
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.569.171 - SP (2014/0106791-6)
  
RELATOR : MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE : LUIZ GONZAGA MURAT JUNIOR 
ADVOGADO : CELSO SANCHEZ VILARDI 
ADVOGADA : DOMITILA KOHLER 
RECORRENTE : ROMANO ANCELMO FONTANA FILHO 
ADVOGADOS : MIGUEL REALE JUNIOR    

EDUARDO REALE FERRARI    
MARCELO VINICIUS VIEIRA 

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
RECORRIDO : COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM - ASSISTENTE 

DE ACUSAÇÃO
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL. CRIME CONTRA O MERCADO DE 
CAPITAIS. ART. 27-D DA LEI N. 6.385/1976. USO INDEVIDO DE 
INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA – INSIDER TRADING . 
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO 
ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. 
AUMENTO. CULPABILIDADE EXACERBADA. FUNDAMENTO 
IDÔNEO. PENA DE MULTA. APLICAÇÃO CORRETA. DANOS 
MORAIS. NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO ANTES DA 
VIGÊNCIA DA LEI N. 11.719/2008. IRRETROATIVIDADE.
1. Não mais subsistem a utilidade e o interesse recursais em relação 
ao segundo recorrente, em face da superveniência da prescrição da 
pretensão punitiva, nos termos do art. 109, V, c/c o art. 110, § 1º, 
ambos do Código Penal. 
2. Quanto ao recurso do primeiro recorrente, cinge-se a controvérsia à 
análise da qualificação jurídica dada aos fatos delineados pelas 
instâncias ordinárias, notadamente se a conduta praticada pelo agente 
se subsume ao tipo previsto no art. 27-D da Lei n. 6.385/1976, e ao 
exame da dosimetria da pena, não sendo o caso de incidência da 
Súmula 7 do STJ. 
3. A responsabilidade penal pelo uso indevido de informação 
privilegiada, ou seja, o chamado Insider Trading – expressão 
originária do ordenamento jurídico norte-americano – ocorreu com o 
advento da Lei n. 10.303/2001, que acrescentou o artigo 27-D à Lei n. 
6.385/76, não existindo, ainda, no Brasil, um posicionamento 
jurisprudencial pacífico acerca da conduta descrita no aludido 
dispositivo, tampouco consenso doutrinário a respeito do tema.
4. A teor do disposto nos arts. 3º e 6º da Instrução Normativa n. 
358/2002 da Comissão de Valores Mobiliários e no art. 157, § 4º, da 
Lei n. 6.404/1976, quando o insider detiver informações relevantes 
sobre sua companhia deverá comunicá-las ao mercado de capitais tão 
logo seja possível, ou, no caso em que não puder fazê-lo, por entender 
que sua revelação colocará em risco interesses da empresa, deverá 
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abster-se de negociar com os valores mobiliários referentes às 
informações privilegiadas, enquanto não forem divulgadas.
5. Com efeito, para a configuração do crime em questão, as 
"informações" apenas terão relevância para esfera penal se a sua 
utilização ocorrer antes de serem divulgadas no mercado de capitais. 
A legislação penal brasileira, entretanto, não explicitou o que venha a 
ser informação economicamente relevante, fazendo com que o 
intérprete recorra a outras leis ou atos normativos para saber o alcance 
da norma incriminadora.
6. Em termos gerais, os arts. 155, § 1º, da Lei n. 6.404/1976 e 2º da 
Instrução n. 358/2002 da CVM definem o que vem a ser informação 
relevante, assim como a doutrina pátria, que leciona ser idônea 
qualquer informação capaz de "influir, de modo ponderável, na 
decisão dos investidores do mercado", gerando "apetência pela 
compra ou venda de ativos", de modo a "influenciar a evolução da 
cotação" (CASTELLAR, João Carlos. Insider Trading  e os novos 
crimes corporativos, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2008, p. 
112/113).
7. No caso concreto, não há controvérsia quanto às datas em que as 
operações ocorreram e nem quanto ao fato de que o acusado 
participou das discussões e tratativas visando à elaboração da oferta 
pública de aquisição de ações da Perdigão S.A, obtendo, no ano de 
2006, informações confidenciais de sua companhia – Sadia S.A. – as 
quais, no exercício de sua profissão, tinha o dever de manter em 
sigilo.
8. Ainda que a informação em comento se refira a operações, na 
época, em negociação, ou seja, não concluídas, os estudos de 
viabilidade de aquisição das ações da Perdição já se encontravam em 
estágio avançado, conforme decisão proferida no procedimento 
administrativo realizado na CVM, destacada no acórdão recorrido.
9. Diante do quadro delineado na origem, constata-se que a conduta 
do recorrente se subsume à norma prevista no art. 27-D da Lei n. 
6.385/76, que foi editada justamente para assegurar a todos os 
investidores o direito à equidade da informação, condição inerente à 
garantia de confiabilidade do mercado de capitais, sem a qual ele 
perde a sua essência, notadamente a de atrair recursos para as grandes 
companhias.
10. Quanto à dosimetria da pena, não prospera a aventada 
contrariedade ao art. 617 do Código de Processo Penal, que trata da 
proibição de alterar ou agregar novos fundamentos para justificar o 
agravamento da pena quando somente a defesa houver recorrido, não 
se aplicando nas hipóteses em que o Ministério Público também 
recorre com o objetivo de aumentar a reprimenda, sob o argumento de 
que a sanção final não se revelou suficiente à reprovação e à 
prevenção do crime.
11. O cargo exercido pelo recorrente na época dos fatos – Diretor de 
Finanças e Relações com Investidores da Sadia S.A. – constitui 
fundamento idôneo para justificar o aumento da pena-base, "diante da 
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sua posição de destaque na empresa e de liderança no processo de 
tentativa de aquisição da Perdigão", conforme destacou o acórdão 
recorrido.
12. Pena de multa aplicada de forma fundamentada, em R$ 
349.711,53 (trezentos e quarenta e nove mil, setecentos e onze reais e 
cinqüenta e três centavos), nos termos dos arts. 27-D e 27-F da Lei n. 
6.385/1976 e do art. 71 do Código Penal, com o objetivo de 
desestimular a conduta ilícita e resguardar a confiança do mercado 
mobiliário.
13. A despeito de a redação do art. 387, IV, do Código de Processo 
Penal, conferida pela Lei n. 11.719/2008, estabelecer que o juiz, ao 
proferir sentença condenatória, "fixará valor mínimo para reparação 
dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos 
pelo ofendido", a referida norma, por possuir caráter processual e 
penal, não pode ser aplicada à espécie, em face do preceito 
constitucional previsto no art. 5º, XL, da CF/88, que veda a 
retroatividade da lei penal in pejus .
14. Recurso especial do segundo recorrente prejudicado, em razão do 
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; recurso especial 
do primeiro recorrente parcialmente provido para afastar da 
condenação a imposição de valor mínimo para a reparação a título de 
danos morais coletivos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, 
prosseguindo no julgamento, por unanimidade, julgar prejudicado o recurso interposto por 
Romano Ancelmo Fontana Filho e conhecer do recurso de Luiz Gonzaga Murat Júnior e lhe 
dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.  Os Srs. Ministros 
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Felix Fischer e Jorge Mussi votaram com o Sr. 
Ministro Relator. 

Brasília, 16 de fevereiro de 2016 (Data do julgamento).

MINISTRO GURGEL DE FARIA  

Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.569.171 - SP (2014/0106791-6)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO GURGEL DE FARIA (Relator): 

Trata-se de recursos especiais interpostos por LUIZ GONZAGA 
MURAT JUNIOR e ROMANO ANCELMO FONTANA FILHO, com fundamento no art. 
105, III, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

Consta dos autos que os recorrentes foram denunciados pela suposta 
prática de crimes contra o mercado de capitais, descritos no art. 27-D da Lei n. 6.385/1976, 
c/c o art. 71 do Código Penal, por terem negociado nos Estados Unidos da América, no ano 
de 2006, valores mobiliários sobre a oferta pública de aquisição de ações da Perdigão S.A., 
valendo-se de informações privilegiadas (insider trading) , que obtiveram em razão dos cargos 
que ocupavam na empresa Sadia S.A.

Encerrada a instrução, o Juiz de primeiro grau condenou os 
recorrentes, nos seguintes termos (fls. 1.137/1.211):

a) Luiz Gonzaga Murat Junior — à época dos fatos, Diretor de 
Finanças e Relações com Investidores da Sadia S.A. —, à pena de 1 ano e 9 meses de 
reclusão, em regime aberto, e multa no valor de R$ 349.711,53 (trezentos e quarenta e nove 
mil, setecentos e onze reais e cinquenta e três centavos);

b) Romano Ancelmo Fontana Filho — ex-Conselheiro de 
Administração da Sadia S.A. —, à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime 
aberto, e multa no valor de R$ 374.940,52 (trezentos e setenta e quatro mil, novecentos e 
quarenta reais e cinquenta e dois centavos). 

As sanções corporais foram substituídas por duas medidas restritivas 
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e 
proibição do exercício do cargo de administrador e/ou conselheiro fiscal de companhia aberta 
pelo prazo de cumprimento da pena.  

Irresignadas, defesa e acusação apelaram, tendo o Tribunal de origem, 
após afastar a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Federal, negado provimento ao 
recurso defensivo e acolhido parcialmente o ministerial a fim de majorar as penas impostas 
aos réus, fixando-as em 2 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão para Luiz Gonzaga Murat 
Filho, e 2 anos e 1 mês de reclusão para Romano Ancelmo Fontana Filho, mantido o regime 
prisional. 

Na ocasião, determinou-se que o valor da pena de multa fosse 
destinado ao Fundo Penitenciário Nacional, reconhecendo-se, ainda, o dever de indenizar os 
prejuízos sofridos a título de dano moral coletivo, no valor mínimo de R$ 254.335,66 
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(duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais, e sessenta e seis centavos) 
para o acusado Luiz Murat, e de R$ 305.036,36 (trezentos e cinco mil, trinta e seis reais, e 
trinta e seis centavos) para o acusado Romano Ancelmo, mantendo-se inalterados os demais 
termos da sentença. 

Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (fls. 
1.820/1.847).

Nas razões do recurso especial interposto por LUIZ GONZAGA, 
alegou-se, além de divergência jurisprudencial:

a) violação ao art. 27-D da Lei n. 6.385/1976, em virtude de a Corte 
de origem ter definido o elemento normativo do tipo, consubstanciado no termo "informação 
relevante", como sendo a "mera expectativa de realização de um negócio jurídico de vulto" 
desvinculada da "expectativa concreta", contrariando o conceito adotado pela legislação de 
regência e pela doutrina. Conclui, pois, ser atípica a conduta narrada na denúncia;

b) negativa de vigência aos arts. 599 e 617 do Código de Processo 
Penal,  sustentando a ocorrência de reformatio in pejus , ao argumento de que o acórdão 
recorrido inovou os fundamentos utilizados na sentença de primeiro grau, a fim de agravar as 
sanções impostas ao recorrente;

c) afronta ao art. 59 do Código Penal ao considerar elementos do 
próprio tipo penal como circunstância judicial desfavorável, além de aplicar a pena de multa 
sem obedecer as regras e limites específicos previstos no art. 27-D da Lei n. 6.385/1976, com 
base em presunções de lucro auferido, de forma exacerbada;

d) contrariedade aos artigos 2º e 387, IV, do CPP, em face da 
condenação por danos morais coletivos, sem ter sido dada a oportunidade de o recorrente se 
defender, visto que o tema surgiu somente após o encerramento da instrução criminal, 
portanto não foi objeto do pedido acusatório, nem das provas e debates entre as partes. 

