


 

 

 

PROVAS - MAGISTRATURA FEDERAL 

TRF 4ª REGIÃO 2016 

QUESTÕES DISCURSIVAS 

Questão 1 (sugere-se que a resposta seja elaborada em no máximo duas laudas). 

Um médico ingressou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1980 como professor, 
pelo regime celetista, posteriormente convertido em cargo público pelo Regime Jurídico Único 
dos Servidores da União, aposentando-se em 2005 pelo regime próprio federal. 

Ao mesmo tempo, laborou em consultório médico, efetuando as contribuições previdenciárias 
como contribuinte autônomo, e, completados o período e a carência necessários, requereu sua 
aposentação pelo Regime Geral de Previdência Social. 

A Autarquia Previdenciária indeferiu a pretensão sob argumento de que o tempo como 
contribuinte individual (1980 a 1990) já foi utilizado na concessão da primeira aposentadoria, pelo 
regime próprio, uma vez que é vedada a contagem do tempo do serviço público com o de 
atividade privada, quando concomitantes. 

A partir do caso descrito, analise e fundamente: 

a) Está correto o indeferimento, feito pelo INSS, do benefício de aposentadoria como médico pelo 
Regime Geral da Previdência Social? 

b) É possível a cumulação das duas referidas aposentadorias, com aproveitamento de tempo de 
contribuição como médico contribuinte autônomo concomitante com período laborado como 
professor em Universidade Federal, mas com vínculo originário celetista? 

c) Discorra sobre os institutos envolvidos na solução do caso em tela, apontando a legislação 
incidente e os fundamentos pertinentes. 

Comentários 

Padrão de Resposta (Estratégia) 

Contagem recíproca. Possibilidade. a Constituição Federal expressamente autoriza que o tempo 
de serviço prestado na iniciativa privada seja contabilizado para fins de concessão de benefício 
previdenciário no regime próprio e vice-versa (artigo 201, § 9º). Admite-se, pois, a soma dos 
períodos de trabalho sucessivamente prestados na iniciativa privada e em órgãos públicos para a 
concessão de benefícios previdenciários. Não agiu corretamente a autarquia previdenciária. É 
possível a utilização do tempo de contribuição do regime geral de previdência (celetista) do 
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professor para fins de obtenção da aposentadoria no regime próprio no futuro, porque os 
períodos são considerados sucessivamente. Artigos 94 a 99 da Lei 8.213/1991, em especial o 
artigo 94 da mencionada lei, e o artigo 201, § 9º, da CF/88. 

Impossibilidade de contagem concomitante do tempo de serviço público com o tempo de 
serviço privado. Dicção do artigo 93, incisos II e III, da Lei 8.213/1991. No caso proposto, o 
médico aposentou-se primeiramente pelo regime próprio, atendendo aos pressupostos legais. 
Ao mesmo tempo, trabalhou e contribuiu como autônomo pelo regime geral, obtendo, nesta 
qualidade, o requisito temporal necessário para a obtenção da aposentadoria por este regime. 
Preenchidos os requisitos de tempo e idade, fará jus também à aposentadoria pelo regime geral 
de previdência. Possibilidade de recebimento concomitante das aposentadorias, segundo o STJ, 
porque atendidos os requisitos de cada uma das modalidades de jubilação, sem contagem 
concomitante dos períodos. 

Sugestão de Reposta 

É incorreto o indeferimento por parte do INSS. Inicialmente, destacamos que é perfeitamente 
lícita a aposentadoria promovida pelo regime jurídico próprio dos servidores da União, 
relativamente ao cargo de professor. Isso porque, a Constituição Federal autoriza 
expressamente que o tempo de serviço prestado na iniciativa privada seja contabilizado para fins 
de concessão da aposentadoria pelo regime próprio, e vice-versa. É a chamada contagem 
recíproca, prevista no artigo 201, § 9º, da Constituição Federal, e nos artigos 94 a 99 da Lei 
8.213/1991. É incorreto o indeferimento do INSS porque, embora seja ilícita a contagem 
concomitante do tempo de serviço público com o tempo de serviço privado (Lei 8.213/1991, 
artigo 93, II e III), no caso apresentado o médico contribuiu como autônomo pelo regime geral 
desde 1980. Assim, atendendo também ao critério temporal, o médico fará jus à aposentadoria 
pelo regime geral de previdência, consoante entendimento do STJ. Cada modalidade de 
jubilação contou com contribuições próprias, autônomas. 

Questão 2 (sugere-se que a resposta seja elaborada em no máximo duas laudas). 

Considerando as disposições constitucionais pertinentes ao tema e a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal relacionada ao processo legislativo de emenda à Constituição, discorra sobre os 
seguintes aspectos: 

a) limites procedimentais e circunstanciais ao poder de reforma; 

b) natureza, finalidade e alcance da proteção da cláusula pétrea; 

c) a cláusula pétrea da garantia do direito adquirido; 

d) cláusulas pétreas implícitas. 

Comentários 

Padrão de Resposta (Estratégia) 
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- Apresentar o conceito de poder constituinte derivado e discorrer sobre sua titularidade.  

- Explanar sobre as modalidades de Poder Constituinte e suas espécies. 

- Definir cláusula pétrea e os limites procedimentais ou formais (art. 60, I, II, III e §§ 2º, 3º e 5º) e 
circunstanciais (art. 60, §1º), a natureza desses limites, as finalidades específicas e o alcance da 
proteção das cláusulas pétreas. 

- A inclusão do direito adquirido como uma cláusula pétrea. Oponível em relação ao poder 
constituinte reformador, mas não oponível ao poder constituinte originári. 

- Explicar o que são as cláusulas pétreas implícitas e a teoria da dupla reforma (reforma em dois 
tempos ou dupla revisão). 

Sugestão de Reposta 

A Constituição brasileira de 1988 é classificada quanto a sua estabilidade como rígida, ou seja, o 
processo para sua alteração é mais difícil do que o processo para modificação da legislação 
ordinária. A modificação do texto constitucional é feita através das emendas constitucionais, 
previsto expressamente no art. 60 da CF/88, representando manifestação do poder constituinte. 

O poder constituinte se divide, segundo ensinamentos doutrinários, em originário, derivado, 
difuso e supranacional. Especificamente para presente questão e a alteração da constituição 
federal através das emendas constitucionais, ocorre manifestação do poder constituinte 
derivado, também denominado de instituído, constituído, secundário, de segundo grau, 
remanescente. 

 Este, por sua vez, se subdivide em reformador, decorrente e revisor. O poder constituinte 
derivado reformador tem a aptidão de modificar a Constituição Federal, através de 
procedimento específico estabelecido pelo constituinte originário (emendas constitucionais). O 
poder constituinte derivado decorrente tem a função de estruturar a Constituição dos Estados-
Membros e do Distrito Federal. Por último, o poder constituinte derivado revisor também é fruto 
do constituinte originário e representa o exercício da competência revisora prevista no art. 3ª do 
ADCT. 

O poder constituinte derivado reformador possui, portanto, a capacidade de modificar o texto 
constitucional, a partir de um procedimento específico definido no texto da Constituição pelo 
Poder Constituinte originário. A manifestação do poder constituinte derivado reformador ocorre 
através das emendas constitucionais (art. 59, I e art. 60 da CF/88) e é um poder derivado e 
condicionado pelas regras estipuladas pelo Poder Constituinte originário. 

O exercício de alteração da Constituição pelo poder constituinte derivado reformador através 
das emendas constitucionais não é livre, possuindo limitações de ordem procedimental, material 
e circunstancial. 
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As limitações formais estão expressas no art. 60, I, II e III e §§2º, 3º e 5º da CF/88 e se dividem 
em subjetivas e objetivas. As limitações formais subjetivas estão relacionadas com a competência 
para propositura de emendas à Constituição. A iniciativa para propor uma emenda constitucional 
é menos ampla que a iniciativa legislativa geral. De acordo com os incisos do art. 60 são 
legitimados um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 
Federal; o Presidente da República; ou mais da metade das Assembleias Legislativas das 
unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus 
membros. 

Existem também as limitações formais objetivas relacionadas ao processo de discussão, votação, 
aprovação e promulgação das emendas constitucionais. Diferentemente do processo legislativo 
ordinário, e como consequência da rigidez constitucional, a proposta de emenda será discutida e 
votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos e só será aprovada se obtiver, em 
ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros (art. 60, §2º da CF/88). Além disso, 
matéria constante de projeto de emenda constitucional rejeitada ou prejudicada não pode ser 
objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa (CF, art. 60, § 5º). Importante frisar, para 
completude da resposta, que nas emendas não há possibilidade de veto presidencial ou 
necessidade de sanção, cabendo às Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 
promulgá-las. 

As limitações circunstanciais são proibições de alteração da Constituição em situações 
excepcionais, de extrema gravidade e que a livre manifestação de vontade do poder reformador 
possa estar de alguma forma ameaçada. Assim, a CF/88 proíbe no art. 60, §1º a alteração do seu 
texto na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou de sítio. 

Além dessas limitações existem as limitações materiais ou substanciais, veiculadas através das 
cláusulas pétreas, estas restringem a alteração de determinados conteúdos seja de forma 
expressa, em situações diretamente previstas na Constituição (CF, art. 60, § 4. º), ou de maneira 
implícita, visando a proteção de institutos e valores imprescindíveis à preservação da identidade 
constitucional ou à continuidade do processo democrático. 

As cláusulas pétreas estão expressas no art. 60, §4º da CF/88 e representam imposições de 
limites materiais às propostas de emendas à Constituição, com a finalidade de preservar o 
núcleo essencial dos seus princípios e institutos. Na Constituição Federal de 1988 são cláusulas 
pétreas a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; separação 
dos Poderes; e os direitos e garantias individuais. Estas cláusulas não representam uma vedação 
integral à alteração do texto nesses temas, mas a extinção dos temas que integram o núcleo 
essencial da Constituição. Exatamente por isso que o §4º do art. 60 da CF/88 determina que 
sobre as cláusulas pétreas não serão objeto de emendas tendentes a aboli-las. 

No que toca a relação entre as emendas constitucionais e o direito adquirido é importante, antes 
de tudo, dizer que direito adquirido é aquele que já foi incorporado ao patrimônio jurídico de 
uma pessoa física ou jurídica, podendo ser exercido a qualquer momento. Este direito encontra-
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se assegurado no art. 5º, XXXVI da CF/88 que prevê que “a lei não prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’’. As emendas constitucionais, obra do Poder 
Constituinte Derivado Reformador não podem eliminar o direito adquirido, ante a inclusão como 
cláusula pétrea dos direitos e garantias individuais. Os ensinamentos doutrinários (cite-se Daniel 
Sarmento, José Afonso da Silva, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, dentre outros) entendem que 
o direito adquirido não é oponível ao Poder Constituinte Originário, mas deve ser preservado 
pelo Poder Constituinte Derivado.  

