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SENTENÇA

1. RELATÓRIO

O Ministério Público Federal, com esteio nos Autos de Inquérito Policial
nº 0939/2013-SR/DPF/PR (e-proc nº 5042045-77.2013.4.04.7000), ofereceu denúncia
imputando a prática do crime previsto no artigo 36, parágrafo único da Lei n° 6.538/78 na
forma do artigo 71 do Código Penal, em face JOSÉ DIRCEU VEIGA, brasileiro,
empresário, filho de Dirceu Schneider Veiga e Ieda Melfi Veiga, nascido em 12/10/1968, em
Curitiba/PR, portador do RG nº 4.306.662-5 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº
707.346.159-49.

Consta na peça acusatória que (evento 1/denuncia1):

"Entre abril de 2012 (pelo menos) e 11.10.2013, ao menos 7 vezes, José Dirceu adquiriu selos
falsos em São Paulo-SP por meio de seu motorista Cristiano Sichelschimidt. Após adquirir os
selos falsos (mais de 11 milhões de selos no período), José Dirceu os guardava em sua
empresa BSS Card Cartões e Impressão Ltda. ME (Blue Star Sul) (endereço: Rua Raul Felix,
243, Portão, Curitiba-PR) e os utilizava em postagens que mandava fazer em Curitiba-PR, em
agências dos Correios (ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), especialmente na
ACF Cidade Industrial até 15.08.2013, e na AC João Negrão a partir de 15.08.2013. 

José Dirceu, somente ele, determinava a seu empregado Cristiano Sichelschimidt que este
fosse a São Paulo-SP buscar as cargas de selos falsificados. Isso aconteceu pelo menos 7 vezes
entre 04.2012 e 10.2013. Cristiano pegava as cargas de selos normalmente de pessoas
diversas (Edson, Boris, Cláudio, Carlos) em pontos diferentes a cada viagem, geralmente na
Marginal Tietê, no estacionamento do Carrefour ou em postos de gasolina, tudo em São
Paulo-SP, mas todos os contatos (telefônicos, especialmente) para a aquisição eram feitos
exclusivamente por José Dirceu, que tinha o domínio integral do fato. 

Nos dias 07 a 11 de outubro de 2013, o motorista Anderson Zaluski (também empregado de
José Dirceu), seguindo procedimento normal da empresa BSS comandada por José Dirceu,
entregou à Agência dos Correios João Negrão, em Curitiba-PR, milhares (com certeza mais de
500 mil ) de objetos postais com selos falsos. Para as entregas foi utilizado o veículo
Fiat/Fiorino IE branco ano 2004/2005 de placa AME 7570, pertencente a José Dirceu.

No dia 11.10.2013 às 11h30 especificamente, foi efetuada a prisão em flagrante de Anderson
Zaluski quando entregava 35 caixas de correspondências à Agência dos Correios João
Negrão, em Curitiba-PR, com cerca de 40 mil cartas e respectivos selos falsificados. 

Ainda no dia 11.10.2013, na sede da BSS, foram apreendidas mais 74 caixas de
correspondências que seriam entregues aos Correios em Curitiba-PR, com milhares de cartas
e respectivos selos falsificados.
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Para se ter uma ideia do volume das apreensões realizadas no dia 11.10.2013, a Polícia
Federal, após pesquisa em seus registros, constatou que se tratou da maior apreensão de selos
falsos da história do Brasil (evento 80 p. 25). A constatação da Polícia Federal é corroborada
pelo fato de que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS contratou a
Star System Serviços de Editoração e Impressão Personalizada Ltda. ME (da qual José Dirceu
é sócio-administrador com 80% das cotas) em dezembro de 2012 para prestação de serviços
de impressão, manuseio e postagem de 11,3 milhões de cartas padronizadas e com dados
variáveis na modalidade Franqueamento Autorizado de Cartas-FAC, para comunicações do
Programa Bolsa Família, ao custo total de mais de R$ 13,3 milhões, pelo prazo de 12 meses
(evento 75.2 pp. 1-17). Somente em virtude desse contrato eram postadas a mando de José
Dirceu quase 1 milhão de cartas por mês, todas com selo falso. Sem esquecer que as empresas
de José Dirceu tinham vários outros contratos com outras empresas, como Kredilig S.A.,
Services Assessoria e Cobranças - Eireli, Ituran Sistemas de Monitoramento Ltda., HSBC
Bank Brasil S.A. e Hoepers S.A. (nesse sentido: evento 75.3 a evento 75.7).

José Dirceu tinha conhecimento técnico sobre selos e o controle total da compra, da guarda e
da utilização dos selos falsos que adquiria e mandava buscar em São Paulo-SP, para utilizar
em Curitiba-PR no cumprimento dos contratos de suas empresas BSS e Star System. José
Dirceu tinha e assumiu o domínio total e final dos fatos."

A denúncia foi recebida em 16/10/2014 (evento 03).

O acusado foi regularmente citado (evento 13), apresentando resposta à
acusação por meio de advogado constituído (evento 14). Diante da inexistência de causas
ensejadoras da absolvição sumária, o processo seguiu regularmente (eventos 24 e 31).

Não obstante o tipo penal colimado na denúncia não tenha previsão de pena
mínima, o Ministério Público Federal justificou a impossibilidade de oferecimento de
suspensão condicional do processo ao réu (evento 29).

Foi reconhecida a conexão entre os fatos objeto da denúncia com aqueles
apurados no IPL nº 5030242-29.2015.404.7000, redistribuído a este Juízo (evento 81) e
posteriormente arquivado (evento 140).

Na instrução, foram ouvidas as testemunhas Ana Paula Mahlmann Muniz
Miranda, Anderson Carlos Zaluski, Osmael Garcez, Laureni Rodrigues, Cristiano
Sichelschimidt e Ana Yara Ferreira de Morais, arroladas pela acusação; Reinaldo Basile
Junior, José da Costa Valim Neto, Paulo Elias Avelino Maurílio Gavazzoni, arroladas pela
defesa, e interrogado o acusado (eventos 110, 159, 162 e 177).

Houve desistência da oitiva da testemunha Sonia Regina da Silva Licheski. As
testemunhas Cristiano e Ana Yara foram contraditadas, na forma do art. 214, primeira parte,
do CPP, por serem ex-empregados da empresa administrada pelo réu, tendo ajuizado
reclamatória trabalhista em face dela.

A defesa juntou documentos para embasar a contradita às testemunhas (evento
118), sendo posteriormente afastada a desqualificação das testemunhas para informantes
(evento 152).

Na fase do art. 402 do CPP, a defesa  requereu a juntada de documentos e mídia
(eventos 159, 171 e 172).