Acrescentou, no ponto, que o Tribunal de origem decidiu de forma 
contrária à jurisprudência do STJ, visto que a norma prevista no art. 387, IV, do Código de 
Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.719/2008, por ser de natureza híbrida, ou 
seja, de caráter processual e material, não pode retroagir para prejudicar o acusado.

Enfim, asseverou que a condenação por danos morais exige a 
comprovação de dor e sofrimento psicológico, informando, ainda, já ter sido responsabilizado 
administrativamente pela Security Exchange Comission (SEC), órgão regulador do mercado 
de capitais dos Estados Unidos, pelos mesmos fatos narrados na peça acusatória. 

Por sua vez, o recorrente ROMANO ANCELMO apontou, nas razões 
do seu recurso especial, contrariedade aos arts. 27-D da Lei n. 6.385/1976 e 59 do Código 
Penal. Para tanto, sustentou:

a) a atipicidade da conduta narrada na exordial acusatória, porquanto a 
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informação relevante não foi divulgada no mercado nacional, sendo supostamente utilizada 
nos Estados Unidos da América, na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE), onde as ADRs 
(American Depositary Receipts ) foram negociadas, compradas e vendidas, não ocasionando 
nenhuma lesão ou risco de lesão ao mercado de capitais brasileiros (fl. 2.205);

b) ilegalidade na dosimetria da pena, ao argumento de que as 
instâncias ordinárias utilizaram-se de elementos integrantes do próprio tipo para aumentar a 
pena-base, notadamente quando se referem à circunstância judicial da culpabilidade.

Contrarrazões da Comissão de Valores Mobiliários (assistente de 
acusação) e Ministério Público Federal, respectivamente, às fls. 2.742/2.771 e 2.800/2.835, 
em que se sustenta o não conhecimento do recurso e, se cabível, o seu não provimento.

O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento dos agravos 
e pelo parcial provimento dos recursos especiais apenas para retirar da condenação a 
imposição de valor mínimo para a reparação a título de danos morais coletivos (fls. 
3.196/3.210). 

Diante da relevância do tema versado, considerando a divergência 
doutrinária existente quanto à identificação do bem jurídico tutelado no art. 27-D da Lei n. 
6.385/1976, a ausência de uma conceituação precisa do que vem a ser uma "informação 
privilegiada", bem como a necessidade de exame das normas regulamentares da Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM, indispensável para a interpretação do tipo penal em comento, 
determinei, às fls. 3.214/3.217, a conversão do agravo do art. 544 do Código de Processo 
Civil no presente recurso especial, para melhor exame da controvérsia.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.569.171 - SP (2014/0106791-6)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO GURGEL DE FARIA (Relator): 

De início, cumpre verificar a extinção da punibilidade estatal pela 
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com base na pena em concreto, por se tratar 
de matéria prejudicial ao mérito dos recursos especiais. 

A teor do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois de 
transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu 
recurso, regula-se pela pena aplicada, devendo ser desconsiderado o acréscimo decorrente da 
continuidade delitiva, nos termos da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal. 

Conforme dito no relatório, o Tribunal de origem, após confirmar a 
sentença condenatória, deu parcial provimento ao recurso da acusação apenas para elevar as 
penas impostas aos ora recorrentes pela prática do crime previsto no art. 27-D da Lei n. 
6.385/1976, c/c o art. 71 do Código Penal, fixando-as em 2 anos, 6 meses e 10 dias de 
reclusão para o réu Luiz Gonzaga Murat Filho, e em 2 anos e 1 mês de reclusão para o réu 
Romano Ancelmo Fontana Filho, incluído aí o aumento decorrente da continuidade delitiva.

Por oportuno, registro que, nos termos da reiterada jurisprudência 
desta Corte Superior, o acórdão recorrido constitui marco interruptivo da prescrição somente 
quando reformar a sentença absolutória para condenar o réu ou desclassificar a imputação de 
modo a alterar, consideravelmente, a pena imposta.

A propósito, cito os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 
205213/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Órgão Julgador T6 - SEXTA 
TURMA, Data do Julgamento 02/12/2014, DJe 17/12/2014; AgRg nos EREsp 1043207/SP, 
Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Órgão Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO, 
Data do Julgamento 14/08/2014, DJe 20/08/2014 e AgRg no RE nos EDcl no AgRg no Ag 
1276131/PA, Relator Ministro FELIX FISCHER, Órgão Julgador CE - CORTE ESPECIAL, 
Data do Julgamento 23/04/2012, DJe 09/05/2012. 

Assim, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição quanto ao 
recorrente Romano Ancelmo Fontana Filho (condenado à pena de 1 ano e 8 meses – excluído 
o aumento da continuidade delitiva), visto que já transcorreram mais de  4 (quatro) anos da 
data da publicação da sentença condenatória, que se deu em 16/02/2011 (fl. 1.213), 
operando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, V, c/c o art. 
110, § 1º, ambos do Código Penal. 

Com efeito, nada mais há a ser aqui examinado em relação a esse 
acusado, ou seja, quanto a Romano Ancelmo Fontana Filho, que era membro do Conselho de 
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Administração da empresa, ficando o seu recurso especial prejudicado. 

Passo a analisar as razões do recurso especial do recorrente Luiz 
Gonzaga Murat Filho que, à época dos fatos, ocupava o cargo de Diretor de Finanças e 
Relações com os Investidores da SADIA S.A. 

Preliminarmente, verifica-se que a análise da tese de atipicidade da 
conduta não demanda o exame do conjunto probatório, porquanto as instâncias ordinárias 
delinearam todos os aspectos fáticos da conduta praticada pelo recorrente, ensejando, destarte, 
tão somente, uma valoração e correta subsunção da ação do agente ao tipo penal (art. 27-D da 
Lei n. 6.385/1976), não sendo o caso de incidência da Súmula 7 do STJ. 

Assim, para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os 
seguintes trechos do acórdão hostilizado (fls. 1.748/1.753):

In casu, ao serem ouvidos em juízo, os acusados disseram que exerceram cargos que 
tinham a obrigação de manter sigilo a respeito de informações de ato ou fato 
relevante, na época dos fatos. O corréu Luiz Murat (fls. 547/548) disse que 
exerceu a função de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com 
Investidores da empresa Sadia S.A., ao passo que Romano Ancelmo afirmou que 
era membro do Conselho de Administração da Sadia S.A. (fl. 588).
Em seguida, analisando detidamente os elementos do tipo, os acusados confirmaram 
em juízo que negociaram (ordem de compra e venda) os valores mobiliários (ADRs) 
da empresa Perdigão no exterior. Interrogado em juízo, o acusado José Murat 
asseverou que transmitiu a ordem de compra de ADR's por meio de seu 
telefone celular para sua empresa offshore Brackhill na Bolsa de Valores de 
Nova Iorque. Da mesma forma, o coacusado Romano Ancelmo confirmou perante a 
autoridade judiciária que efetuou a compra e venda das ADR's, por intermédio do 
Banco HSBC, na Bolsa de Valores de Nova Iorque. 
Nesta esteira, tanto a defesa de Luiz Murat quanto de Romano Ancelmo 
levantaram a tese de que o fato é atípico, pois inexistiu "informação relevante" 
no caso em apreço.
A elementar "informação relevante" constitui-se em elemento normativo 
jurídico que depende de complementação (arts. 155, §1° e art. 157, §4°, da Lei 
n. 6.404/76; art. 2º da Instrução CVM n. 358/2002).
No caso vertente, a informação relevante consiste na realização de oferta pública de 
aquisição de ações da Perdigão pela Sadia, pois o valor das ações da empresa 
Perdigão pode sofrer variação de preços no mercado e também ter influência na 
decisão do investidor de comprar, vender ou manter aqueles títulos, conforme bem 
observado pelo magistrado de primeiro grau.
Ademais, convém ressaltar que o momento exato de uma informação se tornar 
relevante é a partir da expectativa gerada na realização de um negócio jurídico 
de grande vulto, in casu , a potencialidade de realização de oferta pública de 
aquisição das ações da Perdigão observado pelo MM. Juiz a quo. Confira-se:

Do mesmo modo, no âmbito da verificação de pratica de insider trading , 
a mera expectativa de realização de um negócio jurídico de vulto deve 
ser já considerada um jato relevante. Deve-se exigir uma postura rígida 
por parte dos dirigentes da companhia. A vedação ao insider trading  traduz 
um dever de lealdade, especialmente dos administradores, em relação à 
companhia. A partir do momento em que se tem notícia de algum ato ou 
fato que, ainda que sujeito a diversos condicionantes, possa vir a ser 
considerado relevante, deve o administrador ou equiparado se abster de 
negociar os valores mobiliários que possam ter seus preços afetados. 
Admitir-se o argumento de que a existência de diversos condicionantes à 
efetiva ocorrência do ato afastaria a configuração de uma informação 
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relevante seria um incentivo à prática do insider trading  logo no início do 
processo. Ademais, há que se ter em mente que, especialmente nos 
grandes processos societários, existem invariavelmente várias etapas a 
serem cumpridas, as quais são de conhecimento dos administradores 
desde o início.
A aceitar a tese, a configuração da informação como relevante ou não ficaria 
na dependência do poder potestativo do administrador, que, incluindo uma 
condição suspensiva qualquer no negócio jurídico, poderia descaracterizar 
sua qualidade de informação relevante" (fls. 1111 e verso) 

