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Excelentíssimo Senhor Juiz Federal da 7ª. Vara Federal Criminal 

da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro 

 

 

  

Processo n. 0509503-57.2016.4.02.5101 

 

 

 

 Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho vem a Vossa Excelência, por seus 

advogados, apresentar a sua resposta à acusação, consubstanciada nas razões seguintes. 

 

1. SOBRE A HIPÓTESE ACUSATÓRIA. 

1. Segundo a denúncia de ff. 276-428, o Ministério Público Federal acusa Sérgio de 

Oliveira Cabral Santos Filho, Adriana de Lourdes Ancelmo, Wilson Carlos Cordeiro da 

Silva Carvalho, Hudson Braga, Carlos Emanuel de Carvalho Miranda, Luiz Carlos 

Bezerra, Wagner Jordão Garcia, Pedro Ramos de Miranda, Paulo Fernando Magalhães 

Pinto Gonçalves, José Orlando Rabelo, Luiz Paulo Reis, Carlos Jardim Borges e Luiz 

Alexandre Igayara, «além de outras pessoas imunes em razão de colaboração premiada e 

de terceiros a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados» (f. 417), de, 

entre 1º. de janeiro de 2007 e 17 de novembro de 2016, promoverem, constituírem, 

financiarem e integrarem organização criminosa cuja finalidade seria a prática de crimes 

de corrupção passiva e ativa, de fraude às licitações e de cartel em detrimento do Estado 

do Rio de Janeiro, bem como a prática do crime de “lavagem” ou ocultação de bens, 

direitos e valores auferidos dos crimes anteriormente mencionados. 

2. Assinala que a presente acusação englobaria «parte da atividade da organização 

criminosa responsável pela prática de atos de corrupção e lavagem de dinheiro 

envolvendo a execução de diversas obras de construção civil contratadas pelo Governo 

do Estado do Rio de Janeiro...» (f. 417). 
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3. Quanto ao ora acusado, alega que 

«... o governador do Estado do Rio de Janeiro no período de 2007 

a 2014 instituiu um gigantesco e afrontoso esquema de cobrança 

de propina consistente em uma espécie de “mesada” arbitrada em 

5% dos valores faturados em favor das empreiteiras a serem 

contratadas em regime de cartel e fraude à licitações. Ainda anuiu 

na cobrança de “taxa de oxigênio” (instituída pelo denunciado 

Hudson Braga) no âmbito da Secretaria de Estado de Obras 

Públicas. Indicou como seu secretário de governo o denunciado 

Wilson Carlos para providenciar a operacionalização de toda a 

atividade da organização criminosa, especialmente referente a 

realização dos acertos para cobrança e pagamento de propina. 

 Sérgio Cabral ainda patrocinou farta lavagem de dinheiro 

obtido ilicitamente, especialmente através de: i) aquisições de joias 

em dinheiro; ii) pagamento de despesas com aluguel de sala e 

funcionários pelo “testa de ferro” Paulo Fernando Magalhaes 

Pinto; iii) aquisição e uso de iate mediante a utilização do “testa de 

ferro” Paulo Fernando; iv) celebração de contratos de consultoria 

“fictícios” vez que não identificada contraprestação efetiva; v) 

custeio de gastos em dinheiro de membros da organização 

criminosa e familiares» (ff. 418-419). 

4. Por tais fatos, imputa ao ora acusado, em concurso material (art. 69, CP), a prática 

de crimes de corrupção passiva (artigo 317, § 1º., do Código Penal), em continuidade 

delitiva (art. 71, CP), e de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores (artigo 1º., 

§ 4º., da lei federal n. 9.613/98), em continuidade delitiva (art. 71, CP). 

 

2. DAS PRELIMINARES. 

2.1. Arguição de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 

5. O ora acusado argui, com fundamento no artigo 102, I, b, da Constituição da 

República,
1
 e observância do artigo 9º., I, j, do RISTF,

2
 a usurpação da competência do 

                                                 
1
 «Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe (...) 

processar e julgar, originariamente (...) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-

Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da 

República». 
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Supremo Tribunal Federal, na medida em que o Parquet alega a existência de indícios de 

participação de pessoa com prerrogativa de foro. 

6. Com efeito, à f. 301, aduz o Ministério Público Federal que  

«Foi ainda realizada, nos termos de comprovante abaixo 

reproduzido, doação eleitoral em outubro de 2010 pela Andrade 

Gutierrez ao diretório nacional do PMDB para a campanha 

daquele ano, contabilizada como pagamento de propina a Sérgio 

Cabral, no valor de R$ 2.000.000,00, a ser descontado do total 

devido». 

7. O comprovante a que se refere o Parquet, abaixo reproduzido, é um recibo eleitoral 

emitido pelo então Deputado Federal Eunício Oliveira, hoje Senador da República pelo 

Estado do Ceará: 

 

                                                                                                                                                   
2
 «Além do disposto no art. 8º, compete às Turmas (...) processar e julgar originariamente (...) nos crimes 

comuns, os Deputados e Senadores, ressalvada a competência do Plenário, bem como apreciar pedidos de 

arquivamento por atipicidade de conduta». 
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8. Ora, ciente de tais fatos, deveria este r. Juízo imediatamente encaminhar toda a 

investigação ao Pretório Excelso, para que, exercendo a sua jurisdição, declarasse, ou não, 

a sua competência. 