O Ministério Público Federal, em alegações finais, requereu a condenação
de JOSÉ DIRCEU VEIGA nos termos da denúncia. Afirmou estarem comprovadas
materialidade e autoria delitivas referentes à aquisição de selos falsificados por parte do réu,
acrescentando que nenhuma de suas teses defensivas restou comptovada, confirmando-se
também o dolo. Pediu, ao final, pela aplicação da pena próxima à máxima cominada ao
delito, aumentando-se em 2/3 por força da continuidade delitiva (evento 187).

A defesa de JOSÉ DIRCEU VEIGA, por sua vez, requereu sua absolvição, em
virtude da atipicidade da conduta ante a ausência de dolo específico em fazer uso de selos
falsos. Alegou ter havido nada mais do que negligência/imprudência do réu na aquisição de
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selos em valores mais baixos, motivado pelo fato de ter perdido o contrato FAC. Impugnou
também o valor da reparação de danos calculado pela acusação, em valor muito superior ao
do próprio contrato do Ministério do Desenvolvimento Social com a empresa do acusado. Por
não comportar o tipo modalidade culposa, pugnou pela absolvição. Caso contrário,
subsidiariamente requereu que a pena seja aplicada no mínimo legal (01 dia de reclusão), o
reconhecimento da atenuante da confissão e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos. Requereu também a restituição do veículo apreendido (evento 190).

Os autos foram registrados para sentença (evento 191). 

É a síntese do que interessa.

Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Em síntese, relata a denúncia que JOSÉ DIRCEU VEIGA, entre abril de 2012
e outubro de 2013, adquiriu mais de 11 milhões de selos falsos, que guardava em sua empresa
BSS Card Cartões e Impressão Ltda., e posteriormente utilizava em postagens em agências
dos Correios.

Segundo a acusação, trata-se da maior apreensão de selos falsos da história do
Brasil, tendo sido identificados contrato firmado pelo Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome com a empresa Star System Serviços de Editoração e Impressão
personalizada ME - da qual José Dirceu Veiga é detentor de 80% das cotas -, de prestação de
serviços de impressão, manuseio e postagem de 11,3 milhões de cartas com comunicações do
programa Bolsa Família, no valor total de mais de 13,3 milhões de reais.

Em virtude de tal contrato, eram postadas quase um milhão de cartas com selos
falso por mês, a mando de José Dirceu Veiga.

Como consequência, imputa-se ao acusado a prática do crime previsto no art.
36, parágrafo único, da Lei 6.538/78. Assim dispõe o citado dispositivo legal:

Art. 36 - Falsificar, fabricando ou adulterando, selo, outra fórmula de franqueamento ou vale-
postal:

Pena: reclusão, até oito anos, e pagamento de cinco a quinze dias-multa.

Parágrafo único - Incorre nas mesmas penas quem importa ou exporta, adquire, vende, troca,
cede, empresta, guarda, fornece, utiliza ou restitui à circulação, selo, outra fórmula de
franqueamento ou vale-postal falsificados.

Trata-se de crime comum (que não demanda qualificação especial do sujeito
ativo), formal, consumando-se com a simples conduta, independentemente da ocorrência de
resultado naturalístico (prejuízo para alguém).

Cuida-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, de forma que,
diante de um contexto fático único, se o agente realiza mais de um verbo, o crime é único,
não havendo que se falar em concurso material entre as condutas tipificadas. 

O bem juridicamente tutelado é a confiabilidade do serviço postal. O elemento
subjetivo do tipo é o dolo, não existindo forma culposa, tampouco previsão de elemento
subjetivo específico do tipo penal.

No que diz respeito à modalidade adquirir, para a caracterização do delito basta
o conhecimento do agente da falsidade dos selos. 

Fixadas tais premissas, passo à análise do mérito.
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2.1. Materialidade e Autoria 

Os elementos constantes dos autos comprovam a prática do JOSÉ DIRCEU
VEIGA do delito previsto no parágrafo único do art. 36 da Lei n° 6.538/78, nas modalidades
de adquirir, guardar e utilizar selo falsificado.

A materialidade do delito de adquirir selos falsos restou comprovada:

a) pelos documentos que instruem os autos de Inquérito Policial nº
50420457720134047000, em especial pelos Autos de Apresentação e Apreensão e
Informação nº 157/2013 - SETEC/SR/DPF/PR (evento 1, p_flagrante1, p. 10/13 do IPL),
Laudo de Documentoscopia nº 2384/2013-SETEC/SR/DPF/PR (evento 1, P_flagrante2);
Laudo nº 1073/2014-SETEC/SR/DPF/PR (evento 80, desp1) referentes às correspondências
da empresa BSS Card apreendidas em poder do funcionário Anderson Carlos Zaluski,
analisadas por amostragem e contendo selos falsos;

b) pelos documentos que instruem os autos de Inquérito Policial
nº 50354324120134047000, em especial pelo Laudo nº 033/2013 da casa da Moeda do Brasil
(evento 54); Auto de Apreensão de 6.500 de cartas com selos remetidas pela empresa do réu,
tendo como remetente o Ministério do Desenvolvimento Social (evento 54); Auto de
Apreensão de 676.907 cartas (evento 56);

c) pelos documentos que instruem os autos de Inquérito Policial nº 5053605-
50.2012.4.04.7000, em especial Autos de Apresentação e Apreensão (eventos 1, 8, 12),
Laudo nº 1876/2012-SETEC/SR/DPF/PR (evento 1, port_inst_ipl, p. 3/10 e 14/21), pelos
Laudos Periciais da Casa da Moeda nº 039/2013, 040/2013, 041/2013 e 03/2013 (evento
11, out2 a 4, e evento 14 ), Laudo Pericial nº 2922/2013-SETEC/SR/DPF/PR (evento
14/desp1, fls. 7/14), Laudo nº 1073/2014-SETEC/SR/DPF/PR (evento 21/desp2, fls. 5/11) e
Laudo Pericial nº 002/2015-SETEC/SR/DPF/PR  (evento 27, fls. 4/13).

Segundo as declarações prestadas pelos agentes dos Correios Robson Remi,
Laureni Rodrigues, Arionete da Luz do Rosário, quando da prisão em flagrante do motorista
Anderson Carlos Zaluski, as investigações administrativas tiveram início a partir de uma
suspeita levantada por agência postal de Goiânia sobre cartas com selos falsos que estariam
sendo postadas na agência CIC de Curitiba. As cartas suspeitas foram então retidas e enviadas
à Casa da Moeda para análise, que resultou positiva para falsidade dos selos. A partir de então
detectaram que tais cartas eram sempre postadas pela empresa BSS Card, que, a partir do
fechamento da ACF CIC passou a levar as cargas de correspondências à ACF João Negrão,
onde foram interceptadas 4 exemplares dessas correspondências e entregues à Polícia Federal,
que submeteu os selos a análise pericial. Detectou-se novamente a falsidade, razão pela qual a
Polícia Federal foi avisada tão-logo o motorista da empresa BSS Card novamente
comparecesse a agência para postar novo carregamento de cartas, ocasião em que ocorreu a
apreensão dos objetos postais e prisão do funcionário Anderson (evento 1, p_flagrante1, p.
14/16 do IPL 5042045772013).