A defesa do coacusado Luiz Murat alegou, em razões de apelação, que não há 
provas de informação relevante apta a caracterizar o delito de insider trading 
referente ao fato praticado no dia 7 de abril de 2006. Contudo, entendo que 
restou devidamente comprov;ado nos autos que o apelante incorreu na prática 
do delito de uso indevido de informação privilegiada pelo vasto conjunto 
probatório desenvolvido tanto na fase pré-processual quanto na fase de 
instrução judicial, sobretudo pelo depoimento prestado em juízo pelo próprio 
réu (fls. 546/585).
Antes de tecer considerações a respeito do fato praticado no dia 07 de abril de 2006, 
é importante ressaltar que, em juízo, o coacusado Luiz disse que liderou o processo 
ou projeto relativo à Oferta Pública, pois afirmou que coordenava às áreas que 
cuidavam do estudo administrativo, societário, jurídico e financeiro, ou seja, ele 
disse que tinha papel importante neste processo (fls. 546/585).
Pois bem. No dia 7 de abril de 2006, a empresa Sadia foi contatada pelo Banco 
ABN AMRO Real S.A. acerca da possibilidade de oferta hostil das ações da 
Perdigão. Iniciaram-se. assim os estudos relativos à oferta em que estiveram 
envolvidos os profissionais da empresa: Walter Fontana Fil (Presidente do 
Conselho de Administração da Sadia S.A.), Eduardo Fontatia D'Ávila 
(Vice-Presidente do Conselho de Administração da Sadia), o acusado Luiz Murat 
e Delmir Dal Cim, conforme missiva enviada à CVM pelo próprio acusado, datada 
em 31/07/2006 (fls. 44/45 do apenso procedimento investigatório criminal sob n° 
1.34.001.003927/2007-32). Os dois primeiros profissionais citados acima tomaram 
conhecimento do Projeto nesta mesma data, consoante documentos de fls. 391/392 
do referido apenso procedimento investigatório criminal encaminhado pelo próprio 
coacusado ao escritório de advocacia TOZZINI, FREIRE, TEIXEIRA E SILÍA. O 
acusado também tomou conhecimento deste projeto no dia 7 de abril quando 
este foi indagado pelo magistrado de primeiro grau. Ainda nesta reunião, dita 
como "encontro informal" pelo próprio acusado, estiveram presentes: Fábio 
Barbosa (Presidente do Banco ABN Amro S.A.) e João Roberto Gonçalves 
Teixeira vice-Presidente do Banco).
A reunião que foi realizada na sede do Banco ABN na data referida foi o 
primeiro acontecimento relevante que originou o projeto relativo à oferta 
pública de ações da Perdigão. Assim, verifico que, não se tratou de mero 
"encontro informal", pois estavam presentes funções de alta relevância das 
duas empresas que acreditavam "na efetiva viabilidade do projeto", conforme 
bem ressaltado grau (fl. 1113 v°).
Assim vejamos,  Em juízo, Walter Fontana disse que esta reunião possibilitou a 
realização de uma oferta hostil em decorrência da Perdigão de estar entrando 
no "novo mercado", sendo que foram feitas análises referentes "a situação, 
preços" juntamente com os executivos do Banco ABN (fls. 348/349). Além 
disso, João Teixeira disse que o Banco apresentou a idéia de realizar a oferta 
pública de aquisição das ações da Perdigão nesta primeira reunião ocorrida no 
dia 7 de abril (fls. 369; fl. 108 do referido investigatório criminal). De igual 
forma, Fábio Barbosa disse que participou da reunião a fim de dar 
credibilidade ao processo de oferta pública de ação (fl. 389).
A alegação defensiva tanto do apelante Luz Murat quanto de Romano Ancelmo 
de que a informação só se tornou relevante a partir da publicação do "Edital 
de Oferta Pública para Aquisições de Ações de Emissões da Perdigão S.A.", 
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datada em 17.07.2006, não merece prosperar. Pois, conforme bem ressaltado pelo 
MM. Juiz a quo, as dificuldades jurídicas (existência de poison pills  no Estatuto da 
PERDIGÃO S.A.), societárias e econômicas (aprovação do financiamento pela 
matriz holandesa do Banco ABN) foram circunstâncias de somenos importância.
No desenrolar do processo, houve preocupação dos participantes daquela 
reunião de que não fosse divulgado ao mercado o projeto de oferta pública de 
aquisição das ações da Perdigão, ou seja, o processo foi tratado por absoluto 
sigilo pelos próprios profissionais, conforme podemos observar pelo 
depoimento de Fábio Barbosa que disse no bojo do procedimento investigatório 
criminal: "Para fins de confidencialidade, internamente, as empresas foram 
denominadas de 'blue' (Sadia) e 'red' (Perdigão)" (fl. 328 do referido apenso do 
procedimento investigatório criminal). Tendo, inclusive, o próprio acusado Luiz 
Murat se preocupado em não divulgar o teor da negociação aos seis subalternos.
Isto porque, com a mera divulgação ao mercado da possibilidade de ser 
realizada a oferta pública de aquisição não solicitada de ações da empresa 
Perdigão conduziria a uma variação na cotação dos valores mobiliários da 
sobredita empresa. Isto, por sinal, influenciaria na decisão do investidor de 
comprar, e, posteriormente vender as ações da empresa Perdigão, sendo que tal 
hipótese foi confirmada pelo depoimento da testemunha João Teixeira. 
Confira-se:

"nós tínhamos uma obsessão com a questão do vazamento de informações 
porque, claro, que na medida que essa informação vazasse para o mercado a 
tendência era o preço da ação da Perdigão subir como conseqüência qualquer 
oferta que a Sadia viesse a fazer teria um prêmio sobre o preço do mercado 
pequeno" (fl. 376).

Assim, ao término da reunião, o acusado de posse desta informação 
privilegiada em razão do cargo que ocupava na época na empresa Sadia, 
transmitiu ordem de compra de lotes de ADR'S da empresa Perdigão em Nova 
Iorque, por intermédio de corretora Merry Linch. Ao contrário do que disse em 
juízo, a compra das ADR's da Perdigão não foi motivada por causa da gripe aviária, 
bem como pelo ingresso da Perdigão no "novo mercado", ou seja, alteração jurídica 
das ações da referida empresa. Isto porque, os valores das ações estavam com 
cotação em alta entre os períodos de janeiro de 2003 a junho de 2006 (fl. 10 do 
referido apenso do procedimento investigatório criminal). E a, divulgação do 
ingresso da Perdigão no novo mercado ocorreu em 17 de fevereiro de 2006 (fl. 11 
do referido apenso do procedimento investigatório criminal).
Por outro lado, no dia 29 de junho de 2006, o acusado adquiriu novamente 
ADR's da Perdigão na Bolsa de Nova Iorque, por intermédio de sua empresa 
offshore Brachill Investiments Inc. Nesta segunda aquisição de lotes de ADR's 
da Perdigão, o réu alegou em seu interrogatório judicial que antes de comprar 
pela segunda vez as ADR, os fatos anteriores eram mera especulação.
Ocorre que, o processo da oferta pública de aquisição não solicitada de ações da 
Perdigão já estava em "estágio muito bem avançado", conforme decisão proferida 
pelo Rel. Marcos Barbosa Pinto no procedimento administrativo realizado na CVM 
(fl. 474 do referido apenso do procedimento investigatório criminal). 
Além disso, o acusado Luiz Murat participou de uma reunião pela qual estava 
presente o advogado Dr. Mauro Guizeline. O referido advogado teria alertado o 
acusado a respeito da proibição de negociar valores mobiliários diante do 
acesso deste à informação privilegiada de fato relevante ainda não divulgado 
ao mercado.
Ademais, não poderia deixar de apresentar, a ponderação colocada pela llma. 
Procuradora Regional da República a respeito do projeto no período que antecedeu 
na divulgação do "Edital de Oferta Pública para Aquisições de Ações de Emissões 
da Perdigão S.A.":

"Uma transação daquele porte, por óbvio, traz em si enorme 
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complexidade. Todavia, em junho de 2006, faltando pouco mais de um 
mês para oferta ser feita, não é verossímil afirmar que o projeto era 
duvidoso e que, ausente o Laudo do Bradesco ou a concordância da 
família, tratar-se-ia de uma circunstância meramente especulativa e que 
não poderia, de per si, influenciar um investidor.
A esta altura dos acontecimentos a opção da empresa por fazer a oferta hostil 
era firme, concreta e efetiva, mesmo que ainda dependesse de algumas 
diligências e da aprovação dos acionistas e do Conselho de Administração 
(momento que teria de ocorrer a intenção)." (fl. 1585 verso)

(...)
E, por fim, permito-me reproduzir a observação feita pela Ilma. Procuradora 
Regional da República a respeito da natureza do mercado de capitais. Confira-se:

"O mercado de ações possui natureza especulativa. Busca-se comprar por um 
preço baixo ações que, pretende-se, serão valorizadas no futuro. A análise 
dos investidores não se dá apenas sobre fatos certos, mas em grande medida, 
apostando-se em previsões" (fl. 1585 verso) (...)

A responsabilidade penal pelo uso indevido de informação 
privilegiada, ou seja, o chamado Insider Trading – expressão originária do ordenamento 
jurídico norte-americano – ocorreu com o advento da Lei n. 10.303/2001, que acrescentou o 
artigo 27-D à Lei n. 6.385/76. A conduta incriminada consiste em:

Utilizar informação relevante ainda não divulgada ao mercado , de que tenha 
conhecimento e da qual deva manter sigilo, capaz de propiciar, para si ou para 
outrem, vantagem indevida, mediante negociação, em nome próprio ou de terceiro, 
com valores mobiliários."  - com grifos

Segundo os ensinamentos de NELSON EIZIRIK, "insider trading é, 
simplificadamente, a utilização de informações relevantes sobre uma companhia, por parte 
das pessoas que, por força do exercício profissional, estão 'por dentro' de seus negócios, para 
transacionar com suas ações antes que tais informações sejam de conhecimento do público".

Acrescenta o autor, ainda, que "o insider compra ou vende no 
mercado a preços que ainda não estão refletindo o impacto de determinadas informações 
sobre a companhia, que são de seu conhecimento exclusivo" (Revista de Direito Mercantil 
Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, RT 1983, p. 43). 

A hipótese vertente trata da primeira condenação por crime de insider 
trading  na Justiça brasileira, conforme ressaltou o próprio recorrente. O caso diz respeito à 
Oferta Pública de Aquisição (OPA) da Sadia S.A. pelo controle acionário da concorrente 
Perdigão, ocorrida em 2006. Como todos sabem, a união entre as duas empresas não se 
efetivou na época, vindo a se concretizar somente em 2009; entretanto, foi a Perdigão quem 
comprou a Sadia, criando o conglomerado Brasil Foods.

Nos termos narrados na exordial acusatória, a Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM – apurou que o acusado Luiz Gonzaga Murat Filho, na qualidade de 
Diretor de Finanças e Relações com Investidores da Sadia S.A., teve acesso a todas as 
informações relevantes acerca das negociações sobre a aquisição da Perdigão S.A., 
utilizando-as, por duas vezes, a fim de obter vantagem indevida. 

Segundo a denúncia, após a concretização dos estudos sobre a 
viabilidade jurídica e financeira do negócio pelo Banco ABN AMRO REAL S.A., 
realizou-se, no dia 7 de abril de 2006, na sede da aludida instituição financeira, em São Paulo, 
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uma reunião com o objetivo de apresentar formalmente a proposta de oferta pública de 
aquisição das ações da PERDIGÃO S.A. pela SADIA S.A.  

Na ocasião, estavam presentes Luiz Gonzaga Murat Junior, Walter 
Fontana Filho (Presidente do Conselho de Administração da SADIA S.A.) e Eduardo Fontana 
D'Avila (1º Vice- Presidente do Conselho de Administração da SADIA S.A.), além de Fábio 
Colletti Barbosa (Presidente do Banco ABN AMRO Real S.A.), João Roberto Gonçalves 
Teixeira (Vice-Presidente do Banco ABN AMRO Real S.A.) e José Berenquer.

Extrai-se da peça acusatória que, no mesmo dia, ou seja, em 
07/04/2006, o requerente determinou a compra de 5.100 (cinco mil e cem) ADRs de emissão 
da PERDIGÃO S.A. em Nova Iorque – Estados Unidos da América –, no valor unitário 
médio de US$ 69,20 (sessenta e nove dólares norte-americanos e vinte centavos), totalizando 
US$ 352.907,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e novecentos e sete dólares 
norte-americanos).