Por fim, as cláusulas pétreas implícitas são aquelas que impedem a atuação do legislador 
constituinte derivado reformador para abolir, mas não estão expressamente previstas no rol de 
situações indicadas no art. 60, §4º da CF/88. De acordo com Marcelo Novelino dentre as 
cláusulas pétreas implícitas estão as limitações impostas pelo Poder Constituinte Originário ao 
Poder Reformador. Permitir ao poder inferior o afastamento dos limites estabelecidos pelo 
poder superior seria um contrassenso, um desrespeito à autoridade deste. Assim, a corrente 
dominante da doutrina constitucional brasileira não admite, por exemplo, alterações nos limites 
circunstanciais, formais ou materiais previstos na CF/88. Essa alteração representaria o que se 
chama de dupla reforma (reforma em dois tempos ou dupla revisão), onde se altera uma 
determinada norma criada pelo Poder Constituinte Originário e que impôs uma limitação ao 
poder constituinte derivado reformador, para posteriormente, através de uma nova reforma 
constitucional, modificar o que antes era considerada uma limitação ao poder de reforma 
constitucional. 

Questão 3 (sugere-se que a resposta seja elaborada em no máximo duas laudas). 

O jurista J.C. Gray (The Nature and Sources of Law, 1902) dizia que “as leis são fontes do Direito, 
e não partes do Direito”. Ao seu lado, J. Austin (The Province of Jurisprudence Determined, 
1932) frisava que “o direito constitucional é apenas a moral positiva”, enquanto Hans Kelsen 
(Theory of Law and State, 1949) visualizava por inteiro um sistema jurídico-legal e, assim, 
enfatizava que “a primeira norma genuína instituindo a sanção está contida na segunda, e assim 
por diante”. Então, para H.L.A. Hart (O Conceito do Direito, 1961), o Direito passou a ser “uma 
união de regras primárias e secundárias”. Por sua vez, em A Justiça de Toga, Ronald Dworkin, 
apegado à importância dos princípios e da própria e correta justiça aplicada nos tribunais, utilizou 
passagem histórica como figura de retórica, para registrar que, “Quando Oliver Wendell Holmes 
era juiz da Suprema Corte, certa vez ele deu carona ao jovem Learned Hand, quando ia para o 
trabalho. Ao chegar a seu destino, Hand saltou, acenou para a carruagem que se afastava e gritou 
alegremente: ‘Faça justiça, juiz!’ Holmes pediu para o condutor que parasse e voltasse, para a 
surpresa de Hand. ‘Não é esse o meu trabalho!’, disse Holmes, debruçado na janela. A 
carruagem então fez meia-volta e partiu, levando Holmes para o trabalho, que, supostamente, não 
consistia em fazer justiça”. Para muitos e, em especial, para Alf Ross, “há uma relação entre o 
direito vigente e a ideia de justiça”. Portanto e sem dúvida, uma grande indagação jurídica por 
certo ainda persiste.  

Nesse sentido, disserte sobre “o que é o direito” e sobre “como as convicções morais de um 
juiz podem influenciar seus julgamentos acerca do que é o direito”.  
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Em sua resposta deverá, necessariamente, também analisar e contextualizar:  

a) Justiça e Moral;  

b) Direito e Moral; 

c) Direito e Justiça;  

d) Política Jurídica. 

Comentários 

Pressupondo como correto o adágio “onde há sociedade, há direito” (“ubi societas, ibi 
jus”), é válido asseverar que, ao longo da história da humanidade, sempre se questionou acerca 
do que é direito e quais suas implicações com a moral e justiça, com maior ou menor 
complexidade. No fim, verificar-se-á que o Direito pode ser tido como um sistema composto de 
regras primárias e secundárias, ou regras e princípios que se interagem por meio dos elementos 
coação, validez e interdependência, e guardam alguma ligação com a ideia de justiça (regra de 
reconhecimento de Alf Ross). 

Ao longo da história, os conceitos de Direito, Justiça e Moral eram, inicialmente, 
intrinsecamente relacionados. No início da filosofia com Tales de Mileto, vigorava o 
jusnaturalismo cosmológico, no qual os três conceitos eram ligados à ordem da natureza e seus 
eventos físicos. 

Com o perpassar dos séculos, passou-se a subsidiar o direito, moral e justiça nas 
divindades, sendo estas a origem e a explicação dos três fenômenos. Assim, para este 
jusnaturalismo teológico, a fonte do direito e da justiça era a lei divina, na qual a lei dos homens 
deveria se basear para reger as relações no seio da sociedade (Sto Tomas de Aquino). 

Já com o iluminismo e o renascimento, ganhou força o jusnaturalismo racionalista que, por 
sua vez, explicava o direito e a justiça por meio da razão. Para tal corrente, o intelecto seria 
capaz de extrair o conceito de justiça por meio de abstrações teóricas e positivar leis cujas 
normas (resultado da interpretação das leis) efetivassem os direito naturais anteriormente 
racionalizados. Esteve sob a referida influência jusracionalista a escola da exegese francesa, a 
escola analítica inglesa e a jurisprudência dos conceitos alemã. Sob tal enfoque, havia ênfase 
enorme no aspecto lógico e sintático da norma, sendo que o conteúdo da lei era extraído por 
meio de interpretações literais (“bouche de la loi”). 

Segundo Lênio Streck, as características acima salientadas expõe claramente o positivismo 
exegético que predominava à época. Tal concepção, frisa-se, se diferencia do positivismo 
normativista de Hans Kelsen que, embora partidário do positivismo, e, portanto, partidário de 
explicação puramente racional do sistema jurídico, defendia não uma interpretação exegética e 
literal do texto normativo. Ao revés, no capítulo VIII da Teoria Pura do Direito, advoga a 
existência de uma liberdade decisória do juiz, desde que dentro da moldura normativa. 

Refratários à concepção extremamente abstrata do Direito, surgiram a escola do direito 
livre na França (Leon Duguit), jurisprudência dos valores na Alemanha (Radbruch) e realismo 
jurídico psicológico de Uppsala e comportamental dos norte-americanos. Alf Ross ainda funde 
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algumas características dos dois realismos para criar concepção única do Direito e sua ligação 
com a moral e a justiça, sempre tendo como desiderato contrapor-se às antigas formulações 
metafísicas desses conceitos. 

Essas correntes contrárias à ideia positivista e, portanto, à confiança na explicação 
puramente racional das ciências humanas (Augusto Comte) pendiam para uma aproximação 
entre Direito, Moral e Justiça. 

Isso porque, para Kelsen (positivista normativo), o Direito deveria se apartar da moral, 
sociologia, psicologia etc. São círculos que não se tocam. Ademais, por meio das obra “A ilusão 
da Justiça” e “O que é Justiça” asseverou ser impossível encontrar sentido unívoco para o 
termo. 

Contudo, existem outras posições de autores expressivos. Georg Jekkinek, por exemplo, 
dizia que o Direito é o mínimo ético (círculos concêntricos). Já Miguel Reale diz serem os dois 
conceitos representados por círculos secantes, pois existem normas amorais (ex: leis de trânsito) 
e imorais (segundo alguns, a colaboração premiada). Ronald Dwordin, a seu turno, salienta que o 
direito é um ramo da moral, sendo que, mormente nos “hard cases”, o juiz se vale de regras 
morais para solucionar as contendas. O magistrado possui responsabilidade política de proferir 
decisões coerentes e íntegras, de modo a perpetuar a história institucional do Direito que, por 
sua vez, é permeado de regras morais. Alf Ross, por derradeiro, chega a se referir à regra de 
reconhecimento, que seria um substrato com íntima ligação com a moral, que confere 
legitimidade às regras primárias e secundárias. 

Sabe-se, consoante Miguel Reale, que a moral é interna e não é dotada de coercibilidade, 
ao passo que o Direito é heterônomo, bilateral atributivo, e possui a coercibilidade como 
elemento fulcral. Contudo, é absolutamente possível asseverar que as leis são permeadas pela 
moral da sociedade. E mais, em muitos casos nos quais não há previsão legislativa, deve o 
magistrado verificar a história institucional dos institutos jurídicos e do próprio ordenamento 
(permeado pela moral) para decidir. A moral, segundo Habermas, tem uma relação de co-
originalidade com o Direito. 

Portanto, percebe-se que Direito, Moral e Justiça estão intrinsecamente relacionados. 
Embora não haja pacificação sobre qual o grau de sua interação, é possível constatar, conforme 
Radbruch, que uma lei extremamente injusta não é lei e, portanto, o Direito não comporta 
injustiças patentes. 

Não há conceito unívoco de Justiça (Aristóteles, Platão, Kant, Hegel, Alf Ross etc.), mas é 
possível dizer que o Direito é sistema cujo fim é promover a coesão social e buscar justiça, 
podendo esta ser tida, como afirma Ross, com a sobrelevação da meritocracia, correção de 
desigualdades e a cada um conforme sua capacidade. 

Ao mesmo tempo que a Política dá origem ao Direito, este conforma a Política, com o 
desiderato de efetivar um verdadeiro Estado Democrático de Direito, espaço onde as normas 
são respeitadas, cumpridas e promovem situações minimamente morais e justas. 

Questão 4 (sugere-se que a resposta seja elaborada em no máximo duas laudas). 
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Em tema de validade, vigência e eficácia da lei no tempo, discorra sobre: 

a) diferenciação entre vigência, validade e eficácia da lei no tempo, no ambiente do Estado 
Constitucional de Direito; 

b) início da vigência da lei; 

c) término da vigência da lei; 

d) repristinação; 

e) causas patológicas de perda de validade, vigência e/ou eficácia da lei; 

f) ultratividade da lei (cite um exemplo de ultratividade da lei). 

Comentários 

Régua de Correção (Estratégia) 

A) (i) A vigência da lei é o predicado temporal da norma. A vigência é o lapso temporal em que a 
lei possui força vinculante, que possui vigor, ou seja, que possui obrigatoriedade.  

(ii) Já a validade da lei diz com a compatibilidade ou não com o sistema jurídico-normativo e pode 
ser analisada sob o aspecto formal ou material. 

(iii) A eficácia é a aptidão para gerar efeitos, ou seja, é a possibilidade de produção concreta de 
efeitos. 

B) O início da vigência da lei ocorre após o período de “vacatio legis”, interregno destinado a 
dar conhecimento social do teor da norma. Aqui, é essencial citar o art. 1° da LINDB. Assim, a lei 
adquire vigência no Brasil em 45 dias após a sua publicação, salvo se houver disposição diversa 
no próprio texto legal, ou três meses após a publicação, se no estrangeiro. 

C) Uma vez vigente, a norma vigorará até que haja a sua revogação. Trata-se do Princípio da 
continuidade da lei (LINDB, art. 2°). 

D) a repristinação é o fenômeno em que a lei já revogada readquire vigência pela revogação da 
sua lei revogadora. No direito brasileiro, via de regra, não há repristinação, salvo quando a lei 
expressamente apontar (repristinação expressa), não se falando, portanto, em repristinação 
tácita (LINDB, art. 2° §3°). No ponto, como exceção, pode-se falar de efeito repristinatório da 
declaração de inconstitucionalidade no controle abstrato de constitucionalidade, na voz da 
jurisprudência do STF 

E) Aqui temos a declaração judicial de inconstitucionalidade, como reconhecimento da 
invalidade da norma. Ademais, embora não aceito no Brasil, podemos citar ainda o “desuetudo” 
e a própria ausência de eficácia social, eventualmente adquirida pela norma. 



