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CONCLUSÃO 

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao 

Dr. MARCELO DA COSTA BRETAS 

MM. Juiz Federal Titular da 7ª Vara Federal Criminal, 

Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 2016. 
 

Fernando Antônio Serro Pombal 

Diretor de Secretaria 

 

PROCESSO n.º 0509503-57.2016.4.02.5101. 

IPL n.º 102/2016-11 – DELECOR/RJ  

 

DECISÃO 

 

Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em 

desfavor de SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO (SERGIO CABRAL), 

ADRIANA DE LOURDES ANCELMO (ADRIANA ANCELMO), WILSON CARLOS 

CORDEIRO DA SILVA CARVALHO (WILSON CARLOS), HUDSON BRAGA, 

CARLOS EMANUEL DE CARVALHO MIRANDA (CARLOS MIRANDA), LUIZ 

CARLOS BEZERRA (CARLOS BEZERRA), WAGNER JORDÃO GARCIA 

(WAGNER JORDÃO), PEDRO RAMOS DE MIRANDA (PEDRO RAMOS), PAULO 

FERNANDO MAGALHÃES PINTO GONÇALVES (PAULO FERNANDO), JOSÉ 

ORLANDO RABELO (JOSÉ ORLANDO), LUIZ PAULO REIS, CARLOS JARDIM 

BORGES e LUIZ ALEXANDRE IGAYARA (LUIZ IGAYARA), qualificados na 

denúncia, atribuindo-lhes a prática de vinte e um fatos delituosos conforme as seguintes 

imputações: 

FATO 01: SÉRGIO CABRAL, WILSON CARLOS e CARLOS MIRANDA, por 

24 vezes, pela prática do crime de corrupção passiva, previsto no Art. 317, § 1º, do CP, 62 na 

forma dos seus arts. 29 e 71; 

FATO 02: SÉRGIO CABRAL, WILSON CARLOS, HUDSON BRAGA e 

WAGNER JORDÃO, por 25 vezes, pela prática do crime de corrupção passiva, previsto no 

Art. 317, § 1º, do CP, na forma dos seus arts. 29 e 71; 

FATO 03: SÉRGIO CABRAL e WILSON CARLOS, pela prática do crime de 

lavagem de ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, 64 na forma dos arts. 29 e 71 do 

CP; 
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FATO 04: SÉRGIO CABRAL, ADRIANA ANCELMO, CARLOS BEZERRA, 

PEDRO RAMOS e CARLOS MIRANDA65 por 64 vezes, e CARLOS MIRANDA, por 41 

vezes, pela prática do crime de lavagem de ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na 

forma dos arts. 29 e 71 do CP; 

FATO 05: SÉRGIO CABRAL, ADRIANA ANCELMO, CARLOS BEZERRA e 

CARLOS MIRANDA, por 45 vezes, pela prática do crime de lavagem de ativos, previsto no 

Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 71 do CP; 

FATO 06: SÉRGIO CABRAL e PAULO FERNANDO, pela prática do crime de 

lavagem de ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 71 do CP; 

FATO 07: SÉRGIO CABRAL e PAULO FERNANDO, por 24 vezes, pela 

prática do crime de lavagem de ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos 

arts. 29 e 71 do CP; 

 FATO 08: SÉRGIO CABRAL e PAULO FERNANDO, por 24 vezes, pela 

prática do crime de lavagem de ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos 

arts. 29 e 71 do CP; 

FATO 09: SÉRGIO CABRAL, ADRIANA ANCELMO e LUIZ IGAYARA, 

pela prática do crime de lavagem de ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma 

dos arts. 29 e 71 do CP; 

FATO 10: SÉRGIO CABRAL, CARLOS MIRANDA e LUIZ IGAYARA, pela 

prática do crime de lavagem de ativos, previsto no art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos 

arts. 29 e 71 do CP); 

FATO 11: SÉRGIO CABRAL, CARLOS BEZERRA e LUIZ IGAYARA, pela 

prática do crime de lavagem de ativos, previsto no art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos 

arts. 29 e 71 do CP;  