9. Isto porque a Justiça Federal de 1ª. Instância não detém juízo de oportunidade e 

conveniência para decidir acerca da competência que a Constituição da República 

assegurou, com exclusividade, ao Supremo Tribunal Federal. 

10. Ao Pretório Excelso cabe a decisão de afirmar, ou não, a sua competência, na exata 

medida em que o Parquet alega existir indícios de participação de então Deputado 

Federal, hoje Senador da República, nos atos de corrupção imputados ao ora acusado. 

11. Pelo exposto, haverá este r. Juízo de anular todos os atos praticados pelas agências 

federais de persecução, processo e julgamento, desde a data em que o documento acima 

reproduzido fora apresentado ao Parquet, e declinar de sua competência em favor do 

Supremo Tribunal Federal, ex vi artigo 102, I, b, da Constituição da República e artigo 9º., 

I, j, do RISTF. 

 

2.2. Arguição de usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça. 

12. Seguindo adiante, argui-se também, com fundamento no artigo 105, I, f, da 

Constituição da República,
3
 e observância do artigo 11, I, do RISTJ,

4
 a usurpação de 

competência do Superior Tribunal de Justiça, visto que a Procuradoria da República no 

Rio de Janeiro apresentou indícios de participação nos fatos de pessoas com prerrogativa 

de foro perante o Tribunal da Cidadania. 

                                                 
3
 «Compete ao Superior Tribunal de Justiça (...) processar e julgar, originariamente (...) nos crimes 

comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os 

desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de 

Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais 

Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do 

Ministério Público da União que oficiem perante tribunais». 
4
 «Compete à Corte Especial processar e julgar (...) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do 

Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos 

Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os 

dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos 

Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante 

Tribunais». 
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13. Com efeito, nos autos do processo n. 0506530-32.2016.4.02.5101, em que foram 

apresentados e homologados o acordo de leniência da Andrade Gutierrez e os acordos 

individuais de colaboração premiada, consta do anexo que acompanha o Termo de 

Leniência firmado entre o MPF e a Andrade Gutierrez Investimentos em Engenharia S/A, 

à f. 73 daqueles autos, exigência do Parquet de que o colaborador: 

 

 

14.   No mesmo processo antes referido, à f. 153, o Ministério Público Federal volta 

a afirmar que nos fatos objeto da presente ação penal há o envolvimento de pessoas 

com foro por prerrogativa de função. Ipsis litteris, eis o que consta da petição 

apresentada pelo Parquet a este r. Juízo, que requeria a juntada de depoimento 

complementar do colaborador Alberto Quintaes: 
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15. No mencionado depoimento complementar de Alberto Quintaes, é dito por este, às 

ff. 155-156 do processo n. 0506530-32.2016.4.02.5101, «que em determinado momento, 

Marcos Vidigal, executivo da Odebrecht apresentou ao depoente a pessoa de nome Doda, 

que seria a responsável pelos pagamentos do TCE», «que o depoente pode afirmar que a 

AG também pagou ao TCE na obra Maracanã Copa...», «que pode dizer que os 

pagamentos eram para o TCE porque tanto Vidigal quanto Hudson falaram isso», «que a 

AG honrou com a totalidade dos pagamentos devidos de 1% ao TCE nas obras do 

Maracanã Copa, PAC Favelas Manguinhos e Arco Metropolitano», «que havia uma 

orientação de Clóvis Primo para pagar o TCE imediatamente porque havia o temor de 

uma retaliação do TCE», como comprovam os fragmentos abaixo: 
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16. A participação nos fatos de pessoas do TCE-RJ é novamente referida em outra 

petição da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, que requeria a homologação do 

termo de adesão de Rafael de Azevedo Campello à leniência da Andrade Gutierrez. Às ff. 

157-158 do processo de homologação, afirma o Parquet que o colaborador se 

comprometera a relatar «‘uma entrega a um operador do TCE, o qual não sabe o nome, 

em sala na Avenida Rio Branco, a qual especificará o endereço’». 

17. No termo de colaboração de Rafael de Azevedo Campello, acostado às ff. 165-167, 

é dito por este «que recebeu um pedido de Alberto Quintaes para fazer uma entrega de 

dinheiro a um intermediário do TCE», descrevendo, em seguida, o local da entrega. 

18. Mas não é só. Também nos autos do presente processo o Parquet apresenta 

indícios do que seria uma participação nos atos de corrupção de pessoas com prerrogativa 

de foro perante o Superior Tribunal de Justiça. 

19. Certo é que, à f. 438 dos autos desta ação penal, o colaborador Clovis Renato 

Numa Peixoto Primo não somente relata um pedido de pagamento de propina de 1% do 

valor da obra em favor do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, como ainda 

menciona quem seria o beneficiado, o «então presidente do TCE, de nome Nolasco», 

como abaixo é possível verificar: 
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20. O mesmo termo de colaboração de Rafael de Azevedo Campello à Procuradoria da 

República no Rio de Janeiro consta do presente processo, às ff. 1.355-1.357. 