Posteriormente, em 29 de junho de 2006, Luiz Murat enviou uma 
segunda ordem de compra de 30.600 (trinta mil e seiscentos) ADRs de emissão da 
PERDIGÃO S.A. em Nova lorque, totalizando US$ 586.801,00 (quinhentos e oitenta e seis 
mil e oitocentos e um dólares norte-americanos). Ambas as transações foram efetivadas por 
intermédio da empresa offshore  BRACKHILLL INVESTMENTS INC, com a intenção de 
que, quando da publicação da oferta de aquisição, os ADRs se valorizassem.

No dia 16 de julho de 2006, a SADIA S.A. fez a oferta pública de 
aquisição da totalidade das ações da PERDIGÃO S.A. – (OPA), no valor de R$ 27,88 (vinte e 
sete reais e oitenta e oito centavos) por ação, preço 21,22% superior à cotação das ações no 
fechamento do pregão do dia 14 de julho de 2006, com a finalidade de obter o controle da 
PERDIGÃO S.A., mediante a aquisição de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais uma 
ação, sendo o edital publicado no dia 17/07/2006. 

Após reiteradas recusas dos acionistas integrantes do grupo da 
Perdigão, em 21 de julho de 2006, a Sadia publicou a revogação definitiva da OPA. 
Importante ressaltar que o acusado foi punido administrativamente nos EUA, pela SEC 
(Securities and Exchange Comission ), bem como no Brasil, pela Comissão de Valores 
Mobiliários. 

Esses são fatos que se extraem da exordial (fls. 6/32) e da sentença 
condenatória, da lavra do MM. Juiz Marcelo Costenaro Cavali, bem lançada às fls. 
1.137/1.211.

O recorrente sustenta, nas razões do recurso especial, que, "no dia 07 
de abril de 2006, aconteceu uma primeira reunião, preliminar, entre representantes do Banco 
ABN AMRO e da SADIA S.A., da qual participou o ora recorrente. A reunião serviu para que 
a instituição financeira sondasse a empresa sobre a possibilidade de uma eventual e futura 
Oferta Pública de Aquisição da PERDIGÃO S.A. (fl. 2.544)". 

Afirma que, naquele dia, "determinou que seu corretor nos Estados 
Unidos adquirisse ADRs de emissão da PERDIGÃO S.A. (ordem que foi depois repetida 
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mais à frente). Porém, nos presentes autos, o que mal era uma conjectura, mas a mera 
concordância com o início de um estudo sobre a viabilidade de um negócio que nada ainda 
tinha de concreto, nem mesmo sua possibilidade fática, transformou-se em informação 
relevante" e foi usado para condená-lo pelo crime de insider trading  (fls. 2.545).

Aduz que as instâncias ordinárias concluíram, "de forma 
absolutamente equivocada, que a mera expectativa de realização de um negócio jurídico de 
vulto, desvinculada da expectativa concreta sobre a sua realização, basta para caracterizar 
como relevante a informação" (fl. 2.554). 

Registre-se, desde logo, que Luiz Murat não se insurge contra a 
condenação que lhe foi imposta em decorrência da segunda aquisição de ADRs, ocorrida em 
29 de junho de 2006, ao argumento de que tal fato teria ocorrido "durante o processo 
negocial, e não antes de seu início", cuja análise, no seu entender, esbarraria no óbice da 
Súmula 7 desta Corte (fl. 2.553).

Em resumo, o recorrente defende a atipicidade do fatos ocorridos no 
dia 7 de abril de 2006, porquanto não haveria "informação relevante" a ser considerada ao 
tempo da primeira ação descrita na denúncia, apta a configurar o crime em questão.  

Diante da ausência de julgados a respeito do crime previsto no art. 
27-D da Lei n. 6.385/1976, ainda não existe no Brasil um posicionamento jurisprudencial 
pacífico acerca da conduta descrita naquele dispositivo, tampouco há consenso doutrinário a 
respeito do tema, mormente quanto à natureza jurídica do delito e à conceituação do bem 
tutelado pela norma em questão. 

Ater-me-ei ao exame do elemento normativo do tipo, por ser este o 
objeto principal da irresignação recursal, sendo necessário, para tanto, explorar o conceito 
jurídico-econômico de "informação privilegiada," sobretudo as normas regulamentares da 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM –, a Lei de Sociedades Anônimas (Lei n. 
6.404/1976), bem como a doutrina pátria.

Cumpre esclarecer que as "informações" apenas terão relevância para  
esfera penal, especificamente para a configuração do crime do art. 27-D da Lei n. 6.385/1976, 
se a sua utilização ocorrer antes de serem divulgadas no mercado de capitais. 

Isso porque os fatos com potencial de influência sobre as decisões dos 
investidores devem ser comunicados publicamente, conforme determinam os arts. 3º e 6º, 
parágrafo único, da Instrução Normativa n. 358/2002 da Comissão de Valores Mobiliários – 
CVM, autarquia federal criada pela Lei n. 6.385/1976 –, bem como o art. 157, § 4º, da Lei n. 
6.404/1976, que dispõem, respectivamente:

Art. 3º Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar 
à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão 
organizado em que os valores mobiliários de emissão da Companhia sejam 
admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado 
aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, 
simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam 
admitidos à negociação.
Art. 6º Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes 
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podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas 
controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em 
risco interesse legítimo da companhia. 
Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente 
ou através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato 
ou fato relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer 
oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários 
de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados.
"Art. 157, § 4º Os administradores da companhia aberta são obrigados a 
comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa 
qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da 
companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de 
modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou 
comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.".

Da leitura dos referidos comandos normativos, conclui-se que, quando 
o insider detiver informações relevantes sobre sua companhia deverá informá-las ao mercado 
tão logo seja possível (art. 3º da Instrução Normativa n. 358/2002 da CVM e 157, § 4º, da Lei 
n. 6.404/1976), ou, no caso em que não puder fazê-lo, por entender que sua revelação 
colocará em risco interesse da empresa (art. 6º da Instrução Normativa), deverá abster-se de 
negociar com os valores mobiliários referentes às informações privilegiadas, enquanto não 
forem divulgadas.

Com efeito, "para a caracterização do delito, o agente deve utilizar a 
informação privilegiada, negociando, em seu nome ou no de terceiros, com valores 
mobiliários, sendo que esta informação de que se vale o insider  deve ser relevante e capaz de 
propiciar vantagem indevida, para si ou para outrem. Desde logo se anteveem dois elementos 
normativos do tipo; a relevância da informação e a posterior negociação com valores 
mobiliários" (CASTELLAR, João Carlos. Insider Trading  e os novos crimes corporativos, 
Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2008. P. 109).

Sobre o tema, reporto-me, ainda, à obra de FAUSTO MARTIN DE 
SANCTIS:

O delito previsto no art. 27-D contempla situações nas quais alguém, antes mesmo 
que a generalidade dos investidores possa conhecer, utiliza no Mercado de Valores 
Mobiliários informação economicamente relevante e que teve acesso de forma 
particular. Deve ser classificado como delito formal, já que o resultado vantagem 
indevida não é indispensável para a sua consumação, bastando que o sujeito ativo 
pratique a conduta, ou seja, utilize informação obtida. (Delinquência Econômica e 
Financeira, Rio de Janeiro: Ed. Forense Ltda., 2015, pag. 286)

Percebe-se, pois, que o crime previsto no art. 27-D da Lei n. 6.385/76 
constitui norma penal em branco, porquanto a legislação penal brasileira não explicitou o que 
venha a ser informação economicamente relevante, fazendo com que o intérprete recorra a 
outras leis ou atos normativos para saber o alcance da norma incriminadora.

Conforme anotou o acórdão recorrido, em termos gerais, podemos 
encontrar a definição de "informação relevante" no art. 155, § 1º, da Lei n. 6.404/1976, bem 
como no art. 2º da Instrução n. 358/2002  da CVM, que dispõem respectivamente:

Art. 155 da Lei n. 6.404/76: O administrador deve servir com lealdade à companhia 
e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado:
I - usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, 
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as oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício de 
seu cargo;
II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à 
obtenção de vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades 
de negócio de interesse da companhia;
III - adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário à 
companhia, ou que esta tencione adquirir.
§ 1º Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo 
sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para 
conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de 
modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se 
da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra 
ou venda de valores mobiliários.

Art. 2º da Instrução n. 358/02  da CVM: Considera-se relevante, para os efeitos 
desta Instrução, qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da 
assembléia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer 
outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou 
econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir 
de modo ponderável:

I- na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a 
eles referenciados;
II- na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores 
mobiliários;
III- na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à 
condição de titular de valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles 
referenciados.
Parágrafo único. Observada a definição do "caput", são exemplos de ato 
ou fato potencialmente relevante, dentre outros, os seguintes:
I- assinatura de acordo ou contrato de transferência do controle acionário da 
companhia, ainda que sob condição suspensiva ou resolutiva;
II- mudança no controle da companhia, inclusive através de celebração, 
alteração ou rescisão de acordo de acionistas;
III- celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas em que a 
companhia seja parte ou interveniente, ou que tenha sido averbado no livro 
próprio da companhia;
IV- ingresso ou saída de sócio que mantenha, com a companhia, contrato ou 
colaboração operacional, financeira, tecnológica ou administrativa;
V- autorização para negociação dos valores mobiliários de emissão da 
companhia em qualquer mercado, nacional ou estrangeiro;
VI- decisão de promover o cancelamento de registro da companhia aberta;
VII- incorporação, fusão ou cisão envolvendo a companhia ou empresas 
ligadas;
VIII- transformação ou dissolução da companhia;
IX- mudança na composição do patrimônio da companhia;
X- mudança de critérios contábeis;
XI- renegociação de dívidas;
XII- aprovação de plano de outorga de opção de compra de ações;
XIII- alteração nos direitos e vantagens dos valores mobiliários emitidos pela 
companhia;
XIV- desdobramento ou grupamento de ações ou atribuição de bonificação;
XV- aquisição de ações da companhia para permanência em tesouraria ou 
cancelamento, e alienação de ações assim adquiridas;
XVI- lucro ou prejuízo da companhia e a atribuição de proventos em 
dinheiro;
XVII- celebração ou extinção de contrato, ou o insucesso na sua realização, 
quando a expectativa de concretização for de conhecimento público;
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XVIII- aprovação, alteração ou desistência de projeto ou atraso em sua 
implantação;
XIX- início, retomada ou paralisação da fabricação ou comercialização de 
produto ou da prestação de serviço;
XX- descoberta, mudança ou desenvolvimento de tecnologia ou de recursos 
da companhia;
XXI- modificação de projeções divulgadas pela companhia;
XXII- impetração de concordata, requerimento ou confissão de falência ou 
propositura de ação judicial que possa vir a afetar a situação 
econômico-financeira da companhia.

