Constituição Federal, submeter ao Plenário 
a decretação da perda do mandato eletivo do condenado. Tudo nos 
termos do voto do Relator. Presidência do Ministro Alexandre de 
Moraes. Primeira Turma, 27.2.2018.

 
Presidência do Senhor Ministro Alexandre de Moraes. Presentes 

à Sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Luiz Fux, Rosa Weber 
e Luís Roberto Barroso. 

Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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