21. Ademais, consta dos autos do processo de homologação do Termo de Leniência da 

Andrade Gutierrez (n. 0506530-32.2016.4.02.5101) inúmeros contratos públicos firmados 

entre o Estado do Rio de Janeiro e Consórcios de empresas privadas das quais participou a 

Andrade Gutierrez, como o contrato das obras do Maracanã (ff. 174-196), do Mergulhão 

de Caxias (ff. 225-234), do PAC Favelas – Manguinhos (ff. 197-209) e do Arco 

Metropolitano (ff. 210-224). 

22. Destes mencionados, ao menos em dois (PAC Favelas – Manguinhos e Arco 

Metropolitano), o atual Governador do Estado do Rio de Janeiro foi quem 

representou o Estado do Rio de Janeiro, como Secretário de Estado de Obras, na 

assinatura dos contratos, como se vê: 
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23. Sem falar, ainda, nos subsequentes termos aditivos aos contratos (ff. 353 e ss), 

onde o atual Governador do Rio de Janeiro também representou o Estado, na 

qualidade de Secretário de Estado de Obras. 

24. O próprio acusado afirmara tais circunstâncias em seu depoimento perante a 

Polícia Federal, acostado às ff. 2.256-2.273 dos autos do processo n. 0509565-

97.2016.4.02.5101: 
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«Que dada a palavra ao advogado do indiciado, este perguntou ao 

declarante sobre quem seria o secretário de obras responsável pela 

obra de licitação de reforma do MARACANÃ, tendo este 

respondido que se iniciou na gestão de Luiz Fernando Pezão, como 

secretário de obras, tendo sido concluída na gestão de HUDSON 

BRAGA, tendo a obra sido acompanhada pela EMOP». 

25. Ora, se há nos autos deste processo e nos que lhe são vinculados, indícios de 

participação nos fatos de pessoas com prerrogativa de foro, haveria o Parquet de 

encaminhar toda a investigação em curso ao Superior Tribunal Justiça, autoridade 

judiciária constitucionalmente competente para processar e julgar fatos envolvendo 

membros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e Governador do Estado do 

Rio de Janeiro. 

26. Assim como tem este r. Juízo, pelos mesmos fatos e pelo mesmo direito, o dever de 

declinar de sua competência em favor do Tribunal da Cidadania, ex vi artigo 105, I, f, da 

Constituição da República e artigo 11, I, do RISTJ. 

 

2.3. Arguição de incompetência do Juízo, por não existir infrações penais praticadas em 

detrimento de bens, serviços ou interesse da União. 

27. É possível arguir a incompetência deste r. Juízo, também, pelo fato de as acusações 

de corrupção passiva não envolverem valores oriundos da União ou de suas entidades 

autárquicas ou empresas públicas, o que afastaria a incidência do artigo 109, IV, da 

Constituição da República. 

28. Com efeito, o próprio Ministério Público Federal afirma que os alegados atos 

criminosos teriam ocorrido a partir da ascensão do ora acusado à Chefia do Estado do Rio 

de Janeiro (f. 281), antes mesmo da existência de qualquer dos contratos de obra 

pública referidas na denúncia. 

29. De qualquer forma, a hipótese acusatória alude a crimes de corrupção passiva, que, 

em razão de seu próprio tipo penal, não exigiria a produção de resultado para a sua 

caracterização – mormente quando a acusação é de solicitação, sendo os atos 
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posteriores mero exaurimento do tipo; o que, no presente contexto, onde se atribui a 

um ex-servidor público estadual a solicitação de propina a entidades privadas, afasta 

qualquer aplicação do artigo 109, IV, da Constituição da República. 

30. E muito embora o Ministério Público Federal proponha que as obras públicas 

tenham recebido investimentos federais, certo é que, também, conforme alegado pelo 

próprio Parquet, «o dinheiro para o pagamento da propina vinha do “Caixa 2” da 

Andrade Gutierrez e era abastecido, nos termos das declarações de Rogério Nora, Clóvis 

Primo, com contratos fictícios celebrados com empresas ligadas a Adir Assad e a Samir 

Assad» (grifamos) (f. 303). 

31. Ora, se a hipótese acusatória é de corrupção passiva por solicitação, em que o 

crime é formal e onde os atos posteriores são mero exaurimento do tipo; se a alegada 

solicitação deu-se antes da assinatura dos contratos de obra pública; e se o dinheiro para o 

pagamento da alegada propina tem origem no caixa 2 da Andrade Gutierrez, e não da 

União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, certo é que falece qualquer 

competência à Justiça Federal, e antes mesmo qualquer atribuição ao Ministério Público 

Federal, pelo que haverá este r. Juízo de anular todos os atos praticados pelas agências 

federais de persecução, processo e julgamento e declinar de sua competência em favor da 

Justiça Estadual competente, por falta de enquadramento na previsão constitucional do 

artigo 109, IV. 

 

2.4. Arguição de incompetência do Juízo, por ausência de conexão aos fatos objeto da 

Operação Saqueador. 

32. Com o mesmo rigor há de se arguir a incompetência deste r. Juízo, agora por 

ausência de conexão aos fatos objeto da Operação Saqueador. 

33. Segundo o insuspeito entendimento de HÉLIO TORNAGHI, 

«... existe conexão quando mais de um fato configura mais de um 

crime (...), e: 1º., as várias infrações estão ligadas por laços 

circunstanciais, ou 2º., a prova de uma infração ou de qualquer de 

suas circunstâncias elementares influi na de outra. Na primeira 
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hipótese, a conexão é substantiva: os próprios crimes são conexos. 