 

 

 

 

9 

F) A ultratividade, também chamada de pós-atividade, é a produção de efeitos por uma lei já 
revogada. O exemplo típico é a aplicação das regras do CC/16 a uma sucessão aberta durante 
sua vigência, mas que a ação de inventário foi proposta já na vigência do CC/02.  

SENTENÇA 

Cível 

Com base no seguinte relatório, de situação hipotética, elabore sentença cível, contendo 
fundamentação e dispositivo: 

Trata-se de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 
com fulcro no Processo Disciplinar nº RS.1234.56777, instaurado no seio da Caixa Econômica 
Federal, em desfavor de seu empregado JOÃO DA SILVA, escritutário, e de JULIANA ALVES, 
estagiária, qualificados nos autos.    

Na inicial, o parquet afirma que os réus, em parceria e comunhão de vontades, nas condições de 
escriturário e estagiária da agência da Caixa Econômica Federal do Município de Antares (RS), 
praticaram atos de improbidade que importaram em enriquecimento ilícito para ambos, 
consistentes: (a) na concessão irregular de crédito a ele próprio, João da Silva, bem como a 
pessoas jurídicas por ele administradas ou titularizadas por parentes seus e de seu cônjuge 
mulher. Para tanto, teriam, em especial, inserido informações falsas relativas ao faturamento das 
referidas empresas no Sistema de Análise de Riscos de Crédito da aludida instituição financeira 
(SIRIC), também informando falsamente, em determinada operação realizada em favor de 
microempresa de sua titularidade, o oferecimento de caução em garantia, na verdade, 
inexistente; (b) na inserção de outras informações inexatas no SIRIC, relacionadas a liquidações e 
renovações de operações de crédito, possibilitando a contratação indevida de novas operações 
antes da liquidação de operações anteriores, ou seja, a consequente "rolagem" das dívidas em 
benefício próprio; (c) no depósito em custódia-caução de cheques fraudados, vinculados a 
contas-correntes inativas ou encerradas, tudo com a finalidade de liberação de limite flutuante 
de crédito em seu benefício. Para "cobrir" o valor de alguns desses cheques, João da Silva teria 
realizado transferências com créditos provenientes de contas de pessoa física e de pessoa 
jurídica titularizada por ele próprio, bem ainda novas operações de crédito pessoal − ademais, 
vários desses cheques foram excluídos pelos réus da custódia-caução antes da data prevista para 
apresentação, com o fito de evitar a percepção da fraude; (d) na apropriação, em proveito 
próprio ou de empresa com a qual João da Silva mantinha vínculo, de valores existentes em 
contas de clientes, deixados sob sua guarda.    

Sustenta o Ministério Público Federal que todas as operações acima referidas foram realizadas 
em parceria pelos dois réus, com a utilização da senha pessoal de Juliana, visto que o controle 
sobre as operações dos escriturários era mais rígido.   
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Extrai-se ainda da exordial que tais condutas, além de se apartarem das normas internas da 
instituição financeira, causaram prejuízo financeiro à Caixa Econômica Federal que importou, na 
data de apuração, em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).   

 Requereu o Ministério Público Federal, liminarmente, a decretação da indisponibilidade dos 
bens dos réus, bem como sua condenação nas penas previstas em caso de prática de atos de 
improbidade administrativa e mais indenização por danos morais, tendo em vista o abalo na 
credibilidade da instituição financeira perante os clientes cujas contas e cujos cheques foram 
utilizados nas fraudes.   

Foi deferido o pedido de decretação de indisponibilidade de bens, inclusive de salários, e 
deferida a juntada das provas produzidas na ação penal ainda em curso contra os réus, dando 
conta dos mesmos fatos aqui sindicados, ora em fase de alegações finais.   

Notificados, os réus  apresentaram defesa preliminar, negando a prática das condutas que lhes 
foram imputadas, pois, em suma, a análise de risco e a aprovação de operações envolvendo 
funcionário da Caixa Econômica Federal, mesmo na condição de sócio de pessoa jurídica, não 
podem ser realizadas por ele próprio, reclamando, ademais, a sua aprovação pelo Comitê de 
Crédito da agência e a contratação por gerente concessor diverso do tomador. Sustentaram, 
ainda, que é corriqueiro no âmbito da Caixa Econômica Federal alimentar o sistema SIRIC com 
dados financeiros sem efetiva comprovação, bem como, em relação a operações tomadas por 
funcionários, com dados fictícios correspondentes à garantia de caução inexistente (já que ela 
não lhes é exigida). O primeiro réu aduziu que tentou renegociar o débito em discussão, 
negando ter assinado cheques de titularidade de clientes, à exceção de apenas um, por ele 
firmado por engano. Ambos ressaltaram ter sido absolvidos de responsabilidade pela prática dos 
fatos apurados no âmbito do processo disciplinar RS.1234.56777 levado a efeito 
administrativamente. Finalmente, sustentaram que, se eventualmente obraram em erro, 
certamente não o fizeram de má-fé.   

A inicial foi recebida, visto que os  argumentos invocados pelos réus remetiam ao exame da 
prova.   

Citado pessoalmente, o primeiro réu apresentou contestação, sustentando preliminarmente: (a) 
a ilegitimidade do Ministério Público Federal para ajuizar ação em defesa do patrimônio da 
Caixa Econômica Federal; b) a sua ilegitimidade passiva, em razão de ser empregado regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não servidor público; c) a necessidade de suspensão 
da presente ação até que seja julgada a ação penal, ora em fase de alegações finais, na qual 
estão em discussão os mesmos fatos aqui narrados; d) a indisponibilidade de bens decretada 
pelo juízo não pode abranger bens adquiridos anteriormente aos atos referidos como ímprobos, 
devendo limitar-se ao valor do alegado dano causado ao erário ou ao patrimônio ilicitamente 
construído a partir do enriquecimento ilícito (adquirido posteriormente ao ato de improbidade); 
e) a impenhorabilidade de salários, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil; f) 
a nulidade dos depoimentos emprestados da ação penal em curso. No mérito, negou a prática 
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de qualquer ato de improbidade, admitindo meras irregularidades no exercício da função, tanto 
que foi absolvido no processo administrativo-disciplinar. Alegou ainda a inviabilidade de ser 
pleiteada indenização por danos morais em sede de improbidade administrativa.   

A segunda ré, por sua vez, alegou, em preliminar, que sua condição de mera estagiária, sem 
vínculo estatutário ou trabalhista com a Caixa Econômica Federal, garante sua ilegitimidade 
passiva para a ação de improbidade, podendo os fatos, quiçá, ser sindicados em outra sede. No 
mérito, repisou os argumentos apontados pelo primeiro réu, afirmando, ainda, ter agido no 
estrito cumprimento de seu dever funcional − visto que João da Silva era seu superior 
hierárquico −, sem ter ciência do eventual caráter ilícito das ações.   

O Ministério Público Federal apresentou réplica, rebatendo os argumentos declinados pelas 
defesas e reiterando suas razões iniciais.   

A Caixa Econômica Federal manifestou seu interesse em ingressar no feito, na condição de 
assistente simples, o que foi deferido pelo juízo em decisão que restou irrecorrida.   

Foram juntados documentos pelo primeiro réu.   

Após, foram juntados documentos pela Caixa Econômica Federal, correspondentes às operações 
de crédito liquidadas pelo primeiro réu.   

Na sequência, foram tomados os depoimentos pessoais dos réus e produzida prova 
testemunhal, em que foram ouvidos funcionários da Caixa Econômica Federal, seus colegas.   

Por fim, o juízo abriu prazo para oferecimento de alegações finais, por meio de memoriais.   

Em alegações finais, o Ministério Público Federal examinou a prova produzida, reiterando suas 
alegações iniciais e pugnando pela procedência do pedido. Disse, ainda, que:   

a) no aludido processo administrativo, apurou-se apenas uma pequena parcela dos fatos 
ora imputados aos requeridos, sendo que, no tocante a eles, o Conselho Disciplinar da Caixa 
Econômica Federal os isentou de responsabilidade por não considerar "inequivocamente 
comprovada a falta grave" − vale dizer, em tal expediente administrativo, sequer restou 
demonstrado que os fatos não aconteceram ou que os réus não foram seus autores;   

b) a prova dos autos foi conclusiva quanto a terem os réus atuado decisivamente para a 
concessão fraudulenta de créditos irregulares a João da Silva ou a  pessoas jurídicas por ele 
faticamente administradas, quais sejam, as empresas ROSANA LEMOS − ME (a qual outorgara, 
na época, poderes de administração ao primeiro réu e à sua esposa, Maria da Silva), JULIANA 
SOUZA − ME (cuja titular era casada com o irmão da então esposa do réu) e JOÃO DA SILVA − 
ME (firma individual titularizada pelo próprio réu);   
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c) há prova material de terem os réus fraudado cheques de contas encerradas, sem 
movimentação ou mesmo ativas, os quais teriam sido entregues à instituição financeira em 
custódia-caução com a finalidade de liberação de limite flutuante, bem como se apropriado de 
valores pertencentes a cliente e realizado comandos de créditos contingenciais indevidos;   

d) é possível a indisponibilização parcial de salários;   

e) a quebra do sigilo bancário de Juliana comprovou ter ela recebido em sua conta-
corrente na mesma agência da Caixa Econômica Federal vários depósitos de valores oriundos da 
empresa JOÃO DA SILVA − ME no transcorrer do período em que ocorreram as fraudes.   

Por seu turno, os réus ofertaram memoriais, reiterando questões já levantadas no curso do feito, 
especialmente a inexistência de provas de que tenham praticado os atos mencionados na inicial 
e a não caracterização de ato de improbidade, pela inexistência de dolo ou culpa, bem como de 
prejuízo ao patrimônio público. Requereram, a final, a improcedência dos pedidos.   

A Caixa Econômica Federal, em alegações finais, reportou às já apresentadas pelo Ministério 
Público Federal.   

Vieram os autos conclusos para sentença.   

É o relatório. Decido.   

Comentários 

Não foi localizado no site do TRF 4ª região o gabarito desta sentença, sugiro o seguinte: 

Gabarito (Sugerido pelo Estratégia) Pontuação 
Máxima 

a. Preliminares:  
A liminar de indisponibilidade de bens deve ser reajustada a fim de se 
desconsiderar as verbas com natureza de salário. 
As demais preliminares arguidas pela defesa devem ser motivadamente 
rechaçadas, com base na legislação e na jurisprudência. 

2,00 

b. Mérito 
b.1. Os réus praticaram, em parceria e comunhão de vontades, sendo JOÃO 
DA SILVA na condição de escriturário e JULIANA ALVES na condição de 
estagiária, atos de improbidade administrativa que importam em 
enriquecimento ilícito. 
b.2. Descrever de que forma os réus concorreram para o ato ímprobo e quais 
provas juntadas aos autos demonstram a atuação de cada um. 
b.3. Afastar, de forma motivada e fundamentada na legislação e na 
jurisprudência, as alegações apresentadas pela defesa no mérito. 
b.4. JULIANA é agente público para fins de improbidade. 