FATO 12: SÉRGIO CABRAL, ADRIANA ANCELMO e CARLOS BORGES, 

pela prática do crime de lavagem de ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma 

dos arts. 29 e 71 do CP; 

FATO 13: SÉRGIO CABRAL, CARLOS MIRANDA e CARLOS BORGES, 

pela prática do crime de lavagem de ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma 

dos arts. 29 e 71 do CP; 

FATO 14: WILSON CARLOS, pela prática do crime de lavagem de ativos, 

previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 71 do CP; 
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FATO 15: HUDSON BRAGA, LUIZ PAULO REIS e JOSÉ ORLANDO, pela 

prática do crime de lavagem de ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos 

arts. 29 e 71 do CP; 

FATO 16: HUDSON BRAGA, LUIZ PAULO REIS e JOSÉ ORLANDO, pela 

prática do crime de lavagem de ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos 

arts. 29 e 71 do CP; 

FATO 17: HUDSON BRAGA, LUIZ PAULO REIS e JOSÉ ORLANDO, pela 

prática do crime de lavagem de ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos 

arts. 29 e 71 do CP; 

FATO 18: HUDSON BRAGA e LUIZ PAULO REIS, pela prática do crime de 

lavagem de ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 71 do CP; 

FATO 19: HUDSON BRAGA e LUIZ PAULO REIS, pela prática do crime de 

lavagem de ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 71 do CP; 

FATO 20: WAGNER JORDÃO, pela prática do crime de lavagem de ativos, 

previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 71 do CP; 

FATO 21: SÉRGIO CABRAL, WILSON CARLOS, HUDSON BRAGA, 

CARLOS MIRANDA, CARLOS BEZERRA, WAGNER JORDÃO, JOSÉ ORLANDO, 

ADRIANA ANCELMO, PAULO FERNANDO, PEDRO RAMOS, CARLOS BORGES, 

LUIZ IGAYARA e LUIZ PAULO REIS, pela prática dos crimes de quadrilha (até a entrada 

em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013) e pertinência a organização 

criminosa (após a entrada em vigor da Lei 12.850/2013), previstos no art. 288 do CP e art. 2º, 

§ 4º, II, da Lei 12.850/2013,67 na forma do art. 29 do CP. 

Narra o MPF que o avanço da Operação Lava Jato descortinou a existência de um 

gigantesco esquema de corrupção e fraudes plena atuação, envolvendo funcionários públicos 

de alto escalão, grandes empreiteiras de renome nacional e internacional, pessoas físicas e 

jurídicas especializadas na lavagem de dinheiro, além de agentes políticos. O aprofundamento 

das investigações concluiu que o esquema não estava limitado ao âmbito da PETROBRAS e 

da ELETRONUCLEAR, mas se encontrava espraiado por diversas esferas da Administração 

e entes federativos, alcançando, inclusive, o Estado do Rio de Janeiro.  

Em decorrência, acordos de colaboração premiada foram celebrados entre a 

Procuradoria-Geral da República e os diversos executivos da empreiteira ANDRADE 

GUTIERREZ e da CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA (CARIOCA 

ENGENHARIA), a partir dos quais, outros executivos das empreiteiras revelaram que atuação 
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da organização no Rio de Janeiro não estaria restrita às obras da reforma do Estádio do 

Maracanã, mas englobariam praticamente todas as grandes obras públicas de construção civil 

realizadas pelo ente público, dentre as quais podemos citar como exemplo a construção e/ou 

reforma dos estádios que sediariam as partidas da Copa do Mundo de 2014, a construção do 

Arco Metropolitano e a urbanização de grandes comunidades carentes na cidade do Rio de 

Janeiro - “PAC Favelas”, custeado com recursos federais. 

Com a adesão de outros executivos aos acordos de leniência das empreiteiras 

ANDRADE GUTIERREZ e CARIOCA ENGENHARIA foi possível identificar os possíveis 

envolvidos no esquema criminoso. O papel desempenhado por cada um dos envolvidos 

melhor delineado a partir de medidas cautelares de afastamento de sigilo telefônico, 

telemático, fiscal, bancário e do monitoramento telefônico deferidos por este Juízo, bem como 

da concessão de medidas cautelares de busca e apreensão, prisões cautelares e conduções 

coercitivas deferidas na fase ostensiva da Operação Calicute. 