Na outra é meramente processual: não há nexo entre os crimes, 

mas a comprovação de uns reflete na de outros».
5
 

34. Decorre daí que ou os fatos ou as provas guardam relação entre si. 

35. No caso, conforme entendimento exarado por este r. Juízo em importante ato 

processual, a conexão se daria entre as provas da Operação Saqueador e as da 

Calicute; logo, uma conexão instrumental, também chamada de probatória. 

36. Com efeito, na decisão que decretou a prisão preventiva do ora acusado, acostada 

às ff. 1.526-1.649 do processo n. 0509565-97.2016.4.02.5101, afirmou este r. Juízo que a 

relação entre a Operação Calicute e a Operação Saqueador era de «... evidente conexão 

instrumental, probatória e também pela continência demonstrada» (f. 1.532); «... de 

continência e de conexão, tanto instrumental quanto probatória identificadas nos artigos 

76 a 79 do Código de Processo Penal» (f. 1.533): 

 

 

 

 

                                                 
5
 Instituições de processo penal. 2. v. 2. ed. SP: Saraiva, 1977, p. 154. 
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37. Contudo, outro foi o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA quanto 

àquilo que a Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA chamou de «pretenso vínculo 

com os fatos relacionados à Operação Saqueador», dado que este r. Juízo também 

pontuara na decisão, segundo palavras da Ministra, «que os eventos delitivos narrados na 

ação penal em liça decorreriam do aprofundamento das investigações da Força Tarefa da 

Operação Lava-Jato» (doc. 1). 

38. No despacho exarado pela Ministra nos autos do habeas corpus n. 382.747-RJ, em 

que é paciente o corréu José Orlando Rabelo, entendeu ela também que 

«... a Operação Saqueador derivou do apurado nas Operações 

Monte Carlos e Vegas, não se lobrigando enlace direto entre a 

Operação Calicute – ora em apreço – e a Operação Saqueador – 

outrora apreciada pela Egrégia Sexta Turma –, exceto pela mesma 

Construtora Delta, a figura de seu dono, Fernando Cavendish, bem 

como de outras empresas e agentes serem alvos em ambas 

investigações» (grifamos).  

39. Confira que, para corroborar o seu entendimento, a Ministra analisou detidamente e 

fez uso da denúncia ora combatida, a ponto de observar que a inicial acusatória faz «... 

menção ao compartilhamento de provas da Operação Lava-Jato (f. 501) e da Operação 

Irmandade (fl. 515), que também tramitou na 2ª. Vara Federal Criminal do Rio de 

Janeiro». 

40. Por último, e o mais importante, concluiu: 

«... com espeque na argumentação supra, versando o presente 

feito sobre ação penal e fatos distintos daqueles relativos à 
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Operação Saqueador, bem como considerando diversos os 

números de origem, afasta-se a prevenção de turma». 

41. Ora, como bem delineou a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, não há, no 

caso, a alegada conexão instrumental, também chamada probatória, pelo fato de, nos 

exatos limites do artigo 76, III, do Código de Processo Penal, as provas da Operação 

Saqueador não influírem nas provas da Calicute. 

42. Assim como não há também uma conexão intersubjetiva (art. 76, I), seja pela 

ausência de simultaneidade, concurso, ou reciprocidade nos fatos de ambas as operações; 

ou objetiva (art. 76, II), pela falta de uma relação teleológica ou consequencial entre os 

fatos das duas operações. 

43. Menos ainda haverá relação de continência, dado que não há identidade de causa 

petendi ou unidade de conduta nas operações Saqueador e Calicute, seja porque não há 

pluralidade de agentes e unidade de infração (art. 77, I) ou porque não há uma única 

conduta que gere uma pluralidade de fatos típicos (art. 77, II). 

44. Em verdade, os fatos delineados neste processo já eram de conhecimento do 

Ministério Público Federal antes mesmo de deflagrada a Operação Saqueador, como 

se vê à f. 280 dos autos deste processo – trecho que a própria Ministra Maria Thereza de 

Assis Moura destacou em sua decisão –, em que o Parquet narra que foram os acordos de 

colaboração premiada firmados por Rogério Nora e Clóvis Primo, executivos da 

Andrade Gutierrez, o que permitiu a revelação dos fatos narrados na inicial 

acusatória: 

 

JFRJ
Fls 2951

Protocolada por FABIO DIAS DA SILVA em 27/01/2017 23:50. (Processo: 0509503-57.2016.4.02.5101 - Petição: 0509503-57.2016.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARINA MACAES PETRIBU AZEVEDO.
Documento No: 75959255-253-0-2937-29-336396 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



BERGHER & MATTOS 

 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 
Rua da Assembleia, 77, 7. andar - Centro 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil - CEP 20011-001 

Tel. +55 21 2224-4007 | Fax +55 21 2224-4382 

16 

 

45. Pelo exposto, ante a ausência de conexão ou continência, pede-se que este r. Juízo 

decline de sua competência em favor de uma das varas federais criminais concorrentes, 

com a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados sob a sua jurisdição, 

pela inobservância dos artigos 76 e 77 do Código de Processo Penal. 

 

2.5. Arguição de nulidade do Termo de Leniência firmado entre MPF e Andrade 

Gutierrez. 