3,00 
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b.5. Caso se amolda a atos de improbidade que implicam em enriquecimento 
ilícito, previsto no art. 9, da Lei nº 8.429/92. 
b.6. (in)aplicação de dano moral coletivo. 
c. DISPOSITIVO 
c.1. julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, 
resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 
Civil, para: a) rejeitar o pedido de indenização por danos morais coletivos; b) 
condenar os réus JOÃO DA SILVA e JULIANA ALVES pela prática do ato de 
improbidade administrativa descrito no art. 10º, VI, da Lei nº 8.429/92, 
sujeitando-os às penas do art. 12, II da mesma lei. 
c.2. Realizar de forma fundamentada a dosimetria das penas aplicadas. 
c.3. Aplicar, de forma motiva, multa civil, ressarcimento ao erário, perda de 
função pública. 

 5,00 

TOTAL 10,00 

Sugestão de Reposta 

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. 

DA FUNDAMENTAÇÃO 

Das Preliminares 

O réu JOÃO DA SILVA alegou a ilegitimidade do Ministério Público Federal para ajuizar ação em 
defesa do patrimônio da Caixa Econômica Federal. Tal alegação não merece ser atendida tendo 
em vista que o Ministério Público Federal possui tal legitimidade haja vista a natureza jurídica de 
empresa pública federal da Caixa Econômica Federal, em respeito ao previsto no art. 109, I, da 
Constituição Federal de 1988. 

Verifica-se a legitimidade de JOÃO DA SILVA para figurar no polo passivo da demanda uma vez 
que se trata de funcionário público de empresa pública federal lesada, ainda que regido pela 
CLT. O art. 2º da Lei nº 8.429/92 reputa agente público todo aquele que exerce, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou 
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função. 

Do mesmo modo, não há que se falar em suspensão da presente ação até que seja julgada a 
ação penal, uma vez que o conhecimento e processamento daquela independe desta. Em outras 
palavras, a ação de improbidade administrativa e a ação penal possuem natureza jurídica 
diversas e o julgamento de uma independe da outra. 

O réu JOÃO DA SILVA, pleiteou a redução dos valores no que tange a indisponibilidade de bens 
decretada, solicitando que que o parâmetro a ser utilizado na indisponibilidade seja valor do 
alegado dano causado ao erário ou ao patrimônio ilicitamente construído a partir do 
enriquecimento ilícito. De acordo com o réu, indisponibilidade de bens decretada pelo juízo não 
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pode abranger bens adquiridos anteriormente aos atos referidos como ímprobos. De acordo 
com o art. 7º, p. único e com a jurisprudência dos tribunais superiores, a indisponibilidade de 
bens deverá ser o suficiente garantir para integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo 
patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, sendo possível a sua decretação para abranger 
inclusive bens adquiridos anteriormente aos atos ímprobos. 

No que se refere à impenhorabilidade de salários, merece razão a alegação da defesa ao 
sustentar violação a impenhorabilidade de bens previstas no art. 833, IV do NCPC, não podendo 
a indisponibilidade recair sobre os salários, tendo em vista sua impenhorabilidade, nos termos 
do entendimento jurisprudencial. (REsp 1164037/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ 
Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2014, 
DJe 09/05/2014). 

Em relação a nulidade dos depoimentos emprestados da ação penal em curso, o pedido da 
defesa não deve ser atendido, uma vez que é admissível o empréstimo de provas produzidas na 
ação penal para instruir ação de improbidade administrativa. 

Por outro lado, a ré JULIANA ALVES informou não possuir legitimidade passiva para a ação de 
improbidade em razão de sua condição de estagiária. Tal pedido não merece ser atendido, uma 
vez que, nos termos do art. 2º da Lei 8.429/92, estagiário é considerado agente público para fins 
de improbidade, de acordo com a jurisprudência sedimentada no STJ. 

Logo, quanto as preliminares arguidas, apenas indisponibilidade de bens deve ser reajustada a 
fim de se desconsiderar as verbas com natureza de salário. 

Do Mérito 

Em respeito ao princípio da moralidade, o § 4º do artigo 37 da CF/88 dispõe que " Os atos de 
improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função 
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas 
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível". 

A Lei 8.492/1992, por sua vez, se encarregou de regulamentar a matéria e de prever sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, 
cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional. 

O art. 2º da lei 8.492/1992 define o que é agente público para fins de improbidade 
administrativa como: “todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, 
por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou 
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior”. 

Percebe-se que nosso ordenamento jurídico se destina a tutelar os princípios basilares de nossa 
administração pública e coibir atos que impliquem em enriquecimento ilícito ou causem prejuízo 
ao Erário. 
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Isto posto, passamos à análise das imputações feitas na inicial. 

Na inicial, o Ministério Público Federal, afirmou que os réus praticaram, em parceria e comunhão 
de vontades, sendo JOÃO DA SILVA na condição de escriturário e JULIANA ALVES na condição 
de estagiária, atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito. 

De acordo com as imputações, os réus teriam inserido informações falsas relativas ao 
faturamento das referidas empresas no Sistema de Análise de Riscos de Crédito da aludida 
instituição financeira (SIRIC), também informando falsamente, em determinada operação 
realizada em favor de microempresa de sua titularidade, o oferecimento de caução em garantia, 
na verdade, inexistente, tudo isso com o objetivo de promover a concessão irregular de crédito 
a JOÃO DA SILVA, bem como a pessoas jurídicas por ele administradas ou titularizadas por 
parentes seus e de seu cônjuge mulher. 

Ainda de acordo com o parquet, os réus inseriram outras informações inexatas no SIRIC, 
relacionadas a liquidações e renovações de operações de crédito, possibilitando a contratação 
indevida de novas operações antes da liquidação de operações anteriores, ou seja, a 
consequente "rolagem" das dívidas em benefício próprio. 

De acordo com a acusação, os réus promoveram o depósito em custódia-caução de cheques 
fraudados, vinculados a contas-correntes inativas ou encerradas, com a finalidade de liberação 
de limite flutuante de crédito em seu benefício. Após adotada tal medida, o réu João da Silva 
teria realizado transferências de terceiros para “cobrir” o valor desses cheques. Além disso, 
alguns desses cheques teriam sido excluídos pelos réus da custódia-caução antes da data 
prevista para a apresentação. 

Por fim, foi imputada aos réus a conduta de apropriação de valores em contas de clientes, em 
favor de JOÃO DA SILVA ou de empresa com a qual JOÃO mantinha vínculo. 

De acordo com as imputações, o modus operandi consistia na realização de operações com 
utilização da senha pessoal de Juliana (estagiária). 

Os fatos apresentados pelo parquet, demonstram, além de violação aos normativos internos da 
empresa pública federal, prejuízos causados à Caixa Econômica Federal na importância de R$ 
300.000,00 na data da apuração. 

No mérito, JOÃO DA SILVA alegou que os fatos tratam de mera irregularidade no exercício da 
função e que, inclusive, foi absolvido no âmbito do processo administrativo-disciplinar que 
respondia junto a CEF. De acordo com o apresentado pelo Ministério Público Federal, o 
processo administrativo-disciplinar não apresentou resultado conclusivo, sequer foi capaz de 
demonstrar a ocorrência dos fatos e a sua autoria. Em resumo, a absolvição no âmbito 
administrativo em nada acrescenta a esta ação de improbidade haja vista sua falta de provas. 
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O Ministério Público Federal conseguiu demonstrar que o réu JOÃO DA SILVA exercia o 
controle da empresa JOÃO DA SILVA – ME (sócio de fato e de direito) e também de outras 
empresas, nas quais atuava como sócio de fato, estando a propriedade titularizada por terceiros, 
a saber: ROSANA LEMOS − ME (a qual outorgara, na época, poderes de administração ao 
primeiro réu e à sua esposa, Maria da Silva), JULIANA SOUZA − ME (cuja titular era casada com 
o irmão da então esposa do réu). 

De acordo com os documentos juntados aos autos, foi possível constatar que os réus fraudaram 
cheques de contas de clientes do banco que se encontravam em custódia-caução com o objetivo 
de liberação de limite fluente. 

Demonstrada a forma de atuação dos réus, é necessário apontar onde reside o dolo do primeiro 
réu. JOÃO DA SILVA, de acordo com sua defesa, teria atuado apenas com mera irregularidade. 
Após a instrução do feito, percebeu-se que JOÃO recebeu os valores oriundos do esquema 
fraudulento em conta de pessoas jurídicas de sua titularidade e de outras pessoas, nas quais o 
próprio JOÃO exercia o poder de fato. Tais fatos, são idôneos para demonstrar a atuação dolosa 
do réu na empreitada fraudulenta. 

No mérito, a ré JULIANA ALVES alega não ter conhecimento da ilicitude dos fatos e que estava 
agindo em estrito cumprimento do dever funcional, em obediência às determinações de seu 
superior hierárquico JOÃO DA SILVA. A atuação de JULIANA ALVES é alinhada a de JOÃO DA 
SILVA na empreitada criminosa, a alegação de que a ré atuava em estrito cumprimento do dever 
funcional não se sustenta frente a quebra de sigilo bancário, pelo qual foi possível comprovar o 
seu recebimento em conta pessoal de vários depósitos oriundo da empresa JOÃO DA SILVA – 
ME (titularizada pelo outro réu), justamente no período em que ocorreram as fraudes. Tal fato, 
deixa evidente o dolo de JULIANA que, mesmo na função de estagiária, empregou seus poderes 
para empregar a fraude no sistema de concessão de crédito juntamente com JOÃO DA SILVA, 
tendo, ao final, recebido parte do proveito do ilícito em sua conta corrente. 

Logo, JULIANA ALVES também é responsável pelo ato ímprobo apontado na inicial. 

Por todo o exposto, verifica-se que o caso se amolda a atos de improbidade que implicam em 
enriquecimento ilícito, previsto no art. 9, da Lei nº 8.429/92. 

Em que pese a jurisprudência dos tribunais ter admitido a ocorrência de dano moral coletivo em 
ações de improbidade administrativa. Para incidência de indenização por dano moral coletivo 
não basta a ocorrência de ato de improbidade administrativa, é necessário que o autor da ação 
consiga demonstrar a repercussão do dano no meio social, ou outro fato relevante que o 
justifique, o que não ocorreu no caso em apreço, sendo insuficiente o fato de ter gerado abalo 
na credibilidade da instituição financeira perante os clientes cujas contas e cujos cheques foram 
utilizados nas fraudes. 

DISPOSITIVO 
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Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE procedentes os pedidos formulados na inicial, 
resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) 
rejeitar o pedido de indenização por danos morais coletivos; b) condenar os réus JOÃO DA 
SILVA e JULIANA ALVES pela prática do ato de improbidade administrativa descrito no art. 9 da 
Lei nº 8.429/92, sujeitando-os às penas do art. 12, II da mesma lei. 

Autorizo, por sentença, somente o levantamento dos valores comprovadamente decorrentes de 
salário bloqueados a título de indisponibilidade de bens, mantendo-se os demais bloqueios. 