Veja-se que a instrução normativa elenca 22 (vinte e duas) hipóteses 
como exemplos de fatos potencialmente relevantes, o que constitui, sem dúvida, importante 
fonte hermenêutica para a seara criminal, assim como a Lei de Sociedade Anônimas. 
Entretanto, compete ao aplicador da lei a valoração em concreto da relevância da informação, 
conforme o momento e a realidade em que ocorreram, até porque o rol acima mencionado não 
é taxativo, mas exemplificativo.

João Carlos Castellar, citando Costa Pinto, aduz que, "além desse 
critério de índole normativa, a informação 'deve ter em relação à realidade que descreve um 
mínimo de materialidade ou objetividade ou, noutros termos, a consciência mínima para 
permitir a sua utilização por um investidor médio', ou seja, a informação deve estar dotada de 
potencialidade para 'influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de 
vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia, tal como prevê o artigo 157, 
§ 4º, da Lei n. 6.404/1976'".

Continua o ilustre doutrinador: "[...] para que se possa fazer um juízo 
de prognose relativamente à idoneidade da informação, este autor sugere que se faça uma 
comparação: 'se tal informação quando publicada fosse, num juízo de previsibilidade 
reportado ao momento ex ante  da operação, suscetível de gerar apetência pela compra ou 
venda de ativos, tal informação revelava idoneidade para influenciar a evolução da cotação. 
Se as alterações que poderia induzir fossem sensíveis, será informação privilegiada" 
(CASTELLAR, João Carlos. Insider Trading  e os novos crimes corporativos, Rio de Janeiro: 
Editora Lúmen Júris, 2008, p. 112/113).

Assim, pode-se dizer que informação relevante é aquela que: "a) não 
foi tornada pública; b) é capaz de influir de modo ponderável na cotação de títulos ou valores 
mobiliários (price sensitive ); c) seja precisa ou concreta (Leite:108). A informação tanto pode 
dizer respeito aos títulos, à companhia emissora especificamente ou a um determinado 
seguimento econômico (Barja Quiroga:1043-1044)" (BALTAZAR JUNIOR, José Paulo, 
Crimes Federais, São Paulo, Editora Saraiva, 2015, 10ª ed., p. 572).

Voltando ao caso em concreto, não há controvérsia quanto às datas 
em que as operações ocorreram e nem quanto ao fato de que o acusado participou das 
discussões e tratativas visando à elaboração da oferta pública de aquisição de ações da 
Perdigão S.A., obtendo, na reunião do dia 7 de abril de 2006, informações confidenciais de 
sua companhia – Sadia S.A. – as quais, no exercício de sua profissão, tinha o dever de manter 
em sigilo.

Tanto é verdade que, no desenrolar das negociações, conforme 
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ressaltou a Corte de origem, "houve preocupação dos participantes daquela reunião de que 
não fosse divulgado ao mercado o projeto de oferta pública de aquisição das ações da 
Perdigão, ou seja, o processo foi tratado por absoluto sigilo pelos próprios profissionais, 
conforme podemos observar pelo depoimento de Fábio Barbosa que disse no bojo do 
procedimento investigatório criminal: 'Para fins de confidencialidade, internamente, as 
empresas foram denominadas de 'blue' (Sadia) e 'red' (Perdigão)' (fl. 328 do referido apenso 
do procedimento investigatório criminal). Tendo, inclusive, o próprio acusado Luiz Murat se 
preocupado em não divulgar o teor da negociação aos seus subalternos"  (fls. 1.750/1.751).

O Tribunal a quo destacou, ainda, o depoimento da testemunha João 
Teixeira (Vice-Presidente do Banco ABN AMRO Real S.A.). Confira-se: "[...] nós tínhamos 
uma obsessão com a questão do vazamento de informações porque, claro, que na medida que 
essa informação vazasse para o mercado a tendência era o preço da ação da Perdigão subir 
como consequência qualquer oferta que a Sadia viesse a fazer teria um prêmio sobre o preço 
do mercado pequeno (fl. 376)" (fl. 1.751).

Não obstante, no mesmo dia, ou seja, em 07/04/2006, o recorrente 
determinou que seu corretor nos Estados Unidos adquirisse ADRs de emissão da PERDIGÃO 
S.A., na bolsa de Nova York, fato que se repetiu posteriormente, em 29 de junho de 2006. 
Registre-se, ainda, que o recorrido foi advertido pelo Dr. Mauro Guizeline, tendo o "referido 
advogado o alertado a respeito da proibição de negociar valores mobiliários diante do acesso 
deste à informação privilegiada de fato relevante ainda não divulgado ao mercado" (fls. 
1.751/1.752).

Ainda que a informação em comento se refira a operações em 
negociação, ou seja, não concluídas, os estudos de viabilidade de aquisição das ações da 
Perdição já se encontravam em estágio avançado, conforme "decisão proferida pelo Rel. 
Marcos Barbosa Pinto no procedimento administrativo realizado na CVM (fl. 474 do referido 
apenso do procedimento investigatório criminal)", destacada no acórdão hostilizado (fl. 
1.751).

Ora, não me parece crível que a reunião ocorrida no dia 07/04/2006, 
na qual estiveram presentes pessoas de alto escalão de duas empresas – BANCO ABN 
AMRO S.A. e SADIA S.A. – possa ser qualificada, conforme pretende o recorrente, como 
simples "encontro informal", principalmente se as testemunhas que participaram da reunião 
deixaram claro que o tema em pauta já indicava a possibilidade de realização da oferta hostil 
(compra feita diretamente aos acionistas, sem que o grupo controlador da sociedade alvo da 
oferta tenha manifestado interesse ou concordância em alienar o referido controle), ocasião 
em que tomaram conhecimento do projeto (fl. 1.750).

Diante desse contexto, concluiu o Juiz sentenciante que "dúvida não 
há de que uma potencial oferta pública, por parte da SADIA S.A., de aquisição das ações da 
PERDIGÃO S.A., é considerada uma informação relevante, isto é, teria aptidão para 
influenciar de forma ponderável as decisões de  investimento e, por conseguinte, a cotação 
dos ativos da PERDIGÃO S.A." (fl. 1.176).

Acrescentou, ainda, o Juiz singular que, "no âmbito da verificação da 
prática de insider trading , a mera expectativa de realização de um negócio jurídico de vulto 
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deve ser já considerada um fato relevante. Deve-se exigir uma postura rígida por parte dos 
dirigentes da companhia. A vedação ao insider trading  traduz um dever de lealdade, 
especialmente dos administradores, em relação à companhia. A partir do momento em que se 
tem notícia de algum ato ou fato que, ainda que sujeito a diversos condicionantes, possa vir a 
ser considerado relevante, deve o administrador, ou equiparado se abster de negociar os 
valores mobiliários que possam ter seus preços afetados" (fl. 1.176).

Assim, forçoso reconhecer que a conduta do recorrente se subsume à 
norma prevista no art. 27-D da Lei n. 6.385/1976, que foi editada justamente para assegurar a 
todos os investidores o direito à equidade da informação, condição inerente à garantia de 
confiabilidade do mercado de capitais, sem a qual ele perde a sua essência, notadamente a de 
atrair recursos para as grandes companhias. 

Rechaçada a atipicidade da conduta, passo à análise da dosimetria da 
pena, em relação à qual o recorrente aponta negativa de vigência dos arts. 59 do Código Penal 
e 599 e 617 do Código de Processo Penal. 

Disse o Juiz de primeiro grau ao fixar pena do réu Luiz Gonzaga 
Murat Junior:

O acusado é primário, não registrando antecedentes criminais. Não foram, 
comprovados fatos que desabonem a sua conduta social; pelo contrário, as 
testemunhas lhe foram favoráveis nesse aspecto. 
Não foram trazidos aos autos elementos para que se possa aferir sua personalidade. 
O motivo da prática do crime foi o de obtenção de lucro fácil e rápido, o que é 
comum à espécie delitiva, não devendo ser especialmente reprovado. 
As conseqüências do crime devem ser consideradas negativamente. Isso porque o 
delito de utilização de informação privilegiada é formal, não exigindo a efetiva 
obtenção da vantagem indevida29. Se essa, porém, é obtida, tem-se configurado o 
exaurimento do delito, sendo devida a exasperação da pena, quanto à vertente 
"conseqüências do crime". (...)
Também as circunstâncias deve ser consideradas negativamente, na medida em que 
o réu realizou as aquisições nos EUA, por meio de uma offshore  mantida nas Ilhas 
Virgens Britânicas. Se é verdade que esse fato, per si, nada tem de ilícito, não se 
pode desconsiderar que a compra realizada dessa forma, analisadas as circunstâncias 
do caso concreto, evidencia a tentativa de ocultar das autoridades brasileiras a 
negociação realizada. Não convence o argumento de que realizou tais operações no 
exterior por razões fiscais, até porque não soube apontar quais eram tais razões, nem 
comprovou ter realizado anteriormente outras operações dessa forma. Também, se 
utilizou de financiamento junto a corretora para a segunda aquisição dos ADRS 
"alavancando" seu investimento, o que ressalta a ganância em, obter o maior ganho 
possível com a prática ilegal.
A culpabilidade do réu deve ser considerada acima do normal. É verdade que o 
dever de sigilo é inerente ao tipo penal de uso de informação privilegiada, de modo 
que, como expus na fundamentação, somente aqueles que, possuem tal dever podem 
ser sujeitos ativos o crime de insider trading . Porém, parece-me clara a maior 
reprovabilidade da conduta do acusado Luiz, na medida em que, além de exercer o 
papel principal, de liderança, de todo o processo de tentativa de aquisição da 
PERDIGÃO S.A. - como afirmou em seu interrogatório - (fls. 553/554 e 584) - 
ocupava a função de Diretor de Relações com Investidores.
Ou seja, era justamente Luiz a pessoa na qual se presumia ser possível depositar a 
maior confiança de que não tomaria a atitude que tomou. Ao Diretor de Relações 
com Investidores cabe zelar pela divulgação e comunicação de fatos relevantes, 
inclusive sendo-lhe imposto o dever de inquirir as pessoas com acesso a atos ou 
fatos relevantes, com o objetivo de averiguar se estas tem conhecimento de 

Documento: 1480454 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 25/02/2016 Página  1 8 de 31



 

 

Superior Tribunal de Justiça

informações que devam ser divulgadas ao mercado, nos termos dos artigos 3º e 4º da 
Instrução CVM nº 358/2002. Cabia a ele o dever de proteger a companhia e o 
próprio mercado de condutas contrárias ao seu bom funcionamento, notadamente 
aquelas atinentes ao aproveitamento ilegal de assimetrias informacionais. O acusado, 
porém, utilizou as informações em proveito próprio, agindo com elevada 
culpabilidade. 
Nada a ser considerado quanto ao comportamento da vítima.
(...)
No caso concreto, deve ser considerado que o réu já está sendo penalizado na esfera 
administrativa. Também está a sofrer severa reprovação profissional e social, tendo 
perdido seu cargo e sido alvo de diversas críticas por parte da imprensa 
especializada e de seus pares do meio empresarial. Enfim, a sanção penal deve levar 
em consideração esses aspectos, a fim de evitar um excesso punitivo.
Com base nessas considerações, entendo por bem fixar em 2 (dois) meses o 
aumento de cada circunstância desfavorável à pena mínima.
Reconhecidas três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em, 
01 (um) ano e 06, (seis) meses de reclusão. Não há agravantes ou atenuantes, razão 
qual remanesce a pena provisória em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.
Não estão presentes causas de aumento ou diminuição, de modo que fixo a pena 
privativa de liberdade em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.
O acusado Luiz cometeu o delito por 2 (duas) vezes, em condições de tempo 
próximas e condições de lugar e maneira de execução semelhantes, de modo que 
deve o subsequente ser  havido como continuação do primeiro, restando 
caracterizada a prática de crime continuado (CP, artigo 71). Assim, deve ser 
aplicada apenas a pena do primeiro crime, porque idênticas, aumentada de 1/6 (um 
sexto), eis que foi detectada somente mais uma conduta sequencial. Destarte, fixo a 
pena definitiva em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.
(...)
Possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de 
direitos, já que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
(...)
Em caso de reversão da substituição, a pena privativa de liberdade será cumprida 
desde o inicio no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal.