O laudo pericial nº 1073/2014-SETEC/SR/DPF/PR analisou 16 das milhares de
correspondências apreendidas na agência dos Correios João Negrão, quando estavam sendo
descarregadas por Anderson Carlos Zaluski, funcionário da empresa do réu BSS Card, para
serem postadas. Em cinco das amostras constava como remetente o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (doravante chamado MDS), e todos os selos
analisados foram constatados como falsificados.

Os laudos periciais nº 1876/2012 e 2581/2013-SETEC/SR/DPF/PR analisaram,
por amostragem, centenas de outras cartas que teriam sido expedidas pela empresa do réu,
apreendidas nos Correios, com diversos remetentes (dentre eles o MDS) e destinatários,
concluindo que todos os selos nelas apostos apresentavam características de falsidade. O
laudo nº 033/2013 da CAsa da Moeda chegou a idêntica conclusão.
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Conforme o Laudo de Perícia nº 1876/2012, os selos questionados e os selos
padrões são muito semelhantes. No entanto, as diferenças encontradas entre eles durante os
exames indicam que os selos questionados são falsos. 

Os Laudos Periciais da Casa da Moeda nº 039/2013, 040/2013 e 041/2013
concluíram que os todos os selos por eles examinados são falsos. 

Outrossim, o Laudo Pericial nº 2922/201 confirmou que os selos questionados
são inautênticos. A falsificação pode ser considerada de boa qualidade, podendo levar pessoas
a aceitá-los como se autênticos fossem. Os selos questionados apresentam o aspecto da
figura que aproxima-se do aspecto dos selos autênticos. 

O Laudo Pericial nº 1073/2014 debruçou-se sobre cartas selecionadas por
amostragem, apreendidas em poder do funcionário da empresa BSS Card, Anderson Carlos
Zaluski, e concluiu que os selos questionados apresentavam características gráficas distintas
dos padrões fornecidos, o que indica a sua condição de falsidade. Além disso, consignou que
para apurar a falsidade dos selos questionados faz-se necessária a utilização de equipamento
ótico adequado, não podendo a contrafação ser considera grosseira. 

Por fim, o Laudo Pericial nº 002/2015 constatou a legitimidade dos selos
analisados, o que indica a intenção, por parte do acusado, de ocultar a ilegitimidade dos
demais selos, misturando-os com selos verdadeiros. 

Plenamente comprovada, portanto, a materialidade delitiva. 

A autoria também restou demonstrada pelos depoimentos em Juízo das
testemunhas arroladas pela acusação Ana Yara Ferreira de Morais (evento 162/termo1),
Cristiano Sichelsmidt (evento 162/termo2) e Osmael Garcez (evento 162/termo3), 
funcionários do acusado à época dos fatos, que confirmaram ser JOSÉ DIRCEU VEIGA o
responsável pela aquisição dos selos.

ANA YARA FERREIRA DE MORAIS trabalhava na parte financeira da
empresa BBS Cards e esclareceu que o responsável pela compra de selos era o sr. DIRCEU;
que tudo que era adquirido pela empresa era registrado no caixa, com base na nota fiscal, mas
os selos nunca tiveram nota fiscal, eram contabilizados pela transferência bancária referente à
compra; às vezes faltavam selos e eles compravam dos Correios, estes sim acompanhados de
nota fiscal.

CRISTIANO SICHELSMIDT, motorista da empresa BSS, afirmou que ia
frequentemente para São Paulo para buscar selos, que eram entregues em residências ou
pontos de encontro (estacionamento do supermercado Carrefour, postos de gasolina), que
eram informados previamente por DIRCEU ou pelos fornecedores por telefone. As
residências não eram sedes de empresas, e ele apenas buscava as caixas de selos.

OSMAEL GARCEZ era gerente de produção da empresa BSS Card na época
dos fatos, e esclareceu que a empresa tinha um contrato de FAC com os Correios para envio
de correspondências, que foi cancelado devido à falta de pagamento, após o que continuaram
as cartas a serem enviadas com selos adquiridos em São Paulo, por serem mais baratos.
DIRCEU era o responsável pela aquisição dos selos em São Paulo.

As demais testemunhas afirmaram o seguinte:

ANDERSON CARLOS ZALUSKI era funcionário da empresa BSS Cards,
realizando serviços gerais, e afirmou ter comaprecido à agência dos Correios para entregar
cartas já seladas.

LAURENI RODRIGUES, gerente da agência dos Correios João Negrão à época
dos fatos, relatou que recebeu um processo administrativo dando conta da utilização de selos
falsos em objetos postados na sua agência, tendo ele identificado que a empresa BSS Cards
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postava cerca de um milhão de correspondências por mês, que começaram a ser retidas na
agência para verificação por parte da Polícia Federal, e todos aqueles analisados foram
detectados como falsos. Afirmou que DIRCEU era o responsável pelas postagens da empresa
BSS.

As testemunhas Reinaldo Basile Junior, Paulo Elias Avelino, Maurílio  e José da
Costa Valim Neto em nada contribuíram para a elucidação dos fatos (evento 166).

Interrogado (evento 177, termo2), JOSÉ DIRCEU VEIGA relatou os fatos desta
forma:

JUIZ FEDERAL Está bem. Sobre esses fatos, os fatos eu já descrevi para o senhor. Primeiro,
é verdade que as suas empresas, empresas das quais o senhor era sócio majoritário fazia uso
de selos falsos? Se fazia, da onde eles surgiam? O que é que aconteceu envolvendo essa
questão dos selos?