46. Argui-se nesta oportunidade, da mesma forma, a nulidade do Termo de Leniência 

firmado entre o Ministério Público Federal e a Andrade Gutierrez Investimentos em 

Engenharia S/A, acostado às ff. 13-29 do processo n. 0506530-32.2016.4.02.5101, eis que 

seus termos são genéricos, não contemplando os requisitos do artigo 6º. da lei federal 

n. 12.850/2013.
6
 

47. Com efeito, o referido documento não contém «a declaração de aceitação do 

colaborador e de seu defensor» e as assinaturas de ambos e do Promotor Natural, 

conforme incisos III e IV, que no primeiro caso, conforme indica o próprio documento à f. 

                                                 
6
 «O termo de acordo da colaboração premiada deverá ser feito por escrito e conter: I - o relato da 

colaboração e seus possíveis resultados; II - as condições da proposta do Ministério Público ou do 

delegado de polícia; III - a declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor; IV - as assinaturas 

do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do colaborador e de seu defensor; V - a 

especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando necessário». 
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70 do processo de homologação, seriam ROGÉRIO NORA DE SÁ e CLOVIS RENATO NUMA 

PEIXOTO PRIMO. 

48. Quanto ao segundo caso, o termo de leniência se ressente da falta de assinatura de 

um Subprocurador-Geral da República, na medida em que no relato da colaboração, à f. 

73, é mencionada a participação nos fatos do Presidente do TCE-RJ, pessoa que detém 

prerrogativa de função perante o Superior Tribunal de Justiça. 

49. Aliás, dos autos do processo de homologação sequer consta termo individual de 

colaboração premiada firmado por qualquer um dos dois colaboradores. 

50. Longe de ser um “guarda-chuva”, o termo de acordo de colaboração premiada é ato 

personalíssimo, que não se estende a terceiros; razão pela qual dele devem constar as 

partes diretamente envolvidas no relato. 

51. Mas não é só. 

52. A cláusula 8ª., alínea c, do Termo de Leniência (f. 20) em questão também infringe 

o artigo 4º., § 4º., da lei federal n. 12.850/2013, na medida em que estipula uma 

obrigação ao Parquet vedada por lei. 

53. A referida alínea c da cláusula 8ª. estabelece que o Ministério Público Federal 

compromete-se 

 

 

54. Contudo, o parágrafo 4º. do artigo 4º. da lei federal n. 12.850/2013 dispõe que 
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«Nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá 

deixar de oferecer denúncia se o colaborador: I - não for o líder da 

organização criminosa; II - for o primeiro a prestar efetiva 

colaboração nos termos deste artigo». 

55. Ou seja, por lei, o Parquet deve denunciar todos os colaboradores, à exceção do 

primeiro que prestar efetiva colaboração, e desde que este não seja apontado como o líder 

da organização criminosa. 

56. Donde se conclui haver nulidade, também quanto a este ponto, no Termo de 

colaboração “guarda-chuva” da Andrade Gutierrez. 

57. Pelo exposto, haverá este r. Juízo de declarar nulo o referido termo, por violação 

dos artigos 4º., § 4º., incisos I e II, e 6º., incisos III e IV, todos da lei federal n. 

12.850/2013, que, por consequência, na forma dos artigos 157, caput e § 1º., e 573, § 1º., 

todos do Código de Processo Penal, abrangerá as provas e atos dependentes e/ou 

subsequentes, como são, e.g., a decisão que impôs a prisão preventiva e demais medidas 

constritivas de direitos e a denúncia. 

 

2.6. Arguição de nulidade das decisões homologatórias do termo de leniência “guarda-

chuva” da Andrade Gutierrez e dos termos individuais de colaboração premiada. 

58. Cabe arguir, do mesmo modo, a nulidade das decisões homologatórias do termo de 

leniência “guarda-chuva” da Andrade Gutierrez e dos termos individuais de colaboração 

premiada de Alberto Quintaes e Rafael de Azevedo Campello, acostadas às ff. 77-80, 91 e 

162 dos autos do processo n. 0506530-32.2016.4.02.5101, posto que, havendo menções 

expressas à participação de membro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

nos fatos objeto desta ação penal, impossível se torna a produção de qualquer efeito 

jurídico, por faltar poder jurisdicional a este r. Juízo. 

59. Certamente, como inclusive apontou este r. Juízo à f. 79 do referido processo, o 

termo de leniência da Andrade Gutierrez «faz-se acompanhar do anexo 8, que trata 

especificamente das irregularidades na participação da colaboradora na obra do 

JFRJ
Fls 2954

Protocolada por FABIO DIAS DA SILVA em 27/01/2017 23:50. (Processo: 0509503-57.2016.4.02.5101 - Petição: 0509503-57.2016.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARINA MACAES PETRIBU AZEVEDO.
Documento No: 75959255-253-0-2937-29-336396 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



BERGHER & MATTOS 

 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 
Rua da Assembleia, 77, 7. andar - Centro 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil - CEP 20011-001 

Tel. +55 21 2224-4007 | Fax +55 21 2224-4382 

19 

Maracanã, com a relação dos colaboradores que deverão depor a respeito (Rogério Nora 

e Clovis Primo)». 