O Tribunal de origem, por sua vez, ao dar parcial provimento ao 
recurso do Ministério Público, aumentando as penas impostas aos acusados, fixando-as nos 
seguintes termos:

Observadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, 
verifico que os réus são primários e ostentam bons antecedentes (folhas de 
antecedentes e certidões de fls. 26/27,30/35, 37/39 e 69 do apenso). 
Não obstante, o grau de sua culpabilidade é elevado, tendo em vista a posição dos 
réus Luiz Murat e Romano Ancelmo como ocupantes de funções de alta relevância 
na empresa Sadia, conhecedores, portanto, do dever de lealdade à companhia (art. 
155 da Lei n. 6.404/76), a revelar maior consciência da ilicitude de sua conduta 
comissiva, principalmente pelo conhecimento e experiência que tiveram nos 
trabalhos que antecederam na divulgação do "Edital |de Oferta Pública para 
Aquisições de Ações de Emissões da PERDIGÃO S.A.". Tais fatores demonstram 
uma maior reprovabilidade ma conduta dos agentes, merecendo, assim, uma punição 
mais efetiva por parte do Estado, mormente, porque a conduta ilícita praticada pelos 
réus tem como conseqüência, geralmente a causação de prejuízos não apenas à 
própria empresa, mas também a todos que operam no mercado de valores 
mobiliários. 
Com relação as conseqüências do crime, agiu com costumeiro acerto o MM. Juiz a 
quo, pois a infração prevista no artigo 27-D da Lei n. 6.385/76, possui natureza de 
crime formal, e se consuma com a mera utilização de informação privilegiada em 
razão do cargo que ocupa na empresa, mediante a negociação de valores 
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mobiliários, sendo prescindível a "efetiva obtenção da vantagem indevida".
Por conseguinte, devem ser reconhecidas negativamente as circunstâncias do 
crime, notadamente o modus operandi  efetuado pelo corréu.
No tocante ao quantum da pena-base lixado pelo juiz singular, entendo que razão 
assiste ao Parquet  federal, merecendo ser Exasperada a reprimenda, tendo em vista 
que a sanção penal independe da sanção administrativa diante do princípio da 
independência das instâncias, os réus renunciaram aos cargos que exerciam na 
empresa e de que não há provas de que os acusados foram criticados pela mídia 
especializada e pelos seus pares no meio empresarial.
Dessa forma, elevo a pena-base para 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão 
para o corréu Luiz Murat, e de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão para o 
corréu Romano Ancelmo.
Não há agravantes e nem atenuantes a serem consideradas.
E, por um, entendo que o magistrado agiu corretamente ao reconhecer a majorante 
prevista no artigo 71 do Código Penal, aplicada no patamar de 1/6 (um sexto), 
resultando, em relação ao acusado Luiz Gonzaga Murat Filho, 02 (dois) anos, 06 
(seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e em relação ao corréu Romano Ancelmo 
Fontana Filho, aplicada no patamar de 1/4 (um quarto), o que resultou na pena de 02 
(dois) anos e 01 (um) mê de reclusão.
(...)
No tocante ao pleito ministerial, quanto à fixação de valor mínimo para reparação do 
dano moral coletivo, tenho que merecem prosperar as alegações aduzidas pelo 
Parquet Federal.
(...)
Com relação ao quantum  a ser lixado a titulo de "valor mínimo para reparação dos 
danos causados pela infração", um dos parâmetros a ser utilizado, será o montante 
que desestimule o infrator para a prática de conduta delitiva. 
(...)
Ademais, utilizarei os parâmetros previstos na Lei n° 6.385/76, que disciplina o 
mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários, tendo em 
vista que a referida lei estabeleceu a previsão de multas administrativas no artigo 11, 
bem como especificou a tutela do bem jurídico protegido pela norma penal. 
Assim, em razão da gravidade do ato ilícito cometido pelos acusados, que colocou 
em risco o correto funcionamento do mercado de valoreis mobiliários, a astúcia de 
um dos réus, ao se utilizar de uma empresa offshore  com o propósito de ocultar das 
autoridades brasileiras a negociação de valores mobiliários, e o grande lucro 
potencialmente auferido, fixo o valor mínimo ia título de reparação de danos morais 
coletivos, com as disposições contidas no artigo 11, § 1°, inciso III, da Lei 
n.6.385/76, em R$ 254.335,66 (duzentos e cinqüenta e quatro mil, trezentos e trinta 
e cinco reais e sessenta e seis centavos) para o acusado Luiz Murat, e de R$ 
305.036,36(trezentos e cinco mil, trinta e seis reais e trinta e seis centavos) para o 
acusado Romano Ancelmo, em virtude da vantagem econômica obtida, conforme foi 
apurada na decisão de primeiro grau.
Há de se ressaltar que o quantum  fixado acima para cada um dos réus foi a título de 
valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, sendo que nada 
impede o ajuizamento de eventual ação de natureza coletiva no juízo cível.

A defesa alega, primeiramente, ofensa aos princípios da 
devolutividade da apelação e da ne reformatio in pejus , ao argumento de que o acórdão 
recorrido inovou os fundamentos utilizados na sentença condenatória, a fim de agravar as 
sanções impostas ao recorrente, sem haver, contudo, pedido expresso do Ministério Público 
nesse sentido, visto que a acusação se insurgiu tão somente contra a forma de cálculo 
utilizada pelo Juiz de primeiro grau.

Afirma que as inovações ocorreram na análise da culpabilidade, tendo 
sido a questão suscitada em embargos de declaração, cuja tese foi afastada pelo Tribunal de 
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origem, sob os seguintes fundamentos (fls. 1.824):
'No tópico relativo à dosimetria da pena privativa de liberdade, verifico que o voto 
condutor não incorreu em contradição ao fundamentar a circunstância judicial 
(culpabilidade), visto que a decisão embargada não inovou os fundamentos 
utilizados na r. sentença, mas apenas explicitou as considerações feitas pelo MM 
Juízo a quo sobre a culpabilidade. 

Aduz que, ao contrário do decidido pela instância ordinária, a 
experiência pessoal dos acusados e os prejuízos supostamente advindos da conduta imputada 
não foram mencionados pelo Juízo singular.

Ora, não prospera a aventada contrariedade ao art. 617 do Código de 
Processo Penal. Com efeito, o dispositivo tido por violado trata da proibição de alterar ou 
agregar novos fundamentos para justificar o agravamento da pena quando somente a defesa 
houver recorrido, não estabelecendo, pois, nenhuma ressalva nas hipóteses em que o 
Ministério Público também recorre com o objetivo de aumentar a reprimenda, no caso, sob o 
argumento de que a sanção final não se revelou suficiente à reprovação e à prevenção do 
crime.

Assim, tendo o Parquet  se insurgido contra o critério de cálculo 
utilizado pelo Juiz sentenciante, na primeira fase da dosimetria, não há nenhum obstáculo ao 
agravamento da sanção imposta. A uma, porque os motivos adotados pelo magistrado a quo 
não vincula o Juízo ad quem , a duas, o papel de liderança do recorrente em todo o processo 
de tentativa de aquisição da Perdigão e o seu dever de lealdade,  em razão do cargo que 
ocupava,  foram invocados na sentença, ao se referir à culpabilidade elevada do acusado.

A propósito, cito os seguintes precedentes: HC 177808/TO, Relator 
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Órgão Julgador T6 – SEXTA TURMA,  DJe 
27/06/2014 e AgRg no REsp 1266220/SP, Relator Ministro CAMPOS MARQUES – 
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR –, Órgão Julgador T5 – QUINTA 
TURMA, DJe 24/06/2013.

Quanto à alegação de que as instâncias ordinárias utilizaram elemento 
constitutivo do crime, ou seja, o cargo exercido pelo recorrente na época dos fatos, como 
circunstância judicial para o aumento da pena-base, melhor sorte não assiste ao recorrente.

No ponto, transcrevo os fundamentos expendidos pelo Tribunal de 
origem, ao julgar os embargos de declaração da defesa (fls. 1.825/1.826):

De igual forma, não houve contradição no acórdão cargo ocupado pelo embargante 
como elemento constitutivo circunstância do crime, tendo em vista que a 
culpabilidade foi exacerbada diante da posição de destaque do embargante na 
empresa e de liderança no processo de tentativa de aquisição da Perdigão, 
conforme bem ressaltado em parecer ministerial, in verbis :

"O crime de insider trading  é crime próprio, ou seja, só pode ser 
cometido por aqueles que possuem o dever de lealdade. Entretanto, 
dentre aqueles que possuem este dever de lealdade, a culpabilidade é 
obviamente maior em relação aos que possuem cargos de alta direção e 
que acompanharam o processo de tentativa de fusão desde os primeiros 
atos de planejamento, passos esses que foram sendo executados com alto 
grau de sigilo das informações.
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O que pretende o embargante é que sua culpabilidade seja considerada em 
patamar rasteiro, como se tratasse, por exemplo, de um Office boy que foi 
xerocopiar um documento e "vazou" a informação. 
Não se trata de bis in idem  com elemento do tipo e sim graduação da pena 
conforme a culpabilidade dentre aqueles que podem praticar o crime, caso 
contrário o art. 59 seria letra morta quanto a culpabilidade que seria a mesma 
para todos os praticantes do delito - fl. 1674.

No ponto, adoto como razões de decidir o parecer do Ministério 
Público Federal, da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde 
de Carvalho, in verbis :

O crime em questão não exige que o sujeito ativo seja ocupante de determinado 
cargo na empresa, estabelece apenas que a pessoa, relativamente à informação, 
“tenha conhecimento e da qual deva manter sigilo”. Conforme fundamentação 
contida no acórdão, os réus ocupavam funções de alta relevância na empresa Sadia, 
ocupantes do cargo de Diretor de Relações com Investidores e membro do Conselho 
Administrativo, a demonstrar maior culpabilidade na ação perpetuada, o que não 
traduz dupla punição pelo mesmo fato (bis in idem), restando irretocável a 
dosimetria da pena levada à efeito pelo Tribunal a quo. Ademais, vejamos como 
dispõe o art. 3º, §3º, da Instrução CVM 358/2002, com redação dada pela Instrução 
CVM 547/2014, relativamente ao cargo ocupado pelos réus:

Art. 3º Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por 
meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de 
computadores, e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de 
balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia 
sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou 
relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata 
disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores 
mobiliários sejam admitidos à negociação. (…) §3º Cumpre ao Diretor de 
Relações com Investidores fazer com que a divulgação de ato ou fato 
relevante na forma prevista no caput e no §4º preceda ou seja feita 
simultaneamente à veiculação da informação por qualquer meio de 
comunicação, inclusive informação à imprensa, ou em reuniões de entidades 
de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no país ou no 
exterior.