INTERROGADO: Então Doutor, não eram falsos, né? Eu tenho a dizer que dentro do meu
conhecimento técnico. Que eu não tenho, nunca tive treinamento nenhum do correio com
relação a qualquer exemplo de selo falso ou verdadeiro. Eu nunca tive esse conhecimento
técnico. Pra mim os selos eram verdadeiros. Eu tive o conhecimento dos selos em 2012, 2013,
através de uma ACC1, é Agência de Correio Compartilhada. Essas agências, diferente de
estados até já complementado a pergunta, elas são administradas diferentemente pelas DRS,
que são diretorias regionais do Correios. Muitos termos desses do Correios, eu vou saber bem
porque eu fui franqueado dos Correios há 25 anos. Eu tive dentro do Correio, conheço dentro
do Correio todas as pessoas e todos os trâmites do Correio como franqueado dos Correios. Eu
iniciei, até devido eu ter perdido um contrato de FAC que é um contrato especial pelo volume
que eu tinha na minha empresa. Eu comecei, tive contato com essas ACC1 através de uma
pessoa que tá nos autos também, o nome dele é Boris Spiegel. Eu tive o contato com ele, ele
tinha adquirido uma ACC1, eu não sei se passou pro nome dele ou não, porque tinha alguma
coisa no Correio com relação a isso. Essa ACC1, diferente da minha ACF, que era Agência do
Correio Franqueado, ela tinha 40% de desconto nos selos, tá? Do valor de face, tá? O correio
repassava pra essa ACC1 com 40% de desconto e 45 dias pra pagar. Na ACF eu tinha 10% de
desconto no valor de face do correio e pagava a cada 15 dias. Então, diante do meu volume e
da perda do FAC, eu fui atrás dessa ACC1 pra adquirir os selos lá. A DR de São Paulo, até
pelo volume, hoje vamos contar aí que, sei lá, 60%, 70% do volume de correspondências do
Brasil hoje é a DR em São Paulo. O restante é espalhado pelo Brasil. Então, cada DR tem a
sua administração. Em São Paulo, sempre foi mais liberal, assim, com relação às situações.
Então, a ACC1, ele chegava com pedido de 100.000 selos, 200.000 selos lá e o Correio
repassava esses selos pra eles. Mesmo que dentro da regulamentação da ACC1 dizia que ele
não podia ter um volume grande deste selo, mas São Paulo fazia isso. No Paraná não. No
Paraná aqui não tinha. Tinha a ACC1, mas era, se passasse, se chegasse com pedido de 2.000
selos lá, eles já, a DR daqui já se alertava. Lá não. Lá ele vendia e tal. E esse comércio de selo
era um comércio assim, que não era só o Dirceu aqui, só o José Dirceu. Apesar de que o
nome, só Dirceu que comprava esse selo. Era uma coisa normal pra empresas, empresas
privadas. Próprias agências, as próprias ACFs lá em São Paulo compravam os selos da ACC1
pra postar nas correspondências dele por que? Porque é um volume muito grande. E o Correio
abriu essa exceção dos 40% de desconto, né? Então, na época, não tamo falando de um selo
de R$ 1,00, vamos arredondar, era R$ 1,25, mas vamos colocar, R$ 1,00 comprava por R$
0,60. Quando eu comprava, claro que eu não ficava com os 40%. Mas eu ficava lá com 20%,
às vezes, quando conseguia pagar à vista ele me dava 25%, então era esse o formato da
ACC1. E em todos os momentos, em todas as vezes que eu chegava no Correio Central, agora
voltando para o Paraná, todas as vezes que eu chegava aqui no Correio Central do Paraná,
que eles solicitavam pra mim: “Ó, de onde é a origem desse selo”? Esse selo a origem é da
ACC1. Tá aqui um recibo, tá aqui o comprovante e tal. Eu transferia do meu CNPJ pro CNPJ
da ACC1. Eu nunca paguei nada em dinheiro, Doutor. Todas as transferências de selo foi do
meu CNPJ pra todos os outros CNPJs.

JUIZ FEDERAL O senhor tem esses comprovantes?

INTERROGADO: Todos. Está todos lá no... O meu financeiro, agora vou embolar um pouco.
Doutor. Mas no meu financeiro tem todas as minhas transações. O meu CNPJ passando pra o
CPF de quem eu comprava, pro CNPJ da ACC1, no caso que a gente tá falando agora. Então,
eu nunca saquei R$ 300.000,00, R$ 200.000,00 em espécie, coloquei no bolso, numa mala e fui
comprar selo. Eu sempre transferi do meu CNPJ pro outro, até porque a contabilidade da
minha empresa, que tá nos computadores lá que foram apreendidos, está tudo lá. Tem todas as
demonstrações, tudo. Eu não tinha nada que eu quisesse esconder, por que? Primeiramente
porque pra mim era selo verdadeiro né?
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JUIZ FEDERAL Aí o senhor me falava da ACC1?

INTERROGADO: É. Desculpe. Então, eu comprava na ACC1 através do Boris. Ele que era
esse, o proprietário. Então, algumas vezes eu mesmo fui buscar esses selos. E outras vezes
também foi o Cristiano, que eu mandava, que era uma pessoa de confiança, que era um
motorista realmente pra fazer viagem. Ele tinha carteira de motorista D, tinha todos as
qualidades pra fazer uma viagem ali. Então, eu sempre mandava o Cristiano pra ele fazer isso
aí. Então, iniciou-se na ACC1. Em determinado momento o Bóris, o sócio dele que era da
ACC1, eu nunca entendi muito bem ali, eles perderam a ACC1. Eles perderam a ACC1 até
porque o Correio fechou várias ACC1 justamente por causa disso. Essa, a ACC1 chama-se
ACC1 da cidade de Poá, em São Paulo, tá? Então, existia várias em várias outras cidades.
Como que ela funcionava? Era uma agência que junto tinha uma papelaria, então ele não
precisava ser exclusivo dos Correios e ele vendia os mesmos serviços do Correio. Então foi
uma ideia que o Correio lançou, que era pra ser uma agência pequena, familiar e só que daí
em São Paulo o negócio extrapolou. São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Aonde tem as
maiores DRs, né? Eles faziam essas ACC1. Só que daí aconteceu isso aí, entendeu? Então, de
certa forma, eu me beneficiei disso aí. Eu fui lá e comprei selo com desconto, que não podia
acontecer, né?

JUIZ FEDERAL: Entendi.