60. Em consulta ao mencionado documento, verifica-se, à f. 73, que o colaborador se 

compromete a relatar, dentre outros temas, «que tinha conhecimento de que houve 

pagamento de 1% relativo à parte da AG ao TCE-RJ, a emissário do então presidente do 

TCE/RJ, José Nolasco, atendendo a determinação de secretário de Estado do Rio de 

Janeiro, na obra do Maracanã, operacionalizados por outros executivos conforme 

orientação do governo do Estado». Eis o respectivo fragmento: 

 

 

61. Ora, ciente de tal circunstância, não poderia este r. Juízo homologar o termo 

de leniência, pelo fato de não possuir poder jurisdicional para o ato. 

62. Mas não é só. 

63. Também a mencionada decisão de f. 91, proferida em 20.7.2016, que homologa a 

adesão de Alberto Quintaes ao termo de leniência da Adrade Gutierrez, há de ser declarada 

nula, posto que, quando o Parquet apresentou em data posterior um depoimento 

complementar do referido colaborador, na própria petição o Ministério Público Federal 

volta a afirmar que nos fatos objeto da presente ação penal há o envolvimento de 

pessoas com foro por prerrogativa de função. Ipsis litteris, eis o que consta da petição 

apresentada pelo Parquet a este r. Juízo: 
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64. No mencionado depoimento complementar de Alberto Quintaes, datado de 

29.7.2016, é dito por este, às ff. 155-156 do processo n. 0506530-32.2016.4.02.5101, 

«que quanto a pagamentos feitos ao TCERJ pode dizer que nunca 

conheceu ninguém no tribunal de contas do Estado do Rio 

relacionados a esse esquema; que esses pagamentos foram 

determinados por autoridades do Governo do ERJ, pelo que o 

depoente se lembra, pelo secretário Wilson Carlos; que os 

pagamentos começaram com a obra do Arco Metropolitano e, 

depois, com o PAC das Favelas/Manguinhos; que em determinado 

momento, Marcos Vidigal, executivo da Odebrecht apresentou ao 

depoente a pessoa de nome Doda, que seria a responsável pelos 

pagamentos do TCE», 

«que acredita que todas as empresas do consórcio também 

pagavam esse 1%; que acredita isso porque nessa reunião, a 

colocação de Marcos Vidigal, representando a Odebrecht, líder do 

consórcio, era de que esse pagamento devia ser feito; que a Doda 

foram feitos quatro pagamentos em relação ao Arco Metropolitano 

e quatro em relação ao PAC Favelas Manguinho; que esses 

pagamentos correspondiam a 1% do valor da obra e, pelo que o 
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depoente se recorda, era um pagamento quando saía o edital com a 

aprovação do TCE, uma outra parcela na assinatura do contrato e 

as outras duas parcelas nos dois primeiros recebimentos; que esses 

pagamentos eram feitos em São Conrado, em um apartamento no 

Condomínio Village; que o depoente subia no apartamento; que o 

depoente nunca viu no apartamento ninguém a não ser Doda»; 

«que o depoente pode afirmar que a AG também pagou ao TCE na 

obra Maracanã Copa, mas pode dizer que nesse caso, por ocasião 

do primeiro pagamento Marcos Vidigal orientou o depoente a 

pagar a uma pessoa; que o depoente não pode dizer quem é essa 

pessoa, porque quem foi entregar o dinheiro foi o engenheiro da 

AG Rafael Campelo; que os outros três pagamentos, por 

orientação de Hudson Braga, foram pagos a Wagner, já 

mencionado; que pode dizer que os pagamentos eram para o TCE 

porque tanto Vidigal quanto Hudson falaram isso; que no caso 

Maracanã Copa, os quatro pagamentos foram pagos por Rafael 

Campello; que a AG honrou com a totalidade dos pagamentos 

devidos de 1% ao TCE nas obras do Maracanã Copa, PAC Favelas 

Manguinhos e Arco Metropolitano; que havia uma orientação de 

Clóvis Primo para pagar o TCE imediatamente porque havia o 

temor de uma retaliação do TCE; que o depoente esclarece que a 

taxa O2 era diferente dos pagamentos ao TCE porque a O2 apenas 

começava após os pagamentos da obra, enquanto havia dois 

pagamentos ao TCE – o da publicação do edital e da assinatura do 

contrato – que eram feitos antes de qualquer recebimento pela AG 

e antes mesmo da AG ter ganho a licitação no primeiro caso; que 

esse esquema foi estipulado na primeira reunião mencionada – 

entre Doda, Marcos Vidigal e o depoente – autorizada por Clovis 

Primo e o depoente não teve qualquer ingerência sobre essa forma 

de pagamento». 

65. Os fragmentos abaixo comprovam o afirmado: 
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66. Mais uma vez, ciente de tal circunstância, não poderia este r. Juízo manter 

homologado o acordo individual de colaboração de Alberto Quintaes, visto que lhe 

falece poder jurisdicional. 