Tal entendimento vai ao encontro da jurisprudência desta Corte de 
Justiça que, em casos análogos, assim decidiu:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CONCUSSÃO. 
PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PELA CULPABILIDADE. APROPRIAÇÃO DE 
SALÁRIO DE ASSESSOR NOMEADO PELO RÉU (DEPUTADO FEDERAL). 
ACENTUADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGENTE POLÍTICO A 
QUEM INCUMBE MAIOR LISURA EM SUA ATUAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
ILEGALIDADE A SER SANADA. 
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de 
Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de 
revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação 
de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 
2. O fato de o delito de concussão ter sido praticado por deputado federal - 
cargo de destaque na estrutura organizacional da República -, de quem há de 
se exigir maior lisura de atuação, demonstra especial reprovabilidade da 
conduta, a justificar o incremento da pena pela acentuada culpabilidade. 
3. Habeas corpus não conhecido. (HC 318572/SP, Relator Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 
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21/05/2015, DJe 01/06/2015)

RECURSO ESPECIAL. PENAL. GESTÃO TEMERÁRIA (ART. 4º, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 7.492/1986. CONTINUIDADE DELITIVA. 
QUESTÃO PREJUDICADA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO 
PELO STF. PRESCRIÇÃO. NÃO CONSUMADA. NULIDADES OCORRIDAS 
NA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMAS NÃO SUSCITADOS 
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA 356/STF. DOLO E ATOS DE 
GESTÃO TEMERÁRIA. EXISTÊNCIA. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. 
SÚMULA 7/STJ. ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. 
NEGATIVAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS EM CURSO. 
DESCABIMENTO. SÚMULA 444/STJ. COMPENSAÇÃO. ELEMENTOS 
POSITIVOS INERENTES À CONDUTA SOCIAL E À PERSONALIDADE. NÃO 
UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAÇÃO DA 
PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 
DESVALOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 
(...)
9. A culpabilidade normativa, que engloba a consciência da ilicitude e a 
exigibilidade de conduta diversa e que constitui elementar do tipo penal, não se 
confunde com a circunstância judicial da culpabilidade, que diz respeito à 
demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada. 
10. O maior grau de reprovabilidade da conduta está fundamentadamente 
explicitado na vasta experiência do recorrente como administrador público, 
evidenciada pelos diversos cargos ocupados nos Poderes Executivo e 
Legislativo, a demonstrar que possuía ele maior ciência das possíveis 
consequências que poderiam advir dos atos de gestão temerária por ele 
praticados, e que acabaram por efetivamente ocorrer. 
11. Embora a gestão temerária seja crime próprio, a qualidade exigida do sujeito 
ativo é a de que seja administrador, diretor ou gerente de instituição financeira. 
Trata-se de condição objetiva, consistente na função ou cargo exercidos pelo agente, 
não se confundindo com o preparo ou o grau de conhecimento técnico que este 
possui. 
12. O fato de o agente possuir preparo técnico e conhecimento do mercado 
financeiro é válido para justificar a negativação da circunstância judicial 
referente à culpabilidade, pois demonstra um maior grau de censurabilidade da 
conduta praticada. (...)
(REsp 1352043/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Órgão Julgador 
T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 17/10/2013, DJe 28/11/2013)

Relativamente ao arbitramento da pena de multa, sustenta a defesa 
que o Tribunal a quo desrespeitou os limites expressos na norma penal, que estabelece a 
imposição de multa de "até três vezes o montante de vantagem ilícita obtida em decorrência 
do crime", tendo em conta que Luiz Murat não obteve nenhum lucro em concreto, tendo, na 
realidade, sofrido prejuízos.

Aduz, ainda, que as instâncias ordinárias fixaram a pena de multa no 
valor de R$ 349.711,53 (trezentos e quarenta e nove mil, setecentos e onze reais e três 
centavos), utilizando como parâmetro para definir a pena pecuniária o total dos valores 
mobiliários envolvidos, e não a vantagem ilícita efetivamente auferida, e punindo o recorrente 
com base em um lucro presumido ou esperado.

No ponto, transcrevo os fundamentos contidos na sentença 
condenatória, no que interessa:

Quanto à pena de multa, o artigo 27-D da Lei n. 6.385/1976 veicula uma regra 
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especial, estabelecendo que a de multa será "de até 3 (três) vezes o montante da 
vantagem ilícita obtida em decorrência do crime". 
Interpreto esse dispositivo da seguinte forma: a pena ilícita de mínima de multa a ser 
aplicada é de 1 (uma) vez o montante da vantagem ilícita. O aumento até 3 (três) 
vezes, será aplicado de forma proporcional à fixação da pena privativa de liberdade.
Ressalto que, segundo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas 
hipóteses de reconhecimento da continuidade delitiva, não incide o disposto no art. 
72 do Código Penal, de modo que a pena de multa deve ser calculada 
proporcionalmente à pena definitiva aplicada (HC 124398/SP, Rei. Min. Arnaldo 
Elsteves Lima, Quinta Turma, julg. 14.04.2009, DJe 18.05.2009).
No caso concreto, segundo a CVM, caso houvesse vendido todos seus títulos, 
pela cotação de fechamento do dia em 21 de julho de 2006, o acusado LUIZ 
teria obtido lucro de US$ 176.656,00 (cento e setenta e seis mil, seiscentos e 
cinqüenta e seis dólares), conforme se verifica da tabela elaborada pela CVM à 
fl. 08 do apenso procedimento investigatório criminal n. 
1.34.001.003927/2007-32.
Já a Defesa de Luiz sustenta que, na realidade, ele teria suportado um prejuízo 
estimado de US$ 931,00 (novecentos e trinta e um dólares). A resultado 
próximo a este (US$ 918,00), porém, somente se chegaria se comparados 
unicamente o valor pago pelos primeiros 15.300 ADRs adquiridos US$ 
352.907,00), ao custo unitário de US$ 23,06 , e o valor recebido pela venda 
(US$ 351.976,00), ao valor unitário de U$$ 23,00.
Não obstante, a meu ver, o cálculo deve levar em conta as duas operações 
consideradas de forma conjunta, a partir da obtenção do seu custo médio, da 
mesma forma que se calcula o ganho de capital no mercado acionário para fins 
de imposto de renda (média ponderada dos custos unitários). Isso porque 
somente assim se pode apurar se houve efetivo ganho ou não. 
Recapitulando os fatos, o réu Luiz adquiriu, somadas as duas operações, 45.900 
ADRs, ao custo médio de US$ 20,47. Vendeu, no dia 21 de julho, apenas 15.300, 
pelo valor unitário de US$ 23,0, mantendo os demais 30.600 ADRs em sua 
titularidade.
A circunstância de Luiz não ter vendido todas as ações adquiridas naquele 
momento não descaracteriza a existência de efetivo lucro (embora ainda não 
integralmente realizado). Caso assim não se entenda, bastaria ao insider  
simplesmente, após adquirir as ações com base na informação privilegiada, 
mantê-las em carteira por longo período para descaracterizar a ocorrência de 
lucro, evitando, assim a aplicação da multa penal.
Portanto, deve ser levado em consideração o total dos valores mobiliários 
envolvidos, ainda que não vendidos naquele momento.
Porém, discordo do cálculo efetuado pela CVM para indicar o lucro auferido. Isso 
porque se levou em consideração a cotação de fechamento dos títulos no dia 21 de 
julho de 2006, quando foi realizada a venda parcial.
Parece-me mais razoável utilizar o valor da efetiva venda parcial realizada, 
porquanto mais baixa. Ora, se o acusado quisesse vender todos títulos, muito 
provavelmente teria obtido o valor unitário de US$ 23,00 - e não o valor 
unitário de US$ 24,98, correspondente à cotação de fechamento daquele dia.
Assim sendo, reputo que o lucro auferido pelo acusado (realizado ou não), 
consideradas as duas operações de compra, a operação de venda parcial e a 
manutenção do restante em carteira, correponde à diferença entre aquilo que 
pagou pelos ADRs (US$ 939.708,00) e aquilo que obteria se tivesse vendido 
todos os títulos pelo valor que efetivamente obteve com a venda parcial (45.900 
x US$ 23,00 US$ 1.055.700,00). Tal valor corresponde a US$ 115.992,00.
Convertido em reais, pela taxa de câmbio vigente no dia da efetivação da venda 
(21.07.2006), conforme verificado no site do Banco Central do Brasil 
(http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/coversao.asp), tal valor correspondia a R$ 
254.335,66 (duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais e 
sessenta centavos). Realizado o aumento proporcional à continuidade delitiva, a 
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plena de multa resta fixada definitivamente em R$ 349.711,53 (trezentos e quarenta 
e nove mil, setecentos e onze reais e cinquenta e três centavos).

A Corte Regional, por seu turno, assim se pronunciou:
Com relação à pena pecuniária aplicada ao corréu Luiz Murat, entendo que a 
decisão de primeiro grau também não merece qualquer reparo, tendo em vista 
que houve vantagem financeira nas operações engendradas pelo acusado.
Com efeito, a multa foi fixada acima do mínimo legal, tendo o juiz singular 
corretamente fundamentado o quantum debeatur  (...).
Entretanto, nos termos do artigo 49 do CP, a multa deverá ser revertida ao fundo ! 
penitenciário, in casu , ao Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), consoante 
artigo 2o, V, da Lei Complementar federal 79/94, uma vez que não há previsão 
expressa na Lei n. 6.385/76 especificando o destino da mencionada pena pecuniária. 
Por outro lado, verifico que sua Excelência procedeu com total acerto ao aplicar a 
regra do artigo 71 do Código Penal na fixação das penas pecuniárias. 

A Lei sobre o mercado de valores mobiliários tem regra especial em 
relação à fixação e o destino da multa. O art. 27-D da  Lei n. 6.385/1976 estabelece que a 
pena de multa será "de até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita obtida em 
decorrência do crime". 

O art. 27-F da mesma Lei, por sua vez, dispõe que "as multas 
cominadas para os crimes previstos nos arts. 27-C e 27-D deverão ser aplicadas em razão do 
dano provocado ou da vantagem ilícita auferida pelo agente".

Como se vê, o legislador atrelou o cálculo da pena de multa ao dano 
provocado ou à eventual vantagem obtida pelo agente, não adotando, por conseguinte, o 
sistema de cominação de multa prevista pelo Código Penal (art. 49 e seguintes do CP), sendo 
certo, contudo, que a sua cominação deve obedecer ao princípio da proporcionalidade.