Passo à dosimetria das penalidades aplicáveis aos réus, nos termos do artigo 12, caput, e inciso 
II, da Lei n. 8.429/1992. 

Tendo em vista a ocorrência de prejuízo ao erário no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 
na data da apuração e considerando que ambos os réus concorreram para a fraude, condeno-os 
ao pagamento solidário deste prejuízo em benefício da Caixa Econômica Federal, nos termos do 
artigo 18 da Lei n. 8.429/1992, com os acréscimos de lei. 

Aplico a sanção de perda da função pública aos réus, tendo em vista a atuação dolosa na 
empreitada fraudulenta que, desde o início, se mostrou destinada a causar prejuízo à empresa 
pública federal. Tal sanção é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade 
tendo em vista que a manutenção do exercício da função pública implica em potencial 
ocorrência de novas fraudes. 

No tocante à multa civil, condeno o réu JOÃO DA SILVA ao pagamento do equivalente a R$ 
300.000,00, tendo em vista que sua conduta foi fundamental para ocorrência da empreitada 
delitiva. Além disso, pelo fato de ter assumido papel centralizador e determinante para o 
resultado danoso. 

Com relação a JULIANA ALVES, condeno-a ao pagamento do equivalente a R$ 100.000,00 em 
razão de sua atuação de menor importância se comparada com a do primeiro réu. 

Deixo de condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em face do 
disposto no artigo 128, § 5º, II, "a", da Constituição Federal. 

Com o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Local, data. 

Juiz de direito substituto. 
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Penal 

Com base no seguinte relatório, de situação hipotética, elabore sentença penal, contendo 
fundamentação, dispositivo e dosimetria: O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ofereceu denúncia 
em face das pessoas abaixo qualificadas:    

a) JOSÉ MANUEL DE CRISTO, brasileiro, casado, motorista, filho de Paulo de Cristo e 
Maria Manuela de Cristo, nascido em 23/02/1970, inscrito no CPF/MF sob nº 123456789-10, 
residente na Rua 25 de Março, 13, em Cascavel/PR;   

b) JOÃO ROBERTO PALINSKI, brasileiro, divorciado, empresário, filho de João Palinski e 
Marieta Silva Palinski, nascido em 07/03/1966, inscrito no CPF/MF sob nº 987654321-10, 
residente na Avenida Paraná, 1551, em Cascavel/PR;   

c) EDUARDO MÔNICA PALISNKI, brasileiro, casado, empresário, filho de Paulo Palinski e 
Mônica Palinski, nascido em 16/06/1968, inscrito no CPF/MF sob nº 456789123-23, residente na 
Avenida dos Pássaros, 234, em Cascavel/PR;   

d) BARNABÉ DA SILVA SAURO, brasileiro, solteiro, servidor público federal, filho de Silva 
Sauro e Maria dos Montes Sauro, nascido em 28/08/1994, inscrito no CPF/MF sob nº 
567123431-20, residente na Rua Beija Flor, 123, em Guaíra/PR; e   

e) JUAN CABALLERO DEL POTRO, paraguaio, casado, empresário, filho de Juan Carlos 
del Potro e Isabelita Artegon del Potro, nascido em 01/01/1986, residente na Calle del Arco, 
315-A, Assunción, Paraguay.   

Imputou-lhes a prática, em coautoria (art. 29 do Código Penal), do crime de contrabando 
(artigo 334 do Código Penal) e, ainda, a JOÃO ROBERTO e a EDUARDO, de sonegação 
tributária (artigo 1º da Lei nº 8.137/90) e falsidade documental (arts. 297 e 299 do Código 
Penal), na forma do artigo 69 do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:       

“No dia 15/09/2014, agentes da Polícia Federal e da Receita Federal do Brasil fizeram a 
apreensão de duas carretas carregadas de cigarros importados clandestinamente do Paraguai, 
na sede da empresa A&B Indústria e Comércio de Tabacos Ltda., situada em Cascavel, no 
Paraná.   

 A primeira carreta, de placas MXL-2532, estava carregada com 1.600 caixas de cigarros 
estrangeiros e era dirigida pelo primeiro réu, JOSÉ MANUEL DE CRISTO.   

 A segunda carreta, de placas MXL-3255, estava carregada com 1.750 caixas de cigarros 
estrangeiros e, por ocasião da apreensão, não se logrou identificar seu motorista.   
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 Na ocasião, ainda, foram presos em flagrante delito JOSÉ MANUEL DE CRISTO, 
motorista da primeira carreta, JOÃO ROBERTO PALINSKI e EDUARDO MÔNICA PALINSKI, 
ambos sócios-gerentes da empresa A&B Indústria e Comércio de Tabacos Ltda.   

 Encaminhadas as carretas para o depósito da Receita Federal do Brasil, foi a carga avaliada em 
R$ 2.537.000,00 (dois milhões, quinhentos e trinta e sete mil reais). Segundo laudo 
merceológico, a carga é constituída de cigarros de origem estrangeira, do Paraguai/PY, de 
marcas diversas.   

 A importação clandestina realizada pelos réus violou as normas contidas no Decreto-lei nº 
399/68 (arts. 2º e 3º), no Decreto-lei nº 1.593/77 (art. 1º), na Lei nº 9.532/97 (arts. 46 a 50) e no 
Decreto nº 6.759/09 (arts. 600 a 603).       

Na mesma data, após a apreensão das carretas, em cumprimento a mandado de busca e 
apreensão, calcado em fundada suspeita de contrabando de cigarros em larga escala, agentes 
da Polícia Federal e da Receita Federal do Brasil adentraram nas instalações da empresa A&B, 
que se dedica à fabricação de cigarros. Na sede da referida empresa, foram apreendidas cópias 
de notas fiscais e seus livros fiscais e contábeis. Foram também apreendidos os computadores 
da empresa.   

 A partir da apreensão desse material, a Delegacia da Receita Federal do Brasil instaurou novo 
procedimento fiscal para apurar a omissão/supressão de tributos federais internos. E, em face de 
divergências encontradas entre as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais 
(DCTFs)  da empresa e suas Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 
(DIPJs), o sócio-gerente da empresa foi intimado para, em 5 (cinco) dias, apresentar os extratos 
das contas bancárias mantidas pela empresa, bem como esclarecer algumas inconsistências 
verificadas. Transcorrido esse prazo, ele não os apresentou, nem prestou as informações 
solicitadas. Em razão disso, tais extratos foram solicitados diretamente pelo auditor da Receita 
Federal do Brasil às agências bancárias do município de Cascavel/ PR, que os forneceram.   

 Foram então lavrados autos de infração relativos à supressão de impostos e contribuições 
federais, no valor total de R$ 5.813.011,70 (cinco milhões, oitocentos e treze mil, onze reais e 
setenta centavos), a saber: a) do IRPJ, no valor de R$ 2.384.188,80 (dois milhões, trezentos e 
oitenta e quatro mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta centavos); b) da CSLL, no valor de R$ 
509.105,00 (quinhentos e nove mil, cento e cinco reais); c) do PIS, no valor de R$ 205.611,80 
(duzentos e cinco mil, seiscentos e onze reais e oitenta centavos); d) da COFINS, no valor de R$ 
962.106,10 (novecentos e sessenta e dois mil, cento e seis reais e dez centavos); e, e) do IPI, no 
valor de R$ 1.752.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta e dois mil reais). Tais tributos 
referem-se aos anos-base de 2011, 2012 e 2013.    

 Notificada de tais autos de infração, a empresa A&B interpôs recurso que não foi hábil a 
modificar os lançamentos. Assim, após o decurso do prazo para pagamento administrativo, os 
créditos foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional, que, em atenção ao 
solicitado pelo Ministério Público Federal, informou que, em março de 2015, promoveu a devida 
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constituição e inscrição em dívida ativa. Informou, ainda, que referidos créditos são objeto de 
cobrança na Execução Fiscal nº 5000000000.4.04.7009, perante a Vara Federal de Cascavel, uma 
vez que não foram pagos ou parcelados.   

 De acordo com a Representação Fiscal para Fins Penais nº 10980.00012345/2015-67, que 
encaminha o Processo Administrativo Fiscal nº 10980.00054321/2014-89, a sociedade 
empresária, da qual os acusados JOÃO ROBERTO PALINSKI e EDUARDO MÔNICA PALINSKI são 
sócios administradores, omitiu parte expressiva das receitas, o que foi apurado pela fiscalização 
por meio da comparação entre os valores das notas fiscais emitidas e o valor declarado em 
DCTFs. A omissão intencional de rendimentos também restou demonstrada pela análise das 
DIPJs, nas quais foram declarados, como faturamento, valores inferiores aos constantes nas 
notas fiscais. Outro ardil utilizado para suprimir tributos, inclusive para dificultar a fiscalização, 
consistiu na ausência de registro das contas bancárias e de suas respectivas movimentações nos 
livros contábeis. Aliás, a revelar a ação deliberada e consciente dos denunciados, registre-se que 
estes, intimados a comprovar a origem de diversos dos créditos constantes dos extratos 
bancários, fizeram-no mediante a apresentação de documentos falsos (invoices, guias de 
importação, notas fiscais, contratos de industrialização e contratos de créditos bancários), os 
quais estão discriminados no processo administrativo em apenso à denúncia.    

 Examinados os documentos, verificou-se que parte dos invoices e dos contratos de 
industrialização continha a assinatura de JUAN, o que comprova, acima de qualquer dúvida 
razoável, seu concurso no contrabando de cigarros. Verificou-se ainda a troca de vários e-mails 
entre JUAN e EDUARDO.   

 No curso das investigações, ainda, foi apurada a participação do auditor fiscal BARNABÉ DA 
SILVA SAURO. O exame de notas fiscais e de e-mails da empresa (com acesso judicialmente 
autorizado, nos autos da Medida Cautelar nº 5001234-67) revelou que BARNABÉ, em conluio 
com JOÃO ROBERTO e EDUARDO, autorizava e liberava a passagem dos caminhões pela 
Aduana Brasileira em Guaíra, mesmo sabedor de que os veículos transportavam cigarros 
contrabandeados do Paraguai. Em um dos e-mails apreendidos (doc. 5), BARNABÉ avisa ao 
diretor da empresa que, naquele dia, por motivos pessoais, não estaria em seu posto, 
recomendando que fosse avisado o motorista do caminhão e alterada a data de passagem pela 
aduana.   

 Consigne-se que, a partir da autorização judicial de compartilhamento de prova, BARNABÉ 
responde a processo administrativo”.       

Os réus JOSÉ MANUEL, JOÃO ROBERTO e EDUARDO foram colocados em liberdade, mediante 
o recolhimento de fiança arbitrada no valor individual de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).   

  A denúncia, instruída com o Inquérito Policial nº 1234/2014 e o procedimento criminal de 
busca e apreensão e quebra de sigilos de dados e telefônico, foi recebida em 19 de maio de 
2015.   
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 Na mesma decisão que recebeu a denúncia, o juiz determinou ao Ministério Público Federal que 
cumprisse, no prazo de 10 (dez) dias, o disposto no artigo 222-A do Código de Processo Penal, 
viabilizando, assim, a expedição de Carta Rogatória para a citação e a intimação de JUAN 
CABALLERO DEL POTRO.   