Em síntese, sustenta o MPF que a prática dos delitos teve início com a assunção 

do cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro pelo denunciado SÉRGIO CABRAL em 

2007, o qual seria o líder do esquema constituído a partir de quatro núcleos básicos de 

agentes, a saber, o núcleo econômico, formado pelos executivos das empreiteiras 

organizadas em cartel, o núcleo administrativo, composto por gestores públicos do Governo 

do Estado, os quais solicitaram/receberam propinas das empreiteiras, o núcleo financeiro 

operacional, cuja principal função era promover a lavagem do dinheiro desviado dos cofres 

públicos, e o núcleo político, integrado pelo líder da Organização Criminosa SÉRGIO 

CABRAL, tendo-se protraído no tempo, em tese, até o deferimento das prisões cautelares 

determinadas pelo Juízo.  

As investigações levadas a efeito até então nos diversos feitos relacionados pelo 

MPF e que tramitam perante este Juízo, em análise ainda perfunctória, permitiram identificar 

com clareza o modo de atuação de significativa parte das ações da Organização Criminosa, 

além de indícios suficientes de materialidade e autoria para demonstrar a prática de diversos 

crimes. 

No recebimento de denúncias há mero juízo de delibação, cabendo ao órgão 

jurisdicional apenas examinar a peça acusatória no que tange ao preenchimento dos requisitos 

do artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como verificar se há algum motivo para 

rejeitá-la, na forma do artigo 395, ou para absolver sumariamente o acusado, na forma do 

artigo 397, ambos do mesmo diploma legal. Desse modo, é impróprio exigir-se, até para não 
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comprometer a imparcialidade que se espera do órgão julgador, uma análise aprofundada da 

procedência da pretensão punitiva. 

Observo que o órgão ministerial expôs com clareza o fato criminoso e suas 

circunstâncias, fazendo constar a qualificação dos denunciados e a classificação dos crimes, o 

que atende os pressupostos contidos no artigo 41 do CPP e afasta a incidência do inciso I do 

artigo 395 do CPP. 

A presença dos pressupostos processuais e condições da ação penal repele a 

ocorrência do disposto no inciso II do mesmo artigo. 

Verifico, ainda, estarem minimamente delineadas a autoria e a materialidade dos 

crimes que, em tese, teriam sido cometidos pelos acusados, o que se afere do teor da 

documentação que instrui a exordial, razão pela qual considero haver justa causa para o 

prosseguimento da ação penal, rechaçando a aplicação do inciso III do mencionado artigo. 

Assim, a presente ação deve ser admitida, porquanto ausentes as causas de 

rejeição, razão pela qual RECEBO A DENÚNCIA. 

Encaminhem-se os presentes autos eletrônicos à SEDCR para que seja alterada a 

classe processual para 21011 – Ações Penais/Crimes de Lavagem de Dinheiro e contra o 

Sistema Financeiro Nacional (Provimento nº T2-PVC-2012/00011, de 02/08/2012). 

Proceda a Secretaria à/ao: 

1. cadastramento, no Sistema Apolo, da tipificação penal, das datas dos crimes, 

das datas do oferecimento e do recebimento da denúncia, dos dados qualificativos dos 

denunciados e preenchimento da tabela única de assuntos (Ofício- Circular nº T2-OCI-

2010/00166, de 18/11/2010, e Provimento nº T2PVC201000084, de 25/11/2010, ambos da 

Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª. Região; e Resolução nº 112, de 06/04/2010, 

do CNJ); 

2. cadastramento, no Sistema Apolo, de advogado porventura constituído em sede 

policial ou em procedimento administrativo originário; 

3. cálculo da prescrição pela pena máxima cominada em abstrato, lavrando-se 

certidão, devendo na contracapa dos autos constar uma via e, na capa, etiqueta com a data da 

prescrição e a folha dos autos em que se encontra a certidão; 

4. solicitação da FAC dos denunciados e comunicação dos seus dados 

qualificativos ao IFP/RJ e/ou ao órgão de identificação de outro Estado, no caso do 

denunciado cuja identidade não haja sido expedida no Estado do Rio de Janeiro; 
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5.  pesquisa pelos nomes dos denunciados na consulta de processos do sistema 

SINIC e inclusão ou atualização dos seus dados no Boletim de Identificação (BDI), se não 

possuir Registro Federal (RF), e no Boletim de Distribuição Judicial (BDJ); 

6. registro no SNBA dos bens apreendidos, se for o caso. 