INTERROGADO: Ele perdeu essa ACC1, quando ele perdeu essa ACC1 aí vem a outra etapa.
Quando ele perdeu essa ACC1 ele falou assim: “Dirceu, eu sei que você tem esse volume, eu
não quero perder você como cliente e eu tenho selo de cota de político”. Eu falei: “Não, mas
como cota de político”?; “Não, todo político recebe uma quota mensal de selo”. Então,
deputado na época, Deputado Federal recebia 60.000 selos por mês, cada Deputado Federal.
Senador era 85.000. Deputado Estadual no Rio de Janeiro: 150.000 selos por mês. Cada, se
nós for contar hoje, vamos contar Vereador do Brasil, nós tamos falando de 56.000
Vereadores. A Câmara Municipal de Curitiba, até hoje, cada Vereador recebe em torno de 4,
depende a bancada, de 4 até 6.000 por mês cada Vereador de Curitiba. Então, esse comércio
do selo não é uma coisa que iniciou-se com o José Dirceu. Isso aí existe há muito tempo, o
comércio da cota de selos com os políticos. E ele centralizou com ele e ele falou assim: “Ó, eu
não vou conseguir mesmo desconto da ACC1, mas eu tenho aqui, tem possibilidade de você
continuar seu negócio”. Fiz minhas contas lá, sobrava a moedinha, sobrava lá o milhozinho,
então beleza. Vamos fazer, mas antes de fazer isso aí eu quero que você me mande os selos
aqui, me mande os pacotes, vou comprar aqui 2.000 selos só. Vou comprar um pacote, acho
que o pacote é 12.500 selos. Vou comprar, por exemplo, um pacote e eu vou levar no Correio.
E levei no Correio. Ele me mandou os selos e eu levei nos Correios, na área de auditoria dos
Correios e falei: “Ó, tô comprando esses selos aqui dos políticos, eu nunca, se for perguntar
pra qualquer um que me conhece dentro do Correio da época Paulo Kremer, é o rapaz que
veio aqui no depoimento, esqueci o nome dele. Qualquer um de dentro do Correio até a
questão de Diretoria Regional, na época, eu explicava: “Dirceu, mas de onde que vem esses
selos”?; “Esse selo aqui vem de cota de político”. “Eu posso utilizar”? “Você como
franqueado do Correio, que na época ainda tava ainda um restinho da franquia, você como
franqueado do Correio não, mas como empresário, não tenho, não vejo problema algum” né?
Então tem essa diferenciação, eu era franqueado do Correio, mas tinha uma empresa que fazia
né? Faz a parte dos boletos e tudo né? Aliás, assim Doutor, eu fui o primeiro a nível Brasil que
vendeu a coisa casada, impressão de boleto junto com a postagem. Antes era assim, tinha
gráfica lá que fazia a impressão no boleto e tinha o Correio, que fazia a postagem. Eu inventei
a modalidade e vendia um serviço conjugado de impressão e postagem, e isso eu cresci muito
Doutor, sabe? Eu cheguei a ser o maior cliente dos Correios no sul do país. Eu cheguei a ser
maior bureau de impressão de dados variáveis no sul do país. A minha franquia do correio na
época, quando eu fiz dessa modalidade, foi a maior franquia. Eu recebi vários prêmios do
Correio referente a isso, como, fui primeiro lugar nacional de comércio, na parte comercial
por que? Porque inventei essa solução pro cliente. Hoje não, hoje existe diversas empresas que
fazem isso, inclusive, outras concorrentes bem próximas aí, né? E é isso aí Doutor.

(...)

JUIZ FEDERAL: E não dava pra perceber, assim, o senhor também não tem formação
técnica...

INTERROGADO: Não...

JUIZ FEDERAL: Mas pelo que via, não dava para perceber?

INTERROGADO: Doutor, todos os selos vinham do saco plástico lacrado com o mesmo
selinho da Casa da Moeda. Não que isso fosse dizer alguma coisa, mas...
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JUIZ FEDERAL: Mas aparentava...

INTERROGADO: ...pra mim, inclusive, algumas compras dessas vinham dentro de uma caixa
do próprio Correio. Então, eles vinham arrumado dentro da caixa, por exemplo assim, sei lá,
que a gráfica dos Correios lá em Brasília imprimiu os selos daí mandou naquela caixa
original, digamos assim né? Então vinham dentro daquelas caixas ali. Eu nunca comprei selo
avulso. Ele sempre veio pra mim dentro desses pacotes.

JUIZ FEDERAL: Entendi.

INTERROGADO: E até salientando, assim, sempre mostrei esses selos, sempre que fui
questionado pelos Correios diversas vezes. O Correio mandava a auditoria na minha empresa,
que eu não tinha nada a ver com os Correios, ou seja, eu podia muito bem: “Não aqui é
empresa privada. Você não pode entrar aqui dentro”. Mas não, se for ver com alguns
auditores do Correio, eles iam na minha agência... na minha agência! Iam na empresa, eu
recebia eles lá: “Não. Dirceu, eu preciso saber da origem do selo”?; "Tá. Eu já falei donde
que é, mas eu vou falar de volta, é dos políticos, pa, pa, pa, pa"; “Você tem como fornecer
algumas amostras, tudo”?; "Fique à vontade!". Eu levava eles até o cofre. Eu tinha um cofre
de segurança porque pra mim é dinheiro, era dinheiro né? Eu abria o cofre de segurança e
falava: “Ó, o senhor fique à vontade”. Então, tem até o auditor chefe hoje dos Correios, ele
era um dos auditores que foi algumas vezes lá, uma vez, duas vezes. Então eu sempre, isso me
dava uma segurança que o que eu tava fazendo era certo.

(...)

Afirmou o acusado que era comum às empresas adquirirem selos de
franqueadas do tipo ACC1 - pequenos 'braços' do Correio dentro de espaços públicos - que
conseguiam comprar selos dos Correios a preços mais baratos, revendendo-os também a
valores menores. Embora tenha alegado que várias empresas adotavam essa prática, não
apontou o nome de nenhuma delas, tampouco produziu prova neste sentido. Na mesma senda,
ainda que tenha identificado o dono da ACC1 da qual comprava os selos como sendo 'Bóris',
sequer convocou-o para ser ouvido como testemunha, o que poderia ratificar, ou não, sua
versão dos fatos.

Ainda que Boris estivesse em lugar desconhecido, alguém da ACC1 em que ele
trabalhava ou que também comprasse dele selos poderia vir a confirmar os fatos. De acordo
com pesquisa realizada pela Procuradoria da República, a ACC1 pertencente a Boris, que tem
como razão social Magnus Post Serviços Ltda (TEDs juntados pela Defesa no evento 171,
out3), está ativa e possui dois novos sócios, que poderiam auxiliar no esclarecimento dos
fatos.

As fiscalizações e auditorias por parte dos Correios em seu estoque de selos
também não foram comprovadas.

O que caracteriza a ação como criminosa não é, em si, o fato dos selos terem
sido adquiridos por valores mais baixos do que o valor de face vendido nas agências dos
Correios.

A aquisição de selos do tal 'Boris' referente a 'cotas de políticos', também não
caracteriza o tipo penal, por si só, mesmo porque - embora não comprovado nos autos - é
plausível a tese de que efetivamente haja revenda de parte dos selos de cotas de gabinetes de
políticos, o que, diga-se de passagem, caracteriza locupletamento ilícito de quem o faz, além
da prática do crime de peculato (art. 312 do CP), uma vez que estaria embolsando valores
decorrentes da alienação, mediante desvio, de material de insumo adquirido com recursos
públicos.