 O Ministério Público Federal peticionou postulando que, diante das limitações orçamentárias e 
do fato de o réu estar no estrangeiro, sua citação fosse realizada por edital, o que foi deferido.   

Os réus foram citados e apresentaram, por meio de defensores constituídos, resposta à 
acusação.    

Transcorrido o prazo de edital sem manifestação de JUAN, o juízo designou a Defensoria Pública 
da União para apresentar resposta, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do Código de Processo 
Penal.    

As teses apresentadas nas respostas foram todas enfrentadas e rejeitadas, não se acolhendo o 
pedido de absolvição sumária dos réus, determinando-se o prosseguimento do processo com a 
designação de audiência de instrução.   

 Foram ouvidas, durante a instrução, quatro testemunhas de acusação (policiais federais e 
auditores da Receita Federal do Brasil, que confirmaram os fatos que constituíram o objeto do 
flagrante e do lançamento fiscal) e treze de defesa (oito abonatórias e cinco que atestaram as 
dificuldades financeiras e a administração compartilhada da empresa), bem como interrogados 
os réus, à exceção de JUAN. Em seus interrogatórios, os réu negaram os fatos, à exceção de 
JOSÉ MANUEL, que admitiu o transporte dos cigarros, mas não a prática delitiva. Pelas partes 
foram juntados documentos e, por este juízo, foi indeferida a realização de prova pericial 
requerida pela defesa dos réus JOÃO ROBERTO e EDUARDO, que tinha por objeto o exame dos 
livros contábeis e a movimentação financeira da empresa.   

 Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, o Ministério Público Federal pediu a 
expedição de ofício à Procuradoria da Fazenda Nacional e ao juízo federal das execuções fiscais, 
o que foi deferido. Pelas defesas foram requeridas as seguintes diligências: juntada de 
documentos, acareação de testemunhas, produção de prova pericial e cooperação jurídica 
internacional, objetivando a apreensão de documentos no Paraguai. Pelo juízo foi deferida 
apenas a juntada de documentos, reiterando-se os argumentos da decisão anterior de 
indeferimento da perícia e reputando-se desnecessária a acareação das testemunhas ou mesmo 
a cooperação jurídica, esta por objetivar documentos acessíveis diretamente pela parte, além da 
preclusão da prova.   

 Juntados os documentos, bem como as certidões de antecedentes dos réus (uma das certidões 
mostra que, nos autos nº 12.345/2012, foi proferida sentença condenatória pelo Juízo de Direito 
da Comarca de Cascavel/PR, em face de JOSÉ MANUEL, pela prática de homicídio culposo na 
direção de veículo automotor, com trânsito em julgado em 19/12/2014; outra mostra que JOÃO 
ROBERTO, nos autos da Ação Criminal nº 500012-34.4.04.2012 do Juizado Especial Federal de 
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Cascavel, foi denunciado pela prática de delito contra a honra de servidor público federal e teve 
homologada transação penal, por sentença que transitou em julgado em 10/10/2014).   

 O Ministério Público Federal apresentou alegações finais, em síntese, requerendo a condenação 
de todos os denunciados, porquanto comprovadas a materialidade e a autoria dos fatos 
delitivos. Argumentou que restaram comprovados, por farta prova documental e oral, os fatos 
imputados na denúncia, ou seja, a prática dos crimes de contrabando, falsidade documental 
(ideológica e material) e sonegação fiscal, impondo-se a aplicação do concurso material. 
Requereu, ao final, a aplicação de penas severas, argumentando que crimes dessa natureza 
causam enormes prejuízos ao país, reconhecendo-se ainda: i) com relação aos réus JOÃO 
ROBERTO e EDUARDO, quanto aos crimes de falsidade documental, a incidência da agravante 
do art. 61, II, b, do Código Penal; e, com relação ao crime de sonegação fiscal, a incidência do 
aumento previsto no art. 12, incisos I e III, da Lei nº 8.137/90; ii) com relação aos réus JOSÉ 
MANUEL e JOÃO ROBERTO, o reconhecimento da agravante do art. 61, I, do Código Penal, 
uma vez que os registros de antecedentes criminais apontam condenação com sentença 
transitada em julgado; iii) com relação a BARNABÉ DA SILVA SAURO, a agravante do  abuso de 
poder e violação de dever inerente ao cargo (art. 61, II, g, do Código Penal). Requereu, também, 
em relação a ele, que seja decretada a perda do cargo público. Por fim, postulou a decretação 
da prisão preventiva de JUAN CABALLERO DEL POTRO e, como efeito da condenação de JOSÉ 
MANUEL, a perda do direito de dirigir.   

 O réu JOSÉ MANUEL DE CRISTO, em alegações finais, suscitou as seguintes preliminares: a) de 
nulidade do processo, por não ter sido assistido por seu advogado quando de seu interrogatório 
perante a autoridade policial (art. 7º, XXI, da Lei nº 8.906/94); b) de ausência de justa causa para 
a ação penal, porquanto não comprovada pelo Ministério Público Federal a participação dolosa 
do réu nos fatos imputados. No mérito, sustentou: a) a atipicidade de sua conduta, pois não 
realizou a ação típica de importar cigarros sem autorização da autoridade administrativa, tendo-
se limitado a transportá-los; b) as mercadorias apreendidas não lhe pertenciam, não sendo lícito 
responder por fato alheio; c) não tinha como saber que a carga transportada era de origem 
estrangeira; d) como pai de cinco filhos, um deles portador de necessidades especiais, que lhe 
compromete parte significativa de seu salário, além de estar com dívidas e contas atrasadas, não 
tinha condições psicológicas de fiscalizar a atividade da empresa, o que, aliás, não lhe cabia. 
Requereu, ao final, acaso não afastada a responsabilidade criminal, o reconhecimento da 
atenuante da confissão.   

  O réu JOÃO ROBERTO PALINSKI, em alegações finais, arguiu preliminares de: a) nulidade do 
processo, por não ter ocorrido prévia constituição do crédito tributário atinente aos cigarros 
contrabandeados; b) nulidade das provas obtidas pela autoridade administrativa, uma vez que, 
com abuso de poder, requisitou diretamente às instituições financeiras os extratos bancários; c) 
suspensão do processo criminal, em razão da interposição pela pessoa jurídica de ação 
anulatória do crédito tributário, em trâmite perante a Vara de Execuções Fiscais de Cascavel, 
onde já tramitam embargos à execução com penhora garantindo a totalidade do crédito. No 
mérito, alegou: a) quanto ao crime de contrabando, que a conduta é atípica, porquanto a 
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empresa, produtora de cigarros, tem autorização da Receita Federal para a importação de 
insumos; que as mercadorias apreendidas estavam no depósito da empresa e apenas foram 
transportadas para a matriz para adequação das embalagens; que os e-mails apreendidos pela 
Polícia Federal, nos quais a acusação procura vincular a importação dos cigarros, não têm valor 
probatório, pois se revestem de ilicitude, uma vez que violam a garantia constitucional da 
intimidade e privacidade; b) quanto ao crime contra a ordem tributária, que os tributos, 
conforme evidenciado nas ações promovidas pela empresa (anulatória e embargos), foram 
corretamente recolhidos, não se sustentando a alegação da autoridade fiscal de 
incompatibilidades na escrita contábil, o que evidencia um lançamento por arbitramento, não 
sonegação; que as notas fiscais de que se vale a acusação não respaldam a imputação, ao 
contrário, evidenciam a correção da empresa no seus procedimentos; que a fiscalização, ao 
afirmar a existência de notas não contabilizadas, ignorou as vendas canceladas e também as 
vendas não liquidadas; que a fiscalização não acolheu as informações prestadas pela empresa 
com relação à movimentação financeira, transferindo à empresa, com total inversão do princípio 
da presunção de inocência, o ônus de demonstrar a origem dos recursos, mesmo tendo a 
empresa apresentado diversos documentos; que há ausência de dolo, o que se mostra evidente 
nos lançamentos contábeis, sendo que as inconsistências verificadas são mero erro de 
compreensão da complexa legislação tributária; que a acusação não se desincumbiu do ônus de 
comprovar a imaginária falsificação documental, imputação que deriva do abuso da autoridade 
administrativa que precisa justificar os lançamentos.   

 O réu EDUARDO MÔNICA PALINSKI, em alegações finais, arguiu preliminares de: a) nulidade 
do processo, porquanto o exame do inquérito e do processo administrativo fiscal evidencia que 
houve flagrante preparado pelas autoridades públicas, não sendo crível tratar-se de mera 
coincidência a apreensão da carga e o cumprimento de mandado de busca e apreensão; b) 
nulidade das provas obtidas pela autoridade administrativa, uma vez que, com abuso de poder, 
requisitou diretamente às instituições financeiras os extratos bancários, desprezando as 
justificativas e as informações prestadas pela empresa; c) nulidade do processo em razão do 
indeferimento, por este juízo, de provas essenciais à defesa; d) suspensão do processo criminal, 
em razão da interposição pela pessoa jurídica de ação anulatória do crédito tributário, em 
trâmite perante a Vara de Execuções Fiscais de Cascavel, onde já tramitam embargos à 
execução com penhora garantindo a totalidade do crédito. No mérito, alegou que não lhe cabia 
a administração financeira e contábil da empresa, da qual é mero diretor comercial; que assim, a 
simples leitura da inicial evidencia que se lhe imputa responsabilidade objetiva, em razão de ser 
sócio da empresa A&B; que os e-mails apreendidos, ao contrário do que afirma a acusação, 
comprovam a regular comercialização e importação dos cigarros paraguaios; que as supostas 
omissões verificadas nos livros contábeis, em verdade, são relativas aos contratos de câmbio 
realizados exatamente para honrar o pagamento no exterior das importações; que a complexa 
legislação tributária não pode ser usada como armadilha ao contribuinte que paga regularmente 
seus impostos, não sendo possível confundir o dolo, vontade livre e consciente de sonegar, com 
eventuais erros contábeis; que não houve a prática de qualquer crime. Por fim, alegou que a 
empresa enfrentou e enfrenta sérias dificuldades financeiras, conforme comprova farta prova 
documental em anexo (certidões positivas da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, da Justiça 
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Estadual, do Cartório do Distribuidor e de Protestos de Títulos), corroborada pela prova 
testemunhal.   