67. Por último, mas não menos importante, e com maior razão, igualmente há de ser 

declarada a nulidade da decisão de f. 162, visto que em seu próprio corpo ela faz expressa 

referência, com destaque, à existência de fatos envolvendo membro do Tribunal de Contas 
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do Estado do Rio de Janeiro: «Sustenta o MPF que o colaborador se comprometeu a 

revelar os fatos ilícitos a respeito ‘de pagamentos de vantagens indevidas ocorridas no 

âmbito de contratações de obras no Estado do Rio de Janeiro, notadamente acerca das 

entregas de dinheiro em espécie para uma pessoa de nome Wagner, operador de 

Hudson Braga, bem como relatará uma entrega a um operador do TCE’»: 

 

68. E mesmo após o Parquet juntar aos autos, às ff. 165-167, o termo de colaboração 

de Rafael de Azevedo Campello, mesmo assim, ante a referência à participação de 

membro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro nos fatos objeto deste 

processo, como abaixo se demonstra, nada se fez: 
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69. Por todo o exposto, este r. Juízo há de declarar a nulidade das decisões 

homologatórias do termo de leniência “guarda-chuva” da Andrade Gutierrez e dos termos 

individuais de colaboração premiada de Alberto Quintaes e Rafael de Azevedo Campello, 

acostadas às ff. 77-80, 91 e 162 dos autos do processo n. 0506530-32.2016.4.02.5101, por 

não possuir este r. Juízo poder jurisdicional para tais atos, ante a menção à participação de 

membro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro nos fatos objeto da presente 

ação penal, na forma do artigo 564, IV, do Código de Processo Penal. 

 

2.7. Arguição de inépcia formal da denúncia, por violação do princípio da 

obrigatoriedade da ação penal pública (artigo 42 do Código de Processo Penal) e ao 

artigo 4º., § 4º., incisos I e II, da lei federal n. 12.850/2013. 

70. Como efeito da anterior, há de ser arguida, na mesma toada, a inépcia formal da 

denúncia, pela omissão do Ministério Público Federal em denunciar, como coautores, os 

colaboradores Rogério Nora de Sá, Clovis Renato Numa Peixoto Primo, Alberto Quintaes, 

Rafael de Azevedo Campello, Ângelo Araújo de Freitas e João Marcos de Almeida 

Fonseca, ex vi artigos 42 do Código de Processo Penal e 4º., § 4º., incisos I e II, da lei 

federal n. 12.850/2013. 

71. Isto porque a referida lei federal não revogou, mas tão-somente restringiu, a 

aplicação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. 

72. Assim, em respeito ao artigo 42 do Código de Processo Penal, que positiva o 

princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, o Parquet deve denunciar todos os 

colaboradores; à exceção do primeiro que prestar efetiva colaboração, e desde que 

este não seja apontado como o líder da organização criminosa, em observância à 

mitigação trazida pelo artigo 4º., § 4º., incisos I e II, da lei federal n. 12.850/2013. 
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73. Ora, no caso, não apenas um, mas todos os colaboradores deixaram de ser 

denunciados, em franca e direta violação aos artigos 42 do Código de Processo Penal e 4º., 

§ 4º., I e II, da lei federal n. 12.850/2013. 

74. Pelo exposto, deve este r. Juízo declarar a nulidade da denúncia, dada a sua inépcia 

formal, consistente, no caso, na omissão do Parquet em denunciar os colaboradores, na 

forma do artigo 564, IV, c.c. artigo 395, I, todos do Código de Processo Penal. 

 

2.8. Arguição de inépcia formal da denúncia, por ausência da narrativa dos fatos 

envolvendo a Carioca Engenharia, todavia usada para decretar a prisão preventiva. 

75. O ora acusado argui a inépcia formal da denúncia ainda por outro motivo: pelo fato 

de ela ter se reportado apenas aos fatos relacionados à Andrade Gutierrez, muito embora a 

própria prisão preventiva pedida e decretada nos autos do processo n. 0509565-

97.2016.4.02.5101 também narrasse fatos que envolveriam a Carioca Engenharia, como se 

vê na f. 1.535 do decreto emitido no referido processo, cujo fragmento abaixo se reproduz: 

 

76. Ora, se para decretar a prisão preventiva foram considerados fatos envolvendo 

ambas as empresas, o oferecimento da denúncia há de abranger, também, tais fatos, na 
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forma do artigo 41 do Código de Processo Penal,
7
 sob pena de ser declarada inepta, e 

portanto nula. 

77. Quanto aos fatos e indícios de que tem ciência, não tem o Ministério Público 

Federal poderes de oportunidade e seletividade, senão a obrigação imposta por lei de ou 

arquivar (artigo 28, CPP) ou denunciar (artigo 42, CPP). 

78. Decorre daí que, se o Parquet se valeu de tais fatos para pedir e ver decretada a 

prisão preventiva do ora acusado, que exige fumus commissi delicti e periculum libertatis, 

então fumus commissi delicti também haveria de ter para denunciar pelos fatos que 

envolveriam a Andrade Gutierrez e a Carioca Engenharia. 

79. Não o fazendo, o Parquet tornou inepta a sua inicial acusatória, motivo pelo qual 

deve este r. Juízo declará-la nula, na forma dos artigos 564, IV e 395, I, todos do Código 

de Processo Penal. 

 

3. DO MÉRITO. 

80. Quanto ao mérito, a instrução demonstrará a improcedência das acusações. 

81. Entretanto, com fundamento no artigo 5º., inciso XXXV, da Constituição da 

República,
8
 pede-se que este r. Juízo volte as suas atenções para a devida correlação entre 

os fatos narrados na exordial acusatória e a capitulação que lhes dá o Ministério Publico 

Federal, para que se afaste o excesso de acusação. 