A propósito do tal inusitado e, se verdadeiro, criminoso comércio de selos por
assessores de parlamentares, vale se consignar a seguinte passagem do interrogatório
(evento177, termo2):
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INTERROGADO: Foi esse contato que eu tive com ele e daí, por conta própria, quando
estourou tudo isso daí, eu... realmente, tirou todo o meu chão. Eu não sabia o que fazer com
relação a isso. Ainda mais depois da prisão de dois funcionários que eu tinha como um filho lá
dentro. Um tava há 15 anos comigo, o outro tava há 8 anos comigo  Eu fui até Brasília. Eu
fui até Brasília e fui tentar achar a fonte, quem que era o fornecedor do selo pro Boris, pra
eu ver o que é que tava acontecendo. Eu fui até Brasília, conversei com um assessor do Gim
Argello, conversei com o senador Gim Argello. Conversei com um assessor do Renan
Calheiros. Era tudo pessoas que até tinha acesso através de uma outra pessoa que: “Ah!
Então vá lá falar com fulano”. Daí eu fui lá. Todos eles me confirmaram que existem as
cotas. Existe as cotas ainda, até hoje. E falaram, só que não passa na mão deles, existia uma
certa pessoa ou certas pessoas que compravam esses... compravam os selos, pagavam à vista
lá pros políticos e revendia a nível Brasil. Não só pro José Dirceu, entendeu? Não só pra
mim, né? Vendiam a nível Brasil. Então, se a gente for fazer uma conta rápida, nós estamos
falando de milhões de selos. Milhões de selos mensalmente entregues nas mãos dos políticos
e vendidos, e repassados como cotas aí. E até hoje existe esse comércio, Doutor. Até hoje
existe isso aí.

A Defesa juntou os seguintes documentos no evento 171:

- notas fiscais emitidas pela Star System Serviço de Editoração e Impressão
personalizadas Ltda., tendo como tomador dos serviços o MDS (Ministério do
Desenvolvimento Social), em valores que ultrapassaram a cifra de 1 bilhão de reais, emitidas
de março a dezembro de 2013 (nfiscal2);

- Comprovantes de transferências de valores via TED bancário da empresa BSS
Cards para a Magnus Post Serviços Ltda (que seria a ACC1 de São Paulo) em três ocasiões:
04, 05 e 07/2013 (out3);

- relação de contas pagas da BSS CARD em favor da EBCT referente a FAC, de
11/2011 a 09/2014 (out4).

Referidos documentos comprovam apenas fatos que não são controvertidos,
como a contratação da empresa do réu pelo Ministério de Desenvolvimento Social para
prestação de serviços; o pagamento pelos selos adquiridos em três oportunidades da tal
agência dos Correios modelo ACC1, situada em São Paulo; e a contratação de FAC pela
empresa junto aos Correios para envio de cartas registradas a serem pagas após o envio.

Tais fatos em nada contribuem para a descaracterização do dolo do acusado na
aquisição de selos que deveria desconfiar serem inautênticos.

As circunstâncias da compra dos selos utilizados pela empresa do réu JOSÉ
DIRCEU, globalmente consideradas, já sinalizam para uma possível ilegalidade da conduta:
DIRCEU já foi proprietário de uma franquia dos Correios, possuindo conhecimento dos
serviços e procedimentos postais; a empresa do requerente passava por dificuldades
financeiras devido à perda do contrato FAC com os Correios; os selos para emissão das cartas
eram adquiridos na cidade de São Paulo, de terceiros que vendiam mais barato do que os
Correios, e sem emissão de nota fiscal respectiva, não tendo o acusado - que já foi franqueado
dos Correios - procurado efetivamente informar-se acerca da veracidade das estampas. Assim,
a tese de que não sabia em absoluto da condição de falso dos milhões de selos utilizados para
envio de milhões de correspondências, sem sequer desconfiar de qualquer irregularidade, não
é crível, tendo o acusado ao menos assumido dolosamente o risco de adquirir selos suspeitos,
dadas as condições de seu fornecimento.

Ao contrário do alegado pela Defesa, o tipo penal em questão não exige dolo
específico, bastando que o réu assentisse em adquirir selos mesmo sabendo ou pelo menos
desconfiando da sua falsidade, ainda que não desejasse especificamente comprar selos nesta
condição.

A aludida intermediação dos Correios para a venda de selos por agência ACC1
não ficou comprovada, visto que, consoante o próprio acusado esclareceu, muitos lotes
seriam supostamente adquiridos de gabinetes de parlamentares, referentes a sobras de 'cotas
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de parlamentar'.

Por fim, embora as testemunhas funcionários dos Correios tenham afirmado que
não sabiam distinguir selos verdadeiros de falsos, julgo que ainda que não seja possível a
diferenciação, a olho nu, de um exemplar original se comparado a outro contrafado, as
circunstâncias não usuais de sua aquisição, conforme acima destacado, geram a desconfiança
de algo poderia estar errado. Em raciocínio análogo ao delito de moeda falsa, seria o mesmo
que adquirir uma nota de 100 reais por 80, num bar em município vizinho, e dizer que não
sabia da condição de falsidade da nota.

Comprovada materialidade e autoria delitivas, e havendo provas indiciárias
suficientes do dolo do autor, condeno JOSÉ DIRCEU VEIGA às penas do crime previsto no
art. 36, parágrafo único, da Lei nº 6.538/78.

2.2. Aplicação das Penas

O sistema penal brasileiro adotou o critério trifásico para a fixação da pena, de
acordo com o art. 68 do Código Penal.

Ao delito previsto no artigo 36, parágrafo único, da n° Lei 6.538/78 é cominada
pena de reclusão de até oito anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.

Embora não haja previsão legal no tipo do quantum mínimo da pena, por ser o
presente delito modalidade específica daquele previsto no art. 293, §1º, I, do Código Penal,
considero como patamar mínimo de fixação da pena 2 anos de reclusão.