 O réu BARNABÉ DA SILVA SAURO, em alegações finais, arguiu preliminares de: a) inépcia da 
denúncia, porquanto a inicial acusatória não descreve minimamente a imputação, referindo-se 
apenas a trocas de mensagens eletrônicas entre o ora acusado e a empresa, como se isso fosse 
algo ilícito; b) nulidade da prova e, por conseguinte, do processo, por não existir autorização 
judicial para a interceptação das comunicações eletrônicas; c) suspensão do processo criminal, 
em razão da pendência de processo administrativo no âmbito da Secretaria da Receita Federal, 
até porque seria um incontornável contrasenso a absolvição administrativa e a pretensa 
condenação criminal. No mérito, alegou que desconhece as supostas irregularidades na 
importação das mercadorias do Paraguai, pois os documentos apresentados pela empresa 
sempre foram idôneos e comprovavam a legal internação dos produtos; que não praticou 
qualquer conduta descrita no tipo penal, pois não importou as mercadorias, apenas cumpriu seu 
dever legal de informar e prestar as informações solicitadas pelo contribuinte; que o e-mail 
utilizado para incriminá-lo, em que pese a ilicitude da prova, revela situação diametralmente 
oposta ao imputado, pois revela o cumprimento do dever de orientar o contribuinte; que a 
sanha acusatória pinçou parte do documento, omitindo a razão da informação dirigida à 
empresa, a partir de um questionamento dela própria, no sentido de que a aduana, assim como 
a fronteira, estariam fechadas em razão do protesto dos trabalhadores sem terra; que, assim, a 
acusação, agindo de má-fé, distorce o documento para justificar a absurda imputação; que, 
ademais, não provou a acusação a obtenção de qualquer vantagem ou benefício, seja ele direto, 
seja indireto.    

  A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, atuando na defesa de JUAN CABALLERO DEL  POTRO, 
apresentou alegações finais, sustentando, em síntese, preliminares de: a) inépcia da denúncia, 
em relação a ele, porquanto omissa e falha a descrição da conduta; b) necessidade de suspensão 
e desmembramento do processo em relação ao acusado, nos termos do artigo 366 do Código 
de Processo Penal. Sustentou, a propósito, a nulidade da citação editalícia e, por conseguinte, 
dos atos processuais que se seguiram. No mérito, afirmou que a prova produzida pela acusação 
é insuficiente para sustentar a pretendida condenação, porquanto não vinculou o acusado 
diretamente aos fatos ilícitos; que os documentos apreendidos na empresa A&B apenas revelam 
a existência de transações comerciais lícitas, porquanto a empresa do acusado está autorizada 
pelos agentes estatais do Paraguai a comercializar e a exportar cigarros, não cabendo ao 
acusado, mas aos réus JOÃO ROBERTO e EDUARDO, adotar as providências necessárias para a 
regular internalização da mercadoria no Brasil; que não bastasse a licitude de suas operações, a 
conduta, igualmente, não preenche o tipo subjetivo do crime de contrabando, pois o réu, que 
mora e trabalha no Paraguai, não tinha como saber das operações da empresa A&B.   

  É o relatório.   

Comentários 
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Não foi localizado no site do TRF 4ª região o gabarito desta sentença, sugiro o seguinte: 

Gabarito (Sugerido pelo Estratégia) Pontuação 
Máxima 

a. Preliminares:  
a.1. Acatar a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União em relação ao 
acusado JUAN CABALLERO DEL POTRO de desmembramento do processo, 
da nulidade da citação editalícia e dos atos que se seguiram. 
a.2. Rechaçar, de forma fundamentada na jurisprudência e na legislação pátria, 
as demais preliminares arguidas pela defesa. 

2,00 

b. Mérito 
b.1. Os crimes de falsidade documental de JOÃO ROBERTO PALINSKI e 
EDUARDO MÔNICA PALINSKI são crimes meio e foram absorvidos pela 
sonegação fiscal. 
b.2. Determinar, de forma individualizada, com base nas provas juntadas aos 
autos, de que forma recai a autoria e materialidade de cada um dos delitos e 
de onde se extrai o dolo dos acusados. 
b.3. Rechaçar ou acatar, de forma fundamentada, as alegações realizadas pela 
defesa no mérito em contraponto com as provas juntadas nos autos e com a 
manifestação do Ministério Público Federal. 
b.4. Determinar, ao final, os crimes praticados por cada um dos agentes. 

4,00 

c. Dosimetria. 
c.1. Realizar de forma fundamentada a dosimetria das penas privativas de 
liberdade de multa que foram aplicadas. Apontando, para cada um dos réus, 
cada uma das fases da dosimetria da pena. 
c.2. Determinar, para os casos em que sejam cabíveis, a substituição da pena 
privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
c.3. Realizar o cálculo das penas privativas de liberdade, das penas restritivas 
de direito e da multa. 
c.4. Motivar os efeitos da condenação aplicados aos réus. 

2,00 

d. DISPOSITIVO 
Julgar parcialmente procedente o pedido feito pelo Ministério Público na 
denúncia, com a síntese das condenações e o julgamento de pedidos 
acessórios. 

2,00 

TOTAL 10,00 

Sugestão de Reposta 

Sentença. 

Vieram-se os autos conclusos para a sentença. É o relatório. Decido. 
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Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal dos acusados pelos 
delitos descritos na denúncia do Ministério Público Federal. 

DA FUNDAMENTAÇÃO 

Das preliminares: 

O réu JOSÉ MANUEL DE CRISTO, suscitou, preliminarmente, a nulidade do processo em razão 
de não ter sido assistido pelo seu advogado quando do seu interrogatório na delegacia. Tal 
pleito não merece ser aceito em razão da desnecessidade de assistência por advogado quando 
do interrogatório policial. Caso esteja presente, o cliente tem o direito de ser assistido pelo 
advogado, entretanto, a ausência de advogado constituído à época do inquérito policial, não 
torna nulo a oitiva. 

Do mesmo modo, não há que se falar em ausência de justa causa por falta de participação 
dolosa. O dolo da conduta de JOSÉ MANUEL se demonstra na ciência de que transportava uma 
carga de cigarros contrabandeados do Paraguai que, ao todo, totalizavam 1.600 caixas. 

Já o réu JOÃO ROBERTO PALINSK, arguiu preliminarmente a nulidade do processo em razão da 
falta de constituição definitiva do crédito tributário atinente aos cigarros. Tal alegação não 
merece prosperar haja vista que se trata de crime de contrabando e não de crimes contra a 
ordem tributária. Dessa forma, não há que se falar em constituição definitiva do crédito tributário 
para que seja iniciada a persecução penal. 

Além disso, JOÃO (assim como o réu EDUARDO MÔNICA PALINSKI) alegaram existir nulidade 
em razão da requisição do fisco de informações às instituições financeiras. Tal diligência 
promovida pelo Auditor da Receita Federal encontra amparo na legislação pátria, em especial no 
art. 6º da LC 105/2001. 

JOÃO ROBERTO (assim como o réu EDUARDO MÔNICA PALINSKI), alegaram a existência de 
ação na Vara de Execuções Fiscais com penhora garantindo a totalidade do crédito. Tal 
argumento não é suficiente para o sobrestamento da ação penal, em primeiro lugar, porque se 
tratam de instâncias independentes e, em segundo lugar, porque a penhora é apenas uma forma 
de garantia e não o efetivo pagamento do crédito tributário. 

Por sua vez, EDUARDO MÔNICA PALINSKI arguiu preliminarmente a nulidade do processo em 
razão da existência de flagrante preparado pelas autoridades. Tal alegação não merece 
prosperar haja vista que não houve preparação do flagrante pelas autoridades e o cumprimento 
do mandado de busca e apreensão se deu com ordem judicial, respeitando a reserva de 
jurisdição. 

Outrossim, não há que se falar em nulidade do processo por indeferimento de provas essências 
à defesa. As partes pretendiam juntar livros contábeis e a movimentação financeira da empresa 
na ação penal para fins de realização de perícia. O indeferimento de perícia neste caso se mostra 
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razoável uma vez que já houve constituição definitiva do crédito tributário em processo 
administrativo fiscal, sendo desnecessário revolver tais fatos. 

Por outro lado, o réu BARNABÉ DA SILVA SAURO, arguiu preliminarmente a inépcia da 
denúncia por falta de descrição das imputações que lhe foram feitas. Os autos foram instruídos 
com provas documentais, a exemplos de notas fiscais e de e-mails da empresa que demonstram 
o conluio existente entre BARNABÉ, JOÃO ROBERTO e EDUARDO, em especial nas conversas 
mantidas entre eles para que fosse realizada a autorização de passagem do caminhão 
transportador de cigarros contrabandeados do Paraguai. 

De mais a mais, não é necessária autorização judicial para acesso às conversas encontradas em e-
mails pois os documentos foram localizados durante o cumprimento de mandados judiciais de 
busca e apreensão. 

Do mesmo modo, o processo criminal não deve ser sobrestado em razão da existência de 
processo administrativo disciplinar junto à Secretaria da Receita Federal tendo em vista a 
independência das instâncias. 

De outro lado, o réu JUAN CABALLERO DEL POTRO alegou, preliminarmente, a inépcia da 
denúncia por omissão e falha na descrição de sua conduta. JUAN encontra-se vinculado aos 
fatos em razão de ser o encarregado de assinar os contratos de industrialização e por manter 
contato, por meio de vários e-mails, com o sócio da empresa EDUARDO, razão pela qual este 
pleito não será atendido. 

Entretanto, o pedido de desmembramento da ação deve ser aceito, a citação por edital no 
processo penal é medida excepcional e deve ser feita após tentada a citação por meio de carta 
rogatória. Além disso, o efeito da citação por edital é a suspensão do processo e do prazo 
prescricional. Dessa forma, o pedido de desmembramento formulado pela Defensoria Pública da 
União deve ser acatado, bem como deve ser declarada nula a citação editalícia e os atos 
processuais que se seguiram. 

Do mérito: 

 

A todos os réus foram imputadas a prática do crime de contrabando (Art. 334-A do Código 
Penal), na forma do artigo 69 do Código Penal. Em relação a JOÃO ROBERTO e a EDUARDO, 
foram imputadas, ainda, a prática do crime de sonegação tributária (artigo 1º da Lei nº 8.137/90) 
e falsidade documental (arts. 297 e 299 do Código Penal). 

A falsidade documental, por se tratar de crime-meio para a prática de sonegação fiscal, devem 
ser por este absorvido. 



 

 

 

 

28 

JOSÉ MANUEL DE CRISTO, atuou diretamente na prática delitiva assumindo o papel de 
encarregado pelo transporte do cigarro contrabandeado do Paraguai. Com JOSÉ foram 
encontrados 1.600 caixas de cigarro estrangeiros, tendo sido preso em flagrante pela Polícia 
Federal. 

Em sua defesa, JOSÉ alegou que sua conduta é atípica pois não realizou efetivamente a 
importação dos cigarros, apenas o transporte. Entretanto, de acordo com a linha delitiva, o 
papel de JOSÉ era de dar seguimento a trama delitiva se encarregado de garantir o transporte 
seguro do material contrabandeado. Além disso, o falto de a mercadoria não ser sua, não isenta 
JOSÉ da responsabilidade criminal, haja vista que efetuou de forma consciente o transporte da 
mercadoria. Além disso, não é razoável a alegação de que não tinha conhecimento de se tratar 
de mercadoria estrangeira em razão da quantidade de caixas carregadas, do local e das 
circunstâncias de sua prisão em flagrante. 

Ainda em relação a excludente de culpabilidade alegada por JOSÉ, embora possa ser 
considerada na fixação da pena, não é suficiente para afastar a existência do crime o fato de ser 
pai de cinco filhos, um deles portador de necessidades especiais e depender do salário para sua 
subsistência. 

