Superior Tribunal de Justiça
EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.405.989 - SP (2012/0139716-1)
RELATOR
EMBARGANTE
EMBARGANTE
EMBARGANTE
ADVOGADO
EMBARGADO

:
:
:
:
:
:

MINISTRO NEFI CORDEIRO
AJAPT
DM
B C DE M G
JOSÉ MIGUEL DA SILVA JÚNIOR
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO
CABIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO
DO
JULGADO
DESFAVORÁVEL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inviável, na via eleita, o exame de violação de dispositivo constitucional (art.
93, IX, da CF), cuja competência é reservada ao STF, nos termos do art. 102, III,
da CF.
2. Não há falar em omissão e contradição do acórdão embargado, pois a matéria
foi decidida com a devida e clara fundamentação, sufragando-se o entendimento
de que a conduta, ocorrida antes do advento da Lei n. 12.683/12, subsume-se ao
tipo penal do art. 6º da Lei 7.492/86, e, por consequência, em se tratando de
crime antecedente, a que se referia o art. 1º, VI, da Lei n. 9.613/98, permanece
inalterada a condenação pelo delito de lavagem de dinheiro.
3. A Lei n. 12.683/12 tão-somente eliminou o rol taxativo dos crimes
antecedentes ao branqueamento de capitais, mas não revogou o delito previsto no
art. 1º da Lei n. 9.613/98, que agora se configura com a ocultação ou
dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de
infração penal.
4. Os embargos de declaração servem ao saneamento do julgado eivado de um
dos vícios previstos no art. 619 do CPP, e não à revisão de decisão de mérito que
resultou desfavorável.
5. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na
conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros
Antonio Saldanha Palheiro, Maria Thereza de Assis Moura e Sebastião Reis Júnior
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votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nefi Cordeiro.
Brasília (DF), 02 de junho de 2016 (Data do Julgamento)

MINISTRO NEFI CORDEIRO
Relator

Documento: 1517387 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 01/08/2016

Página 2 de 8

Superior Tribunal de Justiça
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RELATOR
EMBARGANTE
EMBARGANTE
EMBARGANTE
ADVOGADO
EMBARGADO

:
:
:
:
:
:

MINISTRO NEFI CORDEIRO
AJAPT
DM
B C DE M G
JOSÉ MIGUEL DA SILVA JÚNIOR
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO NEFI CORDEIRO:
AJAPT, DM e BC DE MG opõem embargos de declaração em face de
acórdão assim ementado:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O
SISTEMA FINANCEIRO. ART. 6º DA LEI 7.492/86. INDUZIR OU MANTER
EM ERRO INVESTIDOR. ESTELIONATO. CONFLITO APARENTE DE
NORMAS PENAIS. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. ABALO DA
CONFIANÇA INERENTE ÀS RELAÇÕES NEGOCIAIS NO MERCADO
IMOBILIÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL E
PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME GRAVOSAS. DELITO PRATICADO EM
DIVERSOS
PAÍSES. ORGANIZAÇÃO
ESTRUTURADA.
DIVERSAS
VÍTIMAS. ATENUANTE INOMINADA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME
CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS.
ART. 288 DO CP. SUPERVENIÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. O art. 6º da Lei 7.492/86 prevê como crime contra o Sistema
Financeiro Nacional a conduta de induzir ou manter em erro sócio, investidor
ou repartição pública competente, relativamente a operação ou situação
financeira, sonegando-lhes informação ou prestando-a falsamente.
2. Há clara distinção em relação ao delito de estelionato. O
delito do art. 6º da Lei 7.492/86 constitui crime formal (não é necessária a
ocorrência de resultado, eventual prejuízo econômico caracteriza mero
exaurimento), e não material; não prevê o especial fim de agir do sujeito ativo
(para si ou para outrem); não exige, como elemento obrigatório, o meio
fraudulento (artifício, ardil, etc.), apenas a prestação de informação falsa ou
omissão de informação verdadeira.
3. Eventual conflito aparente de normas penais resolve-se pelo
critério da especialidade do delito contra o Sistema Financeiro (art. 6º da Lei
7.492/86) em relação ao estelionato (art. 171 do CP).
4. Patente o dano ao Sistema Financeiro Nacional, pois abalada
a confiança inerente às relações negociais no mercado mobiliário, induzindo
em erro investidores que acreditaram na existência e na legitimidade de quem
se apresentou como instituição financeira.
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5. O art. 59 do CP elenca oito circunstâncias a balizar a
atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria da pena.
6. A conduta social constitui o comportamento do réu na
comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao
próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se
confundindo com seu modo de vida no crime.
7. A valoração negativa da personalidade do agente exige a
existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem,
efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole,
atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc
(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014).
8. O fato de os delitos terem sido praticados em diversos países
(Brasil, Argentina e Uruguai), com vítimas espalhadas pelo mundo, por meio
de organização altamente estruturada, denota maior gravidade das
circunstâncias e conseqüências dos crimes.
9. O mero fato de ser estrangeiro não pressupõe o
desconhecimento da lei, desautorizando a aplicação da atenuante prevista no
art. 65, II, do CP.
10. Na atenuante inominada, circunstância relevante, anterior
ou posterior ao delito, não disposta em lei, mas que influencia no juízo de
reprovação do autor, não são avaliados os antecedentes criminais, já
previstos como circunstância judicial do art. 59 do CP.
11. Há continuidade delitiva quando o agente, mediante mais de
uma ação ou omissão, pratica crimes da mesma espécie e, em razão das
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devam
os delitos seguintes ser havidos como continuação do primeiro (art. 71 do
CP).
12. Não sendo os delitos dos arts. 6º da Lei 7.492/86 e 1º da Lei
9.613/98 da mesma espécie, inviável a incidência da regra do crime
continuado.
13. Superveniência da prescrição da pretensão punitiva quanto
ao delito do art. 288 do CP.
14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido. Extinta a punibilidade dos três recorrentes, pela prescrição da
pretensão punitiva, em relação ao delito do art. 288 do CP.
Alegam os agravantes omissão e contradição no acórdão embargado no
tocante à condenação imposta nos termos do art. 1º, VI e VII, da Lei 9.613/98, tendo
em vista que a Lei 12.683/12 revogou esses dois incisos.
Sustentam, ainda, ausência de fundamentação quanto ao delito de lavagem de
dinheiro, violando o art. 93, IX, da CF.
Requerem sejam acolhidos os embargos de declaração para que sejam sanadas
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a omissão e a contradição apontadas.
É o relatório.
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VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO NEFI CORDEIRO(Relator):
De início, não cabe, na via eleita, o exame de violação de dispositivo
constitucional (art. 93, IX, da CF), cuja competência é reservada ao STF, nos termos
do art. 102, III, da CF.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
embargos de declaração quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Na hipótese, não há falar em omissão e contradição do acórdão embargado,
pois a matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, sufragando-se o
entendimento de que a conduta, ocorrida antes do advento da Lei n. 12.683/12,
subsume-se ao tipo penal do art. 6º da Lei 7.492/86, e, por consequência, em se
tratando de crime antecedente, a que se referia o art. 1º, VI, da Lei n. 9.613/98,
permanece inalterada a condenação pelo delito de lavagem de dinheiro.
Vale destacar que a Lei n. 12.683/12 tão-somente eliminou o rol taxativo dos
crimes antecedentes ao branqueamento de capitais, mas não revogou o delito previsto
no art. 1º da Lei n. 9.613/98, que agora se configura com a ocultação ou dissimulação
da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens,
direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.
Por oportuno, destaco:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1.
IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA
DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO. 2. CRIME DE "LAVAGEM" DE CAPITAIS OU OCULTAÇÃO
DE BENS, DIREITOS E VALORES. ART. 1º, INC. VII, DA LEI N. 9.613/1998.
3. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 12.683/2012. CRIME ANTECEDENTE.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 4. ATIPICIDADE À ÉPOCA. TIPO PENAL
PREVISTO APENAS NA LEI N. 12.850/2013. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A Primeira Turma do STF e as Turmas que compõem a
Terceira Seção do STJ, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas
corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for
passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade
de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. O delito de lavagem de dinheiro possui natureza acessória,
dependendo, portanto, da prática de uma infração penal antecedente, da
qual tenha decorrido a obtenção de vantagem financeira ilegal. Dessarte,
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sua existência depende de fato criminoso pretérito, como antecedente penal
necessário.
3. Antes da alteração trazida pela Lei n. 12.683/2012, o crime
de lavagem de dinheiro estava adstrito a certas e determinadas infrações
penais, segundo rol taxativo. Somente haveria crime de lavagem de capitais
se o crime antecedente fosse um dos listados no rol do art. 1º da Lei n.
9.613/1998, que trazia no inciso VII crime praticado por organização
criminosa.
4. Nesse contexto, considerando que o tipo penal de
organização criminosa foi introduzido no ordenamento penal apenas com a
entrada em vigor da Lei n. 12.850/2013, ou seja, após os fatos trazidos na
denúncia, mostra-se atípica a conduta imputada ao paciente e demais
corréus.
5. Habeas corpus não conhecido. Ondem concedida de ofício,
para trancar a ação penal, somente no tocante ao delito previsto no art. 1º,
inciso VII, da Lei n. 9.613/1998, com extensão aos corréus Rogério Cesar
Sasso, Vera Regina Lellis Vieira Ribeiro, Alaor de Paula Honório e Kazuo
Tane, na forma do artigo 580 do Código de Processo Penal (HC 342.729/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).
Observa-se, portanto, que os embargantes pretendem apenas a rediscussão da
matéria, visando a reforma da conclusão que lhes resultou desfavorável, o que é
incabível na via eleita. Os embargos de declaração servem ao saneamento do julgado
eivado de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP, e não à revisão de decisão de
mérito.
Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no
REsp 1.405.989 / SP

Número Registro: 2012/0139716-1

MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 12007807 200761810025172 25179320074036181 2772008
PAUTA: 02/06/2016

JULGADO: 02/06/2016

Relator
Exmo. Sr. Ministro NEFI CORDEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro NEFI CORDEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. OSWALDO JOSÉ BARBOSA SILVA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRENTE
RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
CORRÉU
CORRÉU
CORRÉU
CORRÉU
CORRÉU

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

AJAPT
JOSÉ MIGUEL DA SILVA JÚNIOR
DM
B C DE M G
MARCELO FELLER E OUTRO(S)
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ACC
JMM
RCS
MTR
CB

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

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
EMBARGANTE
EMBARGANTE
ADVOGADO
EMBARGADO

:
:
:
:
:

AJAPT
DM
B C DE M G
JOSÉ MIGUEL DA SILVA JÚNIOR
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Maria Thereza de Assis Moura e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nefi Cordeiro.
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