No caso vertente, as instâncias ordinárias consideraram para a aferição 
do quantum  da pena de multa as duas operações realizadas pelo recorrente, "a partir da 
obtenção do seu custo médio, da mesma forma que se calcula o ganho de capital no mercado 
acionário para fins de imposto de renda (média ponderada dos custos unitários)" (fl. 1.758).

Em síntese, o Juiz sentenciante levou em conta o total dos valores 
mobiliários envolvidos, a partir da obtenção do seu custo médio, caso o recorrente tivesse 
vendido todos os títulos no dia 21 de julho de 2006. Considerou, pois, a diferença entre o 
valor pago pelos ADRs (US$ 939.708,00) e aquele que obteria se tivesse vendido todos os 
títulos pelo valor que efetivamente auferiu com a venda parcial realizada (45.900 x US$ 
23,00 = U$$ 1.055.700,00), chegando-se ao quantum  de US$ 115.992,00, correspondente, na 
época, a R$ 254.333,66. Restando, definitivamente fixada em R$ 349.711,53, em razão da 
continuidade delitiva (fls. 1.203).

Ressaltou, ainda, que a circunstância de o réu Luiz Gonzaga Murat 
Júnior "não ter vendido todas as ações adquiridas naquele momento não descaracteriza a 
existência de efetivo lucro (embora ainda não integralmente realizado). Caso assim não se 
entenda, bastaria ao 'insider' simplesmente, após adquirir as ações com base na informação 
privilegiada, mantê-las em carteira por longo período para descaracterizar a ocorrência de 
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lucro, evitando, assim, a aplicação da multa penal".

Vê-se, pois, que o Juiz singular, diante dos fatos e provas 
apresentados e colacionados no processo, de forma fundamentada, fixou a pena de multa em 
R$ 349.711,53 (trezentos e quarenta e nove mil, setecentos e onze reais e cinqüenta e três 
centavos), observando o disposto no art. 71 do Código Penal.

No ponto, vale lembrar que a pena de multa possui finalidade aflitiva 
e pedagógica, não se limitando, por conseguinte, ao valor dos danos causados ao mercado ou 
ao lucro auferido pelo insider – que deve ser utilizado como parâmetro no cálculo, ex vi dos 
arts. 27-D e 27-F da  Lei n. 6.385/1976 –, mas tendo também o objetivo de desestimular a 
conduta ilícita e resguardar a confiança do mercado mobiliário. 

Como bem ressaltou o Ministério Público Federal, em seu parecer, 
"argumentar no sentido de que a multa deveria levar em consideração o valor da venda 
parcial, seria admitir que as demais ações, ainda de propriedade dos réus, ficariam 
desoneradas do vício que de fato as qualifica".

Assim, forçoso convir que a desconstituição do entendimento do 
acórdão recorrido, no ponto, demandaria o revolvimento dos fatos e provas, circunstância 
vedada  na via eleita, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

Por fim, quanto ao dano moral coletivo, melhor sorte assiste ao 
recorrente.

A despeito de a redação do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, 
conferida pela Lei n. 11.719/2008, estabelecer que o juiz, ao proferir sentença condenatória 
"fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os 
prejuízos sofridos pelo ofendido", a referida norma, por possuir caráter processual e penal, 
não pode ser aplicada à espécie, em face do preceito constitucional previsto no art. 5º , XL, da 
CF/88 , que veda a retroatividade da lei penal in pejus . 

Sobre o tema, colho a jurisprudência desta Corte de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. 
EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO PARA REPARAÇÃO DO DANO. ART. 387, 
IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIME COMETIDO ANTES DA 
VIGÊNCIA DA LEI N. 11.719/2008. IRRETROATIVIDADE. AGRAVO NÃO 
PROVIDO. 
1. A inovação introduzida pela Lei n. 11.719/2008, por inserir no art. 387, IV, do 
CPP norma de direito material mais gravosa (efeito da condenação), não pode 
retroagir para prejudicar o réu. 
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1405478/PR AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL, Relator Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, DJe 11/09/2015)

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. (1) QUESTÕES NÃO EXAMINADAS 
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (2) 
REPARAÇÃO CIVIL. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI 
Nº 11.719/2008. IRRETROATIVIDADE. NORMA DE CUNHO MATERIAL. 
PRECEDENTES. (3) FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO. INCABIMENTO. 
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E FORMAL. PRECEDENTES. (4) 
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WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
1. Quando for constatada a existência de manifesto constrangimento ilegal a ser 
sanado de ofício, como no presente caso, é possível a sua concessão de ofício, ainda 
que a questão não tenha sido examinada pelo tribunal de origem. 
2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o 
disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, que cuida da reparação civil 
dos danos sofridos pelo ofendido, contempla norma de direito material mais rigorosa 
ao réu, não se aplicando a delitos praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 
11.719/2008. Precedentes. 
3. A fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para reparação civil dos 
danos causados ao ofendido, requer pedido expresso e formal, de modo a 
oportunizar o devido contraditório. Precedentes. 
4. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, confirmando a liminar 
anteriormente deferida, para afastar a reparação civil fixada na sentença 
condenatória - Processo nº 0002147-30.2014.4.02.5104. (HC 318943/RJ, Relator(a) 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Órgão Julgador T6 - SEXTA 
TURMA, DJe 25/08/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL 
PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE E GRAVE. REPARAÇÃO PELOS DANOS 
CAUSADOS À VÍTIMA PREVISTA NO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL. NORMA DE DIREITO PROCESSUAL E MATERIAL. 
IRRETROATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A regra do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a 
fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para reparação civil dos danos 
causados ao ofendido, é norma híbrida, de direito processual e material, razão pela 
que não se aplica a delitos praticados antes da entrada em vigor da Lei n.º 
11.719/2008, que deu nova redação ao dispositivo. Precedentes da Quinta Turma. 
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1254742/RS, Relatora Ministra 
LAURITA VAZ, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, DJe 05/11/2013)

No caso, as condutas foram praticadas no ano de 2006, portanto antes 
da entrada em vigor da Lei n. 11.719/2008, que deu nova redação ao art. 387, inciso IV, do 
Código de Processo Penal.

Constata-se, assim, que o Tribunal a quo,  no ponto, encontra-se em 
desconformidade com a jurisprudência do STJ. 

Diante do exposto, julgo prejudicado o recurso de ROMANO 
ANCELMO FONTANA FILHO, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão 
punitiva, nos termos do art. 109, V, c/c o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, e dou parcial 
provimento ao recurso de LUIZ GONZAGA MURAT JUNIOR, para afastar da condenação a 
imposição de valor mínimo para a reparação a título de danos morais coletivos.

É como voto.
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Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro FELIX FISCHER

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ALCIDES MARTINS

Secretário
Bel. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : LUIZ GONZAGA MURAT JUNIOR
ADVOGADO : CELSO SANCHEZ VILARDI
ADVOGADA : DOMITILA KOHLER
RECORRENTE : ROMANO ANCELMO FONTANA FILHO
ADVOGADOS : MIGUEL REALE JUNIOR

EDUARDO REALE FERRARI
MARCELO VINICIUS VIEIRA

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO : COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM - ASSISTENTE DE 

ACUSAÇÃO
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o mercado de 
capitais

SUSTENTAÇÃO ORAL

SUSTENTARAM ORALMENTE: DR. CELSO SANCHEZ VILARDI (P/RECTE: LUIZ 
GONZAGA MURAT JUNIOR), DR. MARCELO VINICIUS VIEIRA (P/RECTE: ROMANO 
ANCELMO FONTANA FILHO), DRA. JULYA WELLISCH (P/RECDA: COMISSÃO DE 
VALORES MOBILIÁRIOS - CVM) E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

CERTIDÃO

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

"Após o voto do Sr. Ministro Relator julgando prejudicado o recurso de Romano Ancelmo 
Fontana Filho e conhecendo do recurso de Luiz Gonzaga Murat Júnior e lhe dando parcial 
provimento, pediu vista, antecipadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer."

Aguardam os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Jorge Mussi.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.569.171 - SP (2014/0106791-6)

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: Trata-se de recurso 

especial interposto por LUIZ GONZAGA MURAT JUNIOR - ex-Diretor de Finanças 

e Relações com Investidores da Sadia S.A. - e ROMANO ANCELMO FONTANA 

FILHO - ex-Conselheiro de Administração da Sadia S.A. - contra acórdão do Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região, que manteve as condenações pela prática de crime 

contra o mercado de capitais (art. 27-D da Lei 6.385/1976), por terem negociado 

nos EUA em 2006, valores imobiliários sobre a oferta pública de aquisição de ações 

da Perdigão S.A., valendo-se de informações privilegiadas (insider trading ) acerca da 

oferta que a empresa Sadia S.A. futuramente faria de aquisição das ações (totalidade 

ou 50% + 1 - controle acionário) da empresa Perdigão S.A.

O Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA, relator desde recurso 

especial , proferiu voto no sentido de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva 

em relação ao recorrente ROMANO ANCELMO FONTANA FILHO e deu parcial 

provimento ao recurso de LUIZ GONZAGA MURAT JUNIOR, tão somente para 

afastar da condenação a imposição de valor mínimo para a reparação a título de 

danos morais coletivos (art. 387, IV, do CPP), nos termos do parecer do Ministério 

Público Federal.

Pedi vistas dos autos para melhor exame.

Pois bem. Após compulsar atentamente os autos, parabenizo o Ministro 

GURGEL DE FARIA pelo profícuo voto apresentado e acompanho S. Exa. na íntegra.

É como voto. 
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
 

Número Registro: 2014/0106791-6 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.569.171 / SP
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00051232620094036181  134001003927200732  134001004606200755  
13400100460720078  200961810051234  3652009  51232620094036181

PAUTA: 02/02/2016 JULGADO: 16/02/2016

Relator
Exmo. Sr. Ministro  GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro FELIX FISCHER

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ÁUREA M. E. N. LUSTOSA PIERRE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : LUIZ GONZAGA MURAT JUNIOR
ADVOGADO : CELSO SANCHEZ VILARDI
ADVOGADA : DOMITILA KOHLER
RECORRENTE : ROMANO ANCELMO FONTANA FILHO
ADVOGADOS : MIGUEL REALE JUNIOR

EDUARDO REALE FERRARI
MARCELO VINICIUS VIEIRA

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO : COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM - ASSISTENTE DE 

ACUSAÇÃO
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o mercado de 
capitais

SUSTENTAÇÃO ORAL

SUSTENTARAM ORALMENTE NA SESSÃO DE 02/02/2016: DR. CELSO SANCHEZ 
VILARDI (P/RECTE: LUIZ GONZAGA MURAT JUNIOR), DR. MARCELO VINICIUS VIEIRA 
(P/RECTE: ROMANO ANCELMO FONTANA FILHO), DRA. JULYA WELLISCH (P/RECDA: 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM) E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

CERTIDÃO

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

"Prosseguindo no julgamento, a Turma, por unanimidade, julgou prejudicado o recurso 
interposto por Romano Ancelmo Fontana Filho e conheceu do recurso de Luiz Gonzaga Murat 
Júnior e lhe deu parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Felix Fischer e Jorge 
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Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator.
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