Acrescento, ainda, que a ausência de fixação de pena mínima ao tipo em
comento não implica ofensa ao princípio da legalidade, como se vê do seguinte precedente:

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTS. 171 E 180, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ART. 36,
PAR. ÚNICO, DA LEI N. 6.538/78 C. C. O ART. 69 E 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
PRESCRIÇÃO PARCIAL. PENA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
CONSTITUCIONALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. 
1. Está prescrita a pretensão punitiva estatal relativamente aos delitos de receptação e
estelionato, com base na pena em concreto. 
2. Não procede a alegação de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 6 da Lei n.
6.538/76 pela ausência de cominação de pena mínima ao delito. 
3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do crime do art. 36, parágrafo único, da
Lei n. 6.538/78. 
4. A falsificação dos selos possuía potencialidade lesiva, pois era apta a enganar os potenciais
compradores, tanto que, em conformidade com a prova dos autos, os selos contrafeitos foram
vendidos a várias pessoas. 
5. No caso, as condutas que tipificaram os crimes dos arts. 36, parágrafo único, da Lei n.
6.538/76, e 171 do Código Penal, não tem relação de dependência ou subordinação, fato que
inviabiliza a incidência do princípio da consunção. 
6. O aumento da pena-base em razão de inquéritos e ações penais em curso colide com o
enunciado da Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça. Pena-base reduzida para 2
(dois) anos de reclusão e 7 (sete) dias-multa, regime inicial aberto, mantida o valor unitário
do dia-multa no mínimo legal. 
7. Não incide a atenuante da confissão espontânea, pois o réu silenciou na fase inquisitiva e
não compareceu ao interrogatório judicial, dificultando a apuração dos fatos. Nesse sentido,
as declarações subscritas pelo acusado, em que admitida a prática delitiva, não autorizam a
redução da pena. 
8. Pedido de gratuidade da justiça deferido. A isenção deverá ser apreciada na fase de
execução da sentença, mais adequada para aferir a real situação financeira do condenado. 
10. É de ser mantida a custódia cautelar tanto pela necessidade de se assegurar a aplicação
da lei penal (CPP, art. 312, III) quanto em razão da quebra do compromisso anteriormente
firmado perante o Juízo a quo (CPP, art. 350 c. c. o art. 282, §4º). 
11. Apelação do réu parcialmente provida. 
(...) 
Pena mínima. Ausência de previsão legal. O réu alega a inconstitucionalidade do preceito
secundário da norma penal do art. 36 da Lei n. 6.538/78, ante a ausência de cominação da

pena mínima, requerendo seja decretada a nulidade parcial da sentença e determinada a
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pena mínima, requerendo seja decretada a nulidade parcial da sentença e determinada a
remessa dos autos ao Juízo a quo para realização de nova dosimetria, sob pena de supressão
de instância. 
A alegação não procede. 
Conforme a doutrina, existem quatro sistemas de determinação da pena, dentro os quais o da
pena "relativamente indeterminada": 
Há basicamente quatro modos de se individualizar a pena: a) pena determinada em lei, sem
margem de escolha ao juiz; b) pena totalmente indeterminada, permitindo ao juiz fixar o
quantum que lhe aprouver; c) penal relativamente indeterminada, por vezes fixando somente o
máximo, mas sem estabelecimento do mínimo (é o padrão de parte do sistema de penas do
Código Penal francês), bem como quando se prevê mínimos e máximos flexíveis, adaptados ao
condenado conforme sua própria atuação durante a execução penal; d) pena estabelecida em
lei dentro de margens mínima e máxima, cabendo ao magistrado eleger o seu quantum (...).
(NUCCI, Guilherme de Souza, Individualização da pena, 5ª ed., São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2013, p. 39) 
Na espécie, a norma penal não prescreve o mínimo legal da pena, de modo que ao juiz fica
deferido o poder - mais amplo, aliás - para determinar a dosimetria em conformidade com as
circunstâncias judiciais, ajustando-as às peculiaridades do acusado. Nesse sentido, há um
poder maior para, exatamente, proceder a uma mais justa individualização da pena. Por essa
razão, não há falar-se em inconstitucionalidade. 
Portanto, não procede a alegação de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 36
da Lei n. 6.538/76 pela ausência de cominação de pena mínima ao delito.

(TRF3, 5ª T., ACR 00039040720114036181 - APELAÇÃO CRIMINAL – 68778, Rel. Des.
ANDRÉ NEKATSCHALOW, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/03/2017).

Com base nessas premissas, passo à aplicação das penas.

O réu não possui registro de antecedentes criminais.

A culpabilidade do acusado, entendida como grau de reprovabilidade da
conduta, é elevada e atípica, em razão do enorme volume, na casa dos milhões, de selos
falsificados utilizados para o envio cotidiano de correspondências em resposta aos serviços
junto a ela contratados. Como constou, tratou-se da maior apreensão de selos falsificados da
história do país até então. Adicione-se, ainda, tratar-se de ex-franqueado e de pessoa que
detinha larga experiência e conhecimento do mercado de correspondências impressas, tendo
desprezado deliberadamente as melhores práticas comerciais em relação às quais, mais do
que qualquer um, deveria prezar.

As circunstâncias do crime também devem ser sopesadas em seu desfavor, uma
vez que venceu uma licitação junto ao Ministério de Desenvolvimento Social para
encaminhamento de correspondências relacionadas ao programa chamado Bolsa Família.
Para dar cumprimento ao contrato, utilizava regularmente selos adquiridos de maneira
sorrateira em São Paulo, de origem espúria que, ainda, se revelaram falsos. Ou seja, a
empresa do réu, embora regiamente remunerada pelos Cofres Públicos, atuando por
delegação do Poder Público, violava sistematicamente as regras de probidade e legalidade,
apenas para aumentar seus lucros. A gravidade disso é especialmente elevada.

A conduta social e a personalidade do réu não podem ser
valoradas negativamente a partir dos elementos que instruem o feito.

Os motivos do crime foram inerentes ao tipo.

As consequências do crime se revestiram de gravidade acima da usual, tendo em
consideração os altos valores em decorrência dos selos falsos utilizados pelo réu que
deixaram de ingressar nos cofres da Empresa Brasileira de Correios, cuja situação de
dificuldade financeira é notória há muito tempo (em 2016 houve um déficit de R$ 1,3 bilhão
e apenas nos dois primeiros meses de 2017 o prejuízo foi de R$ 500 milhões). Nesse cenário,
as consequências do crime praticado foram de especial gravidade.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Com base nesses elementos, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.
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Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

O réu não confessou a prática do delito em Juízo, mas buscou justificar a
legalidade da sua conduta, bem como o desconhecimento da qualidade de falso dos selos.

Em razão do número de vezes em que foi identificada a postagem de lotes de
correspondências com selos falsos (pelo menos 5 vezes, de acordo com os 5 laudos periciais
realizados), bem como da quantidade de objetos enviados (1.500.000 objetos já selados,
somente na unidade João Negrão, conforme Informação dos Correios no evento 14, desp1, do
IPL 5053605-50.2012), bem assim a apreensão realizada, há que se registrar que as condutas
posteriores à primeira representam continuação da conduta inicial em sua unidade final, o que
se subsume ao disposto no art. 71 do CP. Assim, em relação aos fatos descritos na denúncia,
resta caracterizado o instituto do crime continuado. A pena deve sofrer aumento de 2/3,
portanto.

Inexistem outras causas de especial aumento ou diminuição da pena.