A respeito de JOSÉ, o MPF pediu, em alegações finais, o reconhecimento da agravante do art. 
61, I, do Código Penal, uma vez que consta nos seus registros criminais condenação pela prática 
de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com trânsito em julgado em 19/12/2014. 
Pedido que merece ser atendido. 

Já o réu JOÃO ROBERTO PALINSKI, agiu de forma dolosa na prática do crime de contrabando 
de cigarros oriundos do Paraguai, em vista de sua conduta, em conluio com EDUARDO e 
BARNABÉ de promover o ingresso das mercadorias proibidas em território brasileiro. 

Por sua vez, a prática de sonegação tributária também restou demonstrada através do processo 
administrativo fiscal de constituição do crédito tributário por meio de comparação entre os 
valores das notas fiscais emitidas e o valor declarado em DCTFs, bem como da omissão 
intencional de rendimentos também restou demonstrada pela análise das DIPJs. 

Incabível a alegação da defesa de ilicitude da prova colhida pela Polícia Federal, uma vez que 
foram colhidas a partir de mandado judicial de busca e apreensão, respeitando-se a reserva de 
jurisdição. Ademais, não há que se falar em atipicidade do crime de contrabando, uma vez que a 
autorização para importação de insumos não autoriza a importação de cigarros estrangeiros. 

Em relação ao crime tributário de sonegação fiscal, a materialidade de tal infração encontra-se 
demonstrada no processo administrativo de constituição definitiva do crédito tributário, não 
ocorrendo, até a presente data, o efetivo pagamento e consequentemente a extinção. O dolo 
do agente deriva, principalmente, do fato de que, uma vez intimado para prestar 
esclarecimentos, e comprovar a origem de diversos dos créditos constantes dos extratos 
bancários, o fez mediante a apresentação de documentos falsos. 
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Para JOÃO não há que se falar em aplicação da agravante da reincidência tendo em vista que 
houve transação penal e, de acordo com os tribunais superiores, a transação penal não induz 
reincidência. 

Do mesmo modo, EDUARDO MÔNICA PALINSKI praticou o crime de contrabando, em vista de 
sua conduta, em conluio com JOÃO e BARNABÉ de promover o ingresso das mercadorias 
proibidas em território brasileiro. A prática de sonegação tributária por EDUARDO também 
restou demonstrada através do processo administrativo fiscal, o dolo do agente deriva, 
principalmente, do fato de que, uma vez intimado para prestar esclarecimentos, e comprovar a 
origem de diversos dos créditos constantes dos extratos bancários, o fez mediante a 
apresentação de documentos falsos, afastando qualquer tese de responsabilidade objetiva. 

Já em relação ao réu BARNABÉ DA SILVA SAURO, uma vez mantida o mesmo contexto fático e 
sendo necessário apenas alteração da classificação do delito, promovo a emendatio libelli para 
alterar a capitulação legal de contrabando para o crime de facilitação de contrabando ou 
descaminho, previsto no art. 318 do Código Penal. 

A materialidade e autoria de BARNABÉ é demonstrada pelo fato de que o réu, em conluio com 
JOÃO ROBERTO e EDUARDO, autorizava e liberava a passagem dos caminhões pela Aduana 
Brasileira em Guaíra, mesmo sabedor de que os veículos transportavam cigarros 
contrabandeados do Paraguai. Em um dos e-mails apreendidos (doc. 5), BARNABÉ avisa ao 
diretor da empresa que, naquele dia, por motivos pessoais, não estaria em seu posto, 
recomendando que fosse avisado o motorista do caminhão e alterada a data de passagem pela 
aduana. 

As alegações da defesa de BARNABÉ quanto a prova de obtenção de vantagem indevida é 
prescindível para incidência típica. 

Em relação ao réu JUAN CABALLERO DEL POTRO, foi acatado o pedido de desmembramento 
do processo e da nulidade da citação editalícia e dos atos que se seguiram. 

Da dosimetria: 

Em relação ao Réu JOSÉ, no tocante às circunstâncias judiciais, a culpabilidade não destoa do 
esperado, o réu não ostenta maus antecedentes, nem conduta social ou personalidade 
desfavoráveis. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime também não são 
desfavoráveis. Fixo a pena em 2 anos de reclusão. 

Deve ser considerada a atenuante da confissão espontânea de JOSÉ, mesmo que o tenha feito 
de forma qualificada, uma vez que confessou realizar o transporte do cigarro contrabandeado. 

Do mesmo modo, merece ser valorada a agravante da reincidência em desfavor de JOSÉ tendo 
em vista a sua condenação pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor. 
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Como se trata de apenas uma condenação apta a gerar reincidência, tal agravante deve ser 
compensada com a atenuante da confissão espontânea. 

Inexistindo majorantes e minorantes para JOSÉ, mantem-se a pena em 2 anos de reclusão pela 
prática do crime de contrabando, que devem ser cumpridos em regime inicial semiaberto, em 
razão da reincidência do réu. 

Por ser recomendável, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a 
saber: limitação de fim de semana e proibição de frequentar determinados lugares (região 
fronteiriça do país). 

Como JOSÉ utilizou o veículo automotor como meio para o transporte de cigarros 
contrabandeados, necessário e adequado promover a sua inabilitação para dirigir veículo. 

Já em relação ao réu JOÃO ROBERTO PALINSKI, para o crime de contrabando, todas as 
circunstâncias judiciais são favoráveis. Fixo a pena base em 2 anos de reclusão. Inexiste, para tal 
crime incidência de agravantes ou atenuantes nem de causas de aumento ou de diminuição de 
pena. Dessa forma, mantenho a pena do crime de contrabando em 2 anos de reclusão. 

No que tange ao crime de sonegação fiscal praticada por JOÃO ROBERTO PALINSKI, as 
circunstâncias judiciais são favoráveis. Fixo a pena em 2 anos e 10 dias-multa. Não se aplicam as 
circunstâncias agravantes ou atenuantes. Deixo de aplicar a majorante prevista nos art. 12, 
incisos III e aplico a majorante do inciso I do mesmo artigo, tendo em vista que de acordo com 
os autos de infração relativos à supressão de impostos e contribuições federais, o valor total foi 
de R$ 5.813.011,70 (cinco milhões, oitocentos e treze mil, onze reais e setenta centavos) para 
fixar a pena em 2 anos e 8 meses. 

Fixo o dia-multa para JOÃO em 1 salário mínimo. Fixando ao final o pagamento de 10 salários 
mínimos. 

Em relação ao réu JOÃO, em razão do concurso material de crimes, aplicando-se o cúmulo 
material das penas, têm-se ao final a condenação de multa de 10 salários mínimos e 4 anos e 8 
meses de reclusão em regime semiaberto. 

Para o crime de contrabando praticado por EDUARDO MÔNICA PALINSKI, todas as 
circunstâncias judiciais são favoráveis. Fixo a pena base em 2 anos de reclusão. Inexiste, para tal 
crime incidência de agravantes ou atenuantes nem de causas de aumento ou de diminuição de 
pena. Dessa forma, mantenho a pena do crime de contrabando em 2 anos de reclusão. 

Em relação a sonegação fiscal praticada por EDUARDO MÔNICA PALINSKI, as circunstâncias 
judiciais são favoráveis. Fixo a pena em 2 anos e 10 dias-multa. Não se aplicam as circunstâncias 
agravantes ou atenuantes. Deixo de aplicar a majorante prevista nos art. 12, incisos III e aplico a 
majorante do inciso I do mesmo artigo, para fixar a pena em 2 anos e 8 meses. 
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Fixo o dia-multa para EDUARDO em 1 salário mínimo. Fixando ao final o pagamento de 10 
salários mínimos. 

Em relação ao réu EDUARDO, em razão do concurso material, aplicando-se o cúmulo material 
das penas, têm-se ao final a condenação de multa de 10 salários mínimos e 4 anos e 8 meses de 
reclusão em regime semiaberto. 

Deixo de promover a detração porque os réus respondem ao processo em liberdade. 

Em relação ao réu BARNABÉ DA SILVA SAURO, considerando a nova capitulação legal do art. 
318 do CP e tendo em vista que as circunstâncias judiciais são favoráveis, fixo a pena no mínimo 
legal de 3 anos reclusão e 10 dias-multa. Deixo de aplicar a agravante do art. 61, II, g, do Código 
Penal uma vez que a circunstância “com infração de dever funcional” já está contida no próprio 
tipo penal do art. 318 do CP e não pode ser novamente utilizada para aumentar a pena do réu. 
Por fim, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a pena em 3 anos 
de reclusão e 10 dias-multa. 

Fixo o dia-multa para BARNABÉ em 1 salário mínimo, resultando, ao final, no pagamento de 10 
salários mínimos. 

Tendo em vista que BARNABÉ praticou o crime com violação de dever para com a 
Administração Pública, é adequada e razoável como efeito da condenação a perda de cargo 
público, nos termos do art. 92, I, a, do CP. 

Fixo a pena de BARNABÉ em 3 anos de reclusão a serem cumpridos em regime aberto e ao 
pagamento de 10 salários mínimos de multa. Promovo a substituição da pena privativa de 
liberdade por duas restritivas de direito, a saber: prestação de serviços à comunidade e limitação 
de final de semana. 

DO DISPOSITIVO 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na 
denúncia para a) condenar JOSÉ MANUEL DE CRISTO pela prática do delito descrito no art. 
334-A do Código Penal ao cumprimento de 2 anos de reclusão, que devem ser cumpridos em 
regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do réu, que foram substituídas pelas penas 
restritivas de direito de limitação de fim de semana e proibição de frequentar determinados 
lugares, bem como a inabilitação para dirigir veículo automotor; b) condenar JOÃO ROBERTO 
PALINSKI pela prática do crime descrito no art. 334-A em concurso material com o crime do art. 
1º, I, da Lei nº 8.137/90 a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão a serem cumpridos em regime 
semiaberto e ao pagamento de 10 salários mínimos de multa; c) condenar EDUARDO MÔNICA 
PALINSKI pela prática do crime descrito no art. 334-A em concurso material com o crime do art. 
1º, I, da Lei nº 8.137/90 a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão a serem cumpridos em regime 
semiaberto e ao pagamento de 10 salários mínimos de multa; d) condenar BARNABÉ DA SILVA 
SAURO pela prática do crime de facilitação de contrabando a pena de multa de 10 salários 
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mínimos e de 3 anos de reclusão a serem cumpridos em regime aberto, que foi substituída por 
prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, bem como determinar como 
efeito da condenação a perda do cargo de auditor fiscal; e) desmembrar processo em relação ao 
acusado JUAN CABALLERO DEL POTRO, declarar a nulidade da citação editalícia e, por 
conseguinte, dos atos processuais que se seguiram e determinar nova citação. 

Deixo de decretar a prisão preventiva, posto não estarem presentes os requisitos legais. Além 
disso, sequer houve tentativa de intimação do réu JUAN CABALLERO DEL POTRO por carta 
rogatória. 

Oficie-se ao Instituto de Identificação Civil, comunicando a condenação dos réus. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Local e data. 

Juiz de direito substituto. 

RÉGUA DE CORREÇÃO 

Não fornecida pela banca 
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