82. Muito embora o acusado se defenda dos fatos que lhe são imputados, é certo, 

todavia, que é a partir da capitulação atribuída na inicial pelo Parquet que se fixa, e.g., as 

competências de jurisdição e de juízo, o rito, a possibilidade de fruição de benefícios 

despenalizadores ou de declaração de extinção ou suspensão da punibilidade. 

83. Em face do artigo 397 do Código de Processo Penal, ainda que não decida pela 

absolvição sumária, abre-se ao Juízo a oportunidade de corrigir a classificação legal 

                                                 
7
 «A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a 

qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, 

quando necessário, o rol das testemunhas». 
8
 «A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito». 
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contida na denúncia, apontando o tipo ou tipos penais adequados ao fato supostamente 

delituoso deduzido em juízo (pois, quem pode o mais, pode o menos). 

84. No caso, o réu entende que o Parquet excedeu o seu poder de acusar quando este 

lhe atribuiu a prática de crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores por 

diversas vezes (concurso material), e cada vez de forma reiterada (crime continuado), 

quando a narrativa ministerial demonstra um contexto de atuação em continuidade delitiva 

(ff. 423-426). 

85. Apresentar as alegadas fruições de valores provenientes dos alegados atos de 

corrupção como inúmeros e diversos atos de “lavagem” desafia a definição de crime 

continuado. 

86. Pelo exposto, pede que este r. Juízo, observando o seu dever de controle judicial da 

atividade ministerial, declare e corrija o excesso de acusação na capitulação dos fatos 

atinentes à imputação de branqueamento de capitais, com fundamento no artigo 5º., 

XXXV, da Constituição da República. 

 

4. DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. 

87. Enfim, caso as preliminares elencadas não sejam acolhidas, o ora acusado requer a 

este r. Juízo que sejam intimadas a depor as pessoas abaixo arroladas, cujos endereços 

faltantes serão oportunamente apresentados: 

a. Antônio Bernardo. 

 Joalheiro 

 Rua Garcia d’Ávila, 121, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ 

 

b. Luiz Fernando Pezão. 

 Governador do Estado do Rio de Janeiro. 

 Rua Pinheiro Machado, s/n, Laranjeiras, Rio de Janeiro, RJ, Palácio Guanabara 

 

c. Ricardo Pernambuco Júnior 

 Sócio da Carioca Christiani Nielsen Engenharia S/A 

 Rua do Parque, 31, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20940-050 
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d. Sergio Lins Andrade 

 Membro do Conselho da Andrade Gutierrez Participações S.A. 

 Av. do Contorno, 8.123, Cidade Jardim, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 

30110-937 

 

e. José Irã 

 Presidente da Comissão de Licitações da Secretaria de Estado de Obras do Rio de 

Janeiro 

 Rua do Passeio, 56, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20021-290 

 

f. Ícaro Moreno Júnior 

 Presidente da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP 

 Campo de São Cristóvão, 138, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20921-440 

 

g. Henrique Alberto Santos Ribeiro 

 Presidente da Fundação DER-RJ 

 Av. Presidente Vargas, 1.100, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20071-002 

h. Eunício Lopes de Oliveira 

 Senador da República pelo Estado do Ceará 

 Praça dos Três Poderes, Senado Federal, anexo I, 17º andar, Brasília, DF, CEP 

70165-900 

88. O ora acusado pugna, ainda, pela: 

a) quebra de sigilo fiscal e bancário da sociedade empresarial CONSTRUTORA 

ANDRADE GUTIERREZ S.A., referente ao período de 2007 a 2014, com a subsequente 

elaboração de perícia contábil oficial, pois os colaboradores relataram que, além de um 

suposto pagamento de propina ao ora acusado (5%) e a Hudson Braga (1%), haveria 

também pagamento de propina ao TCE-RJ no percentual de 1%, em benefício do então 

Presidente José Nolasco, hoje Conselheiro do mesmo Tribunal; 

b) expedição de ofício ao TCERJ, solicitando cópia integral dos processos de licitação 

referentes aos contratos de obras objeto da presente ação penal; 

89. Requer, igualmente, quanto à quebra de sigilo fiscal e bancário da Construtora 

Andrade Gutierrez S.A., seja deferida a indicação de assistentes técnicos para a 
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apresentação de pareceres e inquirição em audiência, se necessário for, nos termos do 

artigo 159, §§ 3º., 4º., 5º., II, e 7º., do Código de Processo Penal. 

 

5. DOS PEDIDOS. 

90. Por todo o exposto, pugna pelo acolhimento das preliminares suscitadas; mas, caso 

elas sejam afastadas, requer, portanto, o acolhimento do pedido de correção da capitulação 

dada pela denúncia e o deferimento das provas requeridas, que, ao final, demonstrarão a 

improcedência da acusação. 

 Pede deferimento. 

 Rio de Janeiro, sexta-feira, 27 de janeiro de 2017. 

 

 

Ary Bergher 

OAB/RJ 81.142 

Raphael Mattos 

OAB/RJ 91.172 

 

 

Fabio Dias 

OAB/RJ 116.814 

 

 

Joana Micheli 

OAB/RJ 202.349 

 

Rachel Glatt 

OAB/RJ 204.541 
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