Assim, pela prática do crime do artigo 289, §1º, do Código Penal, fica o
acusado JOSÉ DIRCEU VEIGA definitivamente condenado a pena de 06 (seis) anos e 08
(oito) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 20 (vinte) dias-multa. Atentando-se
à presumível situação econômica do réu (art. 60 CP), fixo o valor do dia-multa em cada um
no valor de 5 (cinco) salários-mínimos vigentes à época do último fato (outubro de 2013),
desde então atualizados.

Fixo o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena,  na forma
do art. 33, §2º, b, do CP, mediante cumprimento de condições a serem estabelecidas pelo
MM. Juízo competente para a Execução Penal.

O denunciado não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade,
diante da vedação do art. 44, I, do Código Penal.

2.3. Bens Apreendidos

a) Evento 108 dos autos nº 50420457720134047000 e evento 192 da ação
penal: a exemplo do que já foi realizado com as demais correspondências apreendidas
(eventos 41 e 57 do IPL 5053605-50.2012), autorizo, após o trânsito em julgado, as
destruições dos demais lotes de cartas e selos falsos apreendidos e depositados na Polícia
Federal.

Se porventura houver outros selos e cartas apreendidos vinculados a estes autos
(evento 192 da ação penal), estejam depositados em Juízo ou acautelados na SR/DPF/PR,
determino a sua destruição, após o trânsito em julgado.

b) Resta apreendido o veículo FIAT/FIORINO, de cor BRANCA, de ano de
fabricação e modelo 2004/2005 chassi 9BD25504558746684 e placas AME 7570, que
carregava correspondências com selos falsos da empresa BSS Cards.

O Laudo pericial nº 085/2014-SETEC/SR/DPF/PR (autos
50420457720134047000, evento 75, laudo8) não encontrou qualquer anormalidade ou
problemas no registro do veículo.

Por ter sido utilizado para transportar os objetos postais com selos falsificados
até a agência dos Correios, considero-o instrumento do crime. No entanto, por não representar
coisa cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, não cabe seu
perdimento em favor da União, nos termos do art. 91, II, 'a', do Código Penal.
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Desta forma, após o trânsito em julgado, promova a Secretaria as diligências
necessárias para que seja restituído ao seu legítimo proprietário, ressalvada eventual
apreensão administrativa ou garantia de execução de crédito existente em favor de credor,
devendo neste caso ser disponibilizado ao Juízo ou Autoridade Administrativa competente.

2.4. Reparação do dano:

Em atenção ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o MPF quantificou o
dano a ser reparado pelo acusado em R$ 13.560.000,00, produto da multiplicação do valor
pago pelo selo falsificado (R$ 1.20) pela quantidade aproximada deles, considerada a
previsão de postagem de 11,3 milhões de cartas contratada pelo Ministério do
Desenvolvimento Social.

Em decisão no evento 24, que analisou a resposta à acusação, decidiu-se pela
plausibilidade do pedido ministerial, por estar escorado em diversas provas colhidas durante o
inquérito policial.

Ocorre que, analisando as provas que embasaram a condenação de JOSÉ
DIRCEU, observo que o valor do dano, tal como calculado pelo MPF, é arbitrário e pode não
corresponder ao prejuízo efetivo causado.

Isso porque, segundo os depoimentos testemunhais e relação de contas pagas
juntada no evento 171, out4, é certo que JOSÉ DIRCEU também adquiria selos verdadeiros
dos Correios, utilizando-se ainda do contrato FAC que possuía, mediante pagamento à vista.
Além disso, o período de registro de utilização de FACs abrange em parte as datas das notas
fiscais emitidas ao Ministério do Desenvolvimento Social(evento 171, out2), sendo temerário
presumir-se genericamente que todos os selos utilizados em todas as 15 milhões de
correspondências eram falsos. Há, sim, possibilidade de que os selos falsos tenham sido
mesclados a quantidades indefinidas de itens verdadeiros, a fim de evitar a identificação da
contrafação.

Logo, não é possível afirmar com segurança que todas as cartas cujo envio foi
previsto no contrato com o Ministério do Desenvolvimento Social foram ou seriam remetidas
com selos falsificados.

Além disso, assiste razão à Defesa quando aduz que o valor pago pelo
Ministério do Desenvolvimento Social à empresa do réu pelo serviço de postagens de
correspondência do Programa Bolsa Família (na casa dos 10 milhões de reais, conforme notas
fiscais do evento 171, out2) é muito inferior ao prejuízo estipulado pelo MPF, isso
considerando somente os selos.

Assim, há legítima e real dificuldade de se quantificar com segurança nesta ação
penal qual seria de fato o valor estimado do prejuízo causado.

Por essa razão, entendo não existirem elementos suficientes para o cálculo
seguro do dano a ser reparado pelo réu nesta ação penal, devendo a questão ser solvida
diretamente pelos prejudicados no Juízo Cível, se for de seu interesse.

3. DISPOSITIVO

Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de condenação formulado pelo
Ministério Público Federal para o fim de  CONDENAR JOSÉ DIRCEU VEIGA pela
prática do delito previsto no artigo 36, parágrafo único, da Lei nº 6.538/78 c/c artigo 71 do
Código Penal à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de multa de 20 dias multa, cada um no valor de
5 (cinco) salários-mínimos vigentes à época do último fato (outubro de 2013), desde então
atualizados, ficando a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito
(prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), tudo na forma da
fundamentação supra.
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Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Face à ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP, poderá o acusado apelar
em liberdade.

Deixo de fixar valor mínimo para a reparação de danos causados pela infração
(artigo 387, IV, do Código de Processo Penal) ante a indefinição do valor do dano, consoante
fundamentação acima.

Após o trânsito em julgado:

a) Cumpram-se as disposições constantes no Provimento nº 17/2013 da
Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região.

b) Procedam-se às anotações e comunicações necessárias decorrentes desta
decisão.

c) Promova-se a destruição dos selos, CDs e documentos apreendidos e
restitua-se o veículo Fiorino, também apreendido, ao seu legítmo proprietário, tudo na
forma do item 2.3 da fundamentação.

Expeça-se o necessário.

d) Encaminhe-se cópia desta sentença, do respectivo acórdão no âmbito do TRF
da 4ª Região e do termo de interrogatório do acusado à Corregedoria do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados para apuração acerca da notícia de que selos adquiridos como 'cotas'
para uso de detentores de cargo eletivo naquelas Casas são revendidos por assessores
nacionalmente.

e) Abra-se vista ao MPF para os fins do art. 40 do CPP relativamente aos
mesmos fatos, especificamente quanto às afirmações do acusado de que as práticas de desvio
e venda de selos teriam sido confirmadas por Senadores e assessores próximos diretamente ao
ora condenado.

f) Oportunamente, proceda-se à baixa.

Sentença publicada e registrada eletronicamente.

Intimem-se.
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