Em seguida, citem-se os acusados, os quais deverão apresentar resposta à 

acusação no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos artigos. 396 e 396-A do CPP, podendo, 

nessa oportunidade, arguir preliminares e alegar o que interessar à sua defesa, bem como 

oferecer documentos, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e informando seus respectivos endereços, ficando desde já ciente de que as meramente 

abonatórias deverão apresentar suas declarações por escrito, com as firmas devidamente 

reconhecidas, sob pena de indeferimento. Deverá, inclusive, a defesa justificar a necessidade 

da oitiva da testemunha para a formação da convicção do Juízo, uma vez que o indeferimento 

de determinadas provas não causa nulidade, porquanto cabe mesmo ao juiz realizar exame de 

admissibilidade e pertinência da produção de provas, afastando aquelas que sejam impossíveis 

de produzir, as impertinentes e as desnecessárias. (TRF2, 1ª Seção Especializada, ENUL 

200051015007520, Des. Federal ABEL GOMES, 08/09/2009). 

Na falta dos endereços e qualificações das testemunhas, o Juízo entenderá que 

estas comparecerão à audiência independentemente de intimação judicial. Ressalto que não 

serão deferidos requerimentos de apresentação/substituição de rol de testemunhas ou de 

produção de provas periciais formulados em momento processual distinto da resposta à 

acusação (item 3.4.1.1 do Plano de Gestão para o Funcionamento de Varas Criminais e de 

Execução Penal do CNJ).  

Deverão os citandos ficar cientes de que, se não possuírem condições financeiras 

para constituir advogado, deverão comparecer à Defensoria Pública da União - DPU (Rua da 

Alfândega, nº 70, Centro, Rio de Janeiro/RJ) a fim de realizar entrevista e receber orientações.  

Cientifiquem-se, ainda, os acusados de que poderá ser decretada a sua revelia caso 

mudem de endereço sem comunicar ao juízo (artigo 367 do CPP).  

Caso os acusados, regularmente citados, não apresentem resposta no prazo legal 

nem constituam defensor, certifique a Secretaria o ocorrido, remetendo os autos, em seguida, 

à Defensoria Pública da União, para que atue em sua defesa, nos termos do artigo 396-A, § 2º, 

do CPP, acrescentado pela Lei nº 11.719/2008. 
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Uma vez que os endereços de alguns acusados não estão abrangidos pela 

jurisdição deste Juízo o, expeça-se carta precatória, fazendo constar o prazo de 15 (quinze) 

dias para o cumprimento, tendo em vista que alguns dos réus estão presos. 

Na hipótese de os advogados constituídos não apresentarem as respostas no prazo 

do artigo 396 do CPP, intimem-se os acusados para que os inste a fazê-lo, ficando ciente de 

que, caso nada seja apresentado no prazo, a DPU será indicada para patrocinar a sua defesa. 

Frustrada a citação pessoal e a citação com hora certa (artigo 362 do CPP), 

remetam-se os autos ao MPF, a fim de que diligencie junto aos órgãos conveniados com a 

finalidade de obter o endereço atualizado do citando (artigo 41 do CPP). 

A Secretaria deverá expedir novos mandados ou cartas precatórias no caso de 

haver novas indicações de endereços em que não tenham sido realizadas diligências.  

Após, voltem-me os autos conclusos, para verificação do disposto no artigo 397 

do CPP.  

 Levante-se o sigilo dos procedimentos vinculados listados pelo MPF. 

 

Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 2016. 

 

(assinado eletronicamente ) 

MARCELO DA COSTA BRETAS 

Juiz